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اگـــر از عالقه منـــدان بـــه عکاســـی بـــا موبایـــل 
هســـتید، مطمئنـــا بـــا اپلیکیشـــن های ویرایشـــگر 
ــا  ــل Photoshop و Instagram  یـ ــر مثـ تصویـ
نمونه هـــای مشـــابه کار کرده ایـــد؛ ابزارهایـــی 
کـــه بـــه شـــما اجـــازه دســـتکاری در تصاویـــر را 
می دهنـــد تـــا از لحـــاظ بصـــری زیباتـــر و چشـــم 
ــه  ــا کـ ــن روزهـ ــند. ایـ ــر برسـ ــه نظـ ــر بـ نوازتـ
ــای  ــمند دارای دوربین هـ ــای هوشـ ــر تلفن هـ اکثـ
قدرتمنـــدی شـــده اند، عکاســـی بـــا موبایـــل هـــم 
بیشـــتر از پیـــش رونـــق یافتـــه و همیـــن باعـــث 
شـــده کـــه اپلیکیشـــن های مدیریـــت و ویرایـــش 
ــا  ــوند. بارهـ ــه روز بیشتر شـ ــم روز بـ ــر هـ تصاویـ
ــد  ــل گرفته ایـ ــا موبایـ ــی را بـ ــه عکسـ ــده کـ شـ
ــان  ــه دلتـ ــتید بـ ــه می خواسـ ــوری کـ ــا آن طـ امـ
ـــا  ـــوده، ی ـــات ب ـــک و م ـــادی تاری ـــا زی ـــته؛ ی ننشس
ـــاز  ـــا نی ـــته ی ـــکل داش ـــدی مش ـــگ بن ـــاظ رن از لح
بـــه وجـــود یـــک متـــن یـــا افکـــت در عکـــس 
احســـاس می شـــده. Studio Design بـــا شـــعار ” 
عکس هـــای خـــود را ریمیکـــس کنیـــد ” طراحـــی 
ــد و  ــما باشـ ــن نیاز شـ ــخگوی ایـ ــا پاسـ ــده تـ شـ
ـــد.  ـــرار ده ـــان ق ـــت در اختیارت ـــرای خالقی ـــی ب فرصت
ـــن  ـــر آنالی ـــگر تصوی ـــک ویرایش ـــتودیو دیزاین ی اس
ـــت.  ـــود اس ـــه خ ـــص ب ـــی مخت ـــبکه اجتماع ـــا ش ب
در شـــبکه آن شـــما قادریـــد پروفایـــل شـــخصی 

ــران  ــا دیگـ ــان را بـ ــازید، عکس هایتـ ــود را بسـ خـ
بـــه اشـــتراک گذاشـــته و آثـــار کاربـــران دیگـــر را 
ببینیـــد. پـــس از ســـاخت پروفایـــل کاربـــری، بـــا 
مراجعه بـــه منـــوی Feed می توانیـــد تصاویـــر 
ـــرده،  ـــاهده ک ـــران را مش ـــر کارب ـــده دیگ ـــش ش ویرای
ـــد.  ـــر بگذاری ـــرای آنها نظ ـــا ب ـــد ی ـــو کنی ـــا را فی آنه
ــود دارد  ــه بخشـــی وجـ ــاالی همیـــن صفحـ در بـ
کـــه تصاویـــر Remix شـــده محبـــوب در ارتبـــاط 
ـــال  ـــرده، مث ـــع آوری ک ـــاص را جم ـــوژه ای خ ـــا س ب
اگـــر االن اســـتودیو دیزایـــن را نصـــب کنیـــد، 
خواهیـــد دیـــد کـــه عکس های ادیـــت شـــده 
بـــا موضـــوع پاییـــز روی بـــورس اســـت. در ایـــن 
اپلیکیشـــن ادیتـــور تصویـــری کاملـــی را هـــم در 
ــاب عکـــس از گالـــری  ــا انتخـ ــد. بـ ــار داریـ اختیـ
یـــا تصویـــری کـــه همـــان لحظـــه بـــا دوربیـــن 
ایجـــاد  بـــه  شـــروع  می توانیـــد  می گیریـــد، 
تغییـــرات در آن کنیـــد. بـــه غیـــر از امکانـــات 
ــم  ــوم اپلیکیشـــن های ویرایشـــگر مثل تنظیـ مرسـ
ــکان  ــما امـ ــه شـ ــگ، کادر و ... بـ ــنایی، رنـ روشـ
ـــر  ـــرای پ ـــف ب ـــردن Overlay هـــای مختل ـــه ک اضاف
 Overlay ـــن ـــت. ای ـــده اس ـــس داده ش ـــردن عک ک
ـــی،  ـــکال هندس ـــته Basic ) اش ـــامل دو دس ـــا ش ه
 ... و  خطـــوط، قاب هـــا، متن هـــای گرافیکـــی 
 ( و Misc ) شـــکل های آمـــاده و وکتورهـــا و ...(

تقســـیم بنـــدی شـــده اند. اگـــر هـــم فکـــر 
مراجعـــه  کم اســـت، با  تعدادشـــان  می کنیـــد 
بـــه منـــوی Idea دریایـــی از Overlay هـــای 
جدیـــد پیـــش روی شماســـت. نکتـــه قـــوت ایـــن 
ـــور  ـــع و ج ـــاده و جم ـــری س ـــط کارب ـــن، راب اپلیکیش
ـــب  ـــتفاده از آن ترغی ـــه اس ـــر را ب ـــت که کارب آن اس
ـــوده و  ـــت ب ـــر در آن راح ـــش تصاوی ـــد. ویرای می کن
همـــه افـــراد، از گرافیســـت های حرفـــه ای گرفتـــه 
تـــا مبتدی هـــا، بـــا آن بـــه راحتـــی کار می کننـــد. 
بـــرای دانلـــود ایـــن برنامـــه می توانیـــد از لینـــک 

ـــد: ـــتفاده کنی ـــر اس زی
https://goo.gl/cxFK76

عکس های خود را خالقانه ویرایش کنید

بــازی Ironkill: Robot Fighting Game یک بازی 
زیبا در سبک اکشن می باشد. این بازی از نظر گرافیکی 
بسیار زیبا طراحی شــده و افکت های زیبا در بازی جلوه 
خاصی را به بازی می دهند. روبات های مختلفی در بازی 
وجود دارد که هر کدام دارای قدرت و ســبک مبارزه ای 
خاصی هستند، شما در جریان این بازی باید روبات خود 
را انتخاب و در مکان های مختلف در جهان با روبات های 
دیگر به مبارزه ب پردازید. حالت گیم پلی بازی مشابه بازی 
تیکن می باشــد با این تفاوت که شما با برد در مسابقات 
ســکه هایی دریافت می کنید و می توانید قدرت و میزان 
توانایی هــای خود را ارتقــا دهید. اگــر از عالقه مندان 

بازی های مبارزه ای هستید این بازی را از دست ندهید.

از جمله ویژگی های بازی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 جمع آوری و ساخت روبات های خود از آهن و فوالد

 سفر در سراسر جهان برای تبدیل شدن به قهرمان روباتی
 ارتقا و اصالح روبات های خود برای آماده سازی در تیم 

استراتژیک برای رقابت های بوکس
 استفاده از ضروبات قدرتی و انتقامی
 بلوکه کردن ضروبات سریع دشمن

 گرافیــک خیره کننده با جنــگ واقعی در محیط های 
پویای خیره کننده

برای دانلود نسخه اندروید این بازی می توانید از لینک زیر 
استفاده کنید:

https://goo.gl/hn2F04

جنگ میان ربات ها

ایــن روزها با وجود تعداد بســیار زیاد اپلیکیشــن های 
هوشمند عکاسی، تصویربرداری و ثبت لحظات با موبایل 
آسان تر و لذت بخش تر از گذشته شده است. برخی از این 
اپلیکیشــن ها به شما امکان ویرایش حرفه ای تصاویر را 
داده و بعضی در نقش یک مشاور، با امکانات ویژه خود 
شما را در گرفتن بهترین عکس ممکن یاری می دهند. 
Camera51  بیشــتر از اینکه ابزاری برای تنظیمات 

پیش از گرفتن عکس باشد، مشاوری هوشمند برای پیدا 
 کردن بهترین کادر ممکن برای ثبت تصویر شماســت.
Camera51  به صورت خودکار، کلیه چهره ها، مناظر، 

اشیا و خطوط تصویر درون کادر را تشخیص داده و آنها 
را آنالیز می کند. پس از آنالیز، به طور هوشــمند بهترین 
کادر ممکــن برای گرفتن تصویــر را در نظر گرفته و با 
عالمت های مختلف به شــما پیشنهاد می کند. به طور 
مثال، شــما قصد عکاسی از دوست خود در یک منظره 
زیبای طبیعی را دارید. در Camera51 کافیست روی 
ســوژه اصلی در تصویر کلیک کرده و حاال پیدا کردن 
مناســب ترین کادر را به دست اپلیکیشــن بسپارید. با 
فوکوس روی سوژه، Camera51  با عالئم راهنما شما 
را در پیــدا کردن بهترین کادر برای گرفتن تصویر یاری 
می کند؛ کادری که در آن هم بیشترین نورگیری ممکن 
را داشته و هم شیء مزاحمی در چهارچوب تصویر نداشته 

باشــید. فوکوس روی سوژه ها، در حالت پیش فرض به 
صورت خودکار اســت. اما از آنجا که فوکوس اتوماتیک 
آنچنان دقیق نیست، می توانید حالت دستی را فعال کرده 
و خودتان اقدام به این کار کنید. در حالت دستی، قادرید 
تا روی سه شــیء مختلف در یک کادر فوکوس کنید. 
این قابلیت، بیشتر در عکاسی از سوژه های دور و نزدیک 
مثل یک سلفی دسته جمعی کاربرد حقیقی خود را نشان 
می دهد. یکی از نقــاط ضعف  Camera51، نبود یک 
راهنمای مناسب برای استفاده از تنظیمات و قابلیت های 
اپلیکیشن است. رابط کاربری نه چندان جالب و آیکن های 
بدون توضیح باعث شده اند که Camera51 در تجربه 
اول برای کاربر گیج کننده باشد. با این حال، کمی که در 
محیــط آن کار کنید به آن عادت خواهید کرد و در بهره 
گیری از آن حرفه ای تر خواهید شد. این مشاور هوشمند 
عکاســی را می توانید به صورت رایگان در گجت های 
اندرویدی خود داشته باشید. با توجه به رایگان بودن این 
راهنما بدون شــک امتحان کردن آن ضرری برای شما 
نخواهد داشت اما در صورتی که از آن استفاده کنید بعد از 
مدتی چنان به آن وابسته خواهید شد که تقریبا عکاسی 
بدون مشــاوره های این برنامه را امکان پذیر نمی دانید. 
به هر حال اگر به عکاســی عالقه ویژه ای دارید به شما 
اســتفاده از این راهنمای هوشمند را پیشنهاد می کنیم.

راهنمای هوشمند عکاسی

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه

 دوســتان عزیز بایت؛ ســوال هاي خود را در زمینه تلفن همراه به 
آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.
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ــکان دارد در  ــر امـ ــز، اگـ ــا ســـالم خدمـــت بایـــت عزیـ  بـ
رابطـــه بـــا گوشـــی های ســـری A شـــرکت سامســـونگ مـــن 
را راهنمایـــی کنیـــد. انتظـــار مـــن از گوشـــی داشـــتن یـــک 
ـــن  ـــت. ضم ـــی اس ـــیار عال ـــی بس ـــن اصل ـــلفی و دوربی ـــن س دوربی
ـــا  ـــگر ب ـــه نمایش ـــد و صفح ـــپیکر قدرتمن ـــتن اس ـــه داش ـــن ک ای

کیفیـــت هـــم برایـــم اهمیـــت دارد.
ـــر  ـــر دیگ ـــال حاض ـــه در ح ـــد ک ـــد بدانی ـــز بای ـــر چی ـــل از ه ـــز قب ـــت عزی دوس
برخـــی از مدل هـــای ســـری A تولیـــد نمی شـــوند و بیشـــتر امکاناتـــی کـــه در 
ـــم  ـــرکت ه ـــن ش ـــری E ای ـــود دارد در س ـــونگ وج ـــری A سامس ـــی های س گوش
ـــتفاده  ـــری اس ـــن س ـــه از ای ـــد ک ـــح می دهن ـــران ترجی ـــتر کارب ـــود دارد و بیش وج
کننـــد. البتـــه بایـــد گفـــت کـــه ســـری A از نظـــر ظاهـــری کمـــی شـــیک تر 
و دلنشـــین تر از ســـری E می باشـــد. اگـــر دوســـت داریـــد کـــه حتمـــا یـــک 
ـــه  ـــی هزین ـــام کم ـــا انج ـــه ب ـــت ک ـــد نیس ـــید ب ـــته باش ـــری A داش ـــی از س گوش
ـــوت 5  ـــی ن ـــورت گوش ـــن ص ـــر ای ـــد در غی ـــی A10 بروی ـــراغ گوش ـــه س ـــتر ب بیش
هـــم می توانـــد پاســـخگوی بســـیاری از نیازهـــا و خواســـته های شـــما باشـــد 
ـــری  ـــبی را دارد. س ـــیار مناس ـــرایط بس ـــزاری ش ـــات ســـخت اف ـــر امکان ـــرا از نظ زی
J هـــم ممکـــن اســـت بتوانـــد در برخـــی از مدل هایـــش نظـــر شـــما را بـــه 
ـــی را  ـــم نهای ـــد تصمی ـــه بای ـــتید ک ـــان هس ـــت خودت ـــد. در نهای ـــب کن ـــود جل خ

بگیریـــد و ببینیـــد کـــدام گوشـــی را بیشـــتر می پســـندید.

 بـــا ســـالم خدمـــت بایـــت عزیـــز، اگـــر امـــکان دارد مـــن 
ــی Galaxy S8 و ــن دو گوشـ ــه از بیـ ــد کـ ــی کنیـ  را راهنمایـ

LG G6 کدام یک را خریداری کنم. 
ـــع  ـــتند و در واق ـــد هس ـــر دو برن ـــد ه ـــداران جدی ـــزو پرچم ـــی ج ـــن دو گوش ای
انتخـــاب میـــان ایـــن دو گوشـــی بـــرای همـــه ســـخت اســـت. شـــاید الزم 
ـــدام  ـــه ک ـــد ک ـــد و ببینی ـــت بگیری ـــی را در دس ـــر دو گوش ـــدا ه ـــه ابت ـــد ک باش
ـــزاری  ـــخت اف ـــر س ـــرا از نظ ـــد زی ـــری را می ده ـــس بهت ـــما ح ـــه ش ـــی ب گوش
ـــم  ـــاوت چش ـــع تف ـــتند و در واق ـــک هس ـــم نزدی ـــه ه ـــیار ب ـــه بس ـــت ک ـــد گف بای
ــود از  ــث می شـ ــه باعـ ــه ای کـ ــا نکتـ ــدارد امـ ــود نـ ــان وجـ ــری میانشـ گیـ
میـــان ایـــن دو گوشـــی یکـــی را انتخـــاب کنیـــد، جذابیـــت کاربـــری اســـت 
ـــر  ـــن خاط ـــه همی ـــد. ب ـــته باش ـــما داش ـــرای ش ـــد ب ـــا می توان ـــر آن ه ـــه ظاه ک
پیشـــنهاد می شـــود کـــه ایـــن دو گوشـــی را از نزدیـــک دیـــده و آن هـــا را در 
ـــد  ـــت داری ـــک را دوس ـــدام ی ـــه ک ـــد ک ـــم بگیری ـــپس تصمی ـــد و س ـــت بگیری دس

ـــید. ـــته باش داش

ـــیله  ـــه وس ـــی ب ـــه RAM گوش ـــر حافظ ـــالم، اگ ـــرض س ـــا ع  ب
ـــت  ـــن اس ـــکالتی ممک ـــه مش ـــود، چ ـــر ش ـــزار پ ـــرم اف ـــب ن نص
ـــن  ـــع ای ـــرای رف ـــع ب ـــد؟ در واق ـــود آی ـــه وج ـــی ب ـــرای گوش ب
مشـــکل بایـــد حتمـــا یـــک نـــرم افـــزار را حـــذف کـــرد تـــا 

ـــرد؟ ـــب ک ـــر نص ـــزار جدیدت ـــرم اف ـــک ن ـــوان ی بت
ــرعت  ــه سـ ــا اول از همـ ــا و یقینـ ــرایطی قطعـ ــن شـ ــز در چنیـ ــت عزیـ دوسـ
گوشـــی شـــما افـــت شـــدیدی پیـــدا خواهـــد کـــرد. بـــرای مدیریـــت ایـــن 
جریـــان می توانیـــد از نـــرم افزارهایـــی کـــه بـــه منظـــور مدیریـــت باتـــری 
ـــه  ـــی ک ـــا زمان ـــرم افزاره ـــن ن ـــدادی از ای ـــد. تع ـــتفاده کنی ـــده اند اس ـــد ش تولی
ـــا را  ـــت، آن ه ـــا نیس ـــرم افزاره ـــتفاده از ن ـــال اس ـــما در ح ـــمند ش ـــی هوش گوش
در حالـــت اســـتند بـــای یـــا همـــان آمـــاده بـــاش قـــرار می دهـــد و در واقـــع 
ــود  ــث می شـ ــن کار باعـ ــد. ایـ ــری می کنـ ــا جلوگیـ ــودن آن هـ ــی بـ از اجرایـ
ـــای  ـــه برنامه ه ـــن ک ـــل ای ـــه دلی ـــود و ب ـــرف ش ـــر مص ـــما کمت ـــری ش ـــه بات ک
ــم  ــما هـ ــی شـ ــرعت گوشـ ــتند، سـ ــرا هسـ ــه اجـ ــت صحنـ ــری در پشـ کمتـ
ـــه  ـــیده اید ک ـــرایطی رس ـــه ش ـــه ب ـــی ک ـــا در صورت ـــد. ام ـــدا می کن ـــش پی افزای
ـــما  ـــه ش ـــما ب ـــی ش ـــد، گوش ـــزار جدی ـــرم اف ـــا ن ـــه ی ـــک برنام ـــب ی ـــان نص در زم
پیغـــام می دهـــد کـــه فضایـــی بـــرای نصـــب برنامـــه جدیـــد وجـــود نـــدارد 
ـــود  ـــی خ ـــه گوش ـــردن حافظ ـــی ک ـــر خال ـــه فک ـــد ب ـــا بای ـــورت حتم ـــن ص در ای
باشـــید. البتـــه بایـــد گفـــت کـــه بارهـــا در ایـــن رابطـــه صحبـــت کرده ایـــم 
ـــان کارت  ـــا هم ـــی ی ـــه جانب ـــتن حافظ ـــود داش ـــا وج ـــران ب ـــیاری از کارب ـــه بس ک
ـــد.  ـــکایت دارن ـــود ش ـــی خ ـــی گوش ـــه اصل ـــودن حافظ ـــر ب ـــم از پ ـــاز ه ـــه ب حافظ
ـــود دارد  ـــکان وج ـــن ام ـــه ای ـــید ک ـــته باش ـــه داش ـــه توج ـــن نکت ـــه ای ـــد ب ـــما بای ش
کـــه بتوانیـــد برنامه هـــا و فایل هـــای حجیمـــی نظیـــر عکـــس یـــا فایل هـــای 
ـــن  ـــا ای ـــد و ب ـــب کنی ـــود نص ـــی خ ـــه گوش ـــود را روی کارت حافظ ـــی خ ویدئوی
ـــکان  ـــن ام ـــه ای ـــت. البت ـــد داش ـــار خواهی ـــادی را در اختی ـــای زی ـــه فض کار همیش
ــه روی  ــی کـ ــا فایل هایـ ــا یـ ــه برنامه هـ ــود دارد کـ ــما وجـ ــرای شـ ــم بـ هـ
ـــال  ـــود انتق ـــه خ ـــه کارت حافظ ـــد را ب ـــود دارن ـــما وج ـــی ش ـــی گوش ـــه اصل حافظ

ـــد. ـــان دهی ـــود پای ـــکالت خ ـــی مش ـــه تمام ـــن کار ب ـــا ای ـــد و ب دهی


