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متاســفانه بعضی ســازندگان اپلیکیشن های موبایل 
کلمــه »ســادگی« را بــا »امکانات کم« اشــتباه 
گرفته اند. با وجود اینکه عدم پیچیدگی همیشه یکی 
از مهمترین المان های ساخت اپلیکیشن ها به حساب 
می آید، اما تعدادی از توسعه دهندگان برای رسیدن 
بــه این هدف معموال از ویژگی های برنامه های خود 
زده و امکانــات آن ها را کاهش می دهند. نتیجه این 
اتفــاق هم برنامه های فراوانی اســت که شــاید به 
سادگی بتوانید با آن ها ارتباط بر قرار کنید ولی خیلی 
از نیازهای شما را بر طرف نمی کنند و بعضا مجبورید 
به جســتجوی یک اپلیکیشن مشــابه بپردازید. ولی 
خب، همچنان هســتند اپلیکیشن هایی که با ترکیب 
»سادگی+امکانات فراوان« توانسته باشند طرفداران 
زیادی را جذب خود کننــد. KineMaster یکی از 
همین برنامه ها با محوریت ویرایش ویدیوها اســت. 
بــه علت آپدیت های خوب این اپلیکیشــن و اضافه 
ســازی قابلیت های متفاوت تصمیم گرفتیم نگاهی 
به ساخته NexStreaming انداخته و تغییراتش را 
مرور کنیم. قابلیت اضافه ســازی استیکر به ویدیو، 
تغییر ســرعت حرکت فریم هــا و افزایش یا کاهش 
روشنایی عکس ها از جمله ویژگی های گوناگون این 
KineMas�  برنامه اســت. با وجود افزایش امکانات

ter، همچنان کار با این اپلیکیشــن ســاده و لذت 

بخش اســت. با ورود به برنامه، کافی است هر تعداد 

ویدئو یا عکســی که می خواهید را اضافه کنید تا بعد 
از آن نوبت به ویرایش برســد. جدا از رابط کاربری 
 KineMaster به مراتــب بهتر، بزرگترین تفــاوت
نسبت به گذشــته مربوط به همین قسمت ویرایش 
می شــود. حاال گزینه های بیشتری برای شما در نظر 
گرفته شــده تا با دســت بازتر ویدیوها یا عکس ها 
را ادیت کنید؛ برای فیلــم خود یک تم به خصوص 
گذاشــته، آهنگ پس زمینه بگذارید یا حتی هنگام 
پخــش آن جمله هایی که دوســت دارید را نمایش 
دهید. البته با وجــود همه این ویژگی ها، جالب ترین 
قابلیــت KineMaster را باید به نام ویرایش فریم 
به فریم ویدیــو بزنیم. در KineMaster قادرید هر 
ویدئــو را به صورت فریم به فریم جلو یا عقب ببرید 
و از نقــاط مختلف برش بزنید. همچنین به هر فریم 
می توانید الیه های مختلفــی اضافه نموده، به آن ها 
افکــت داده و بخش های گوناگونــش را با تغییرات 
مختلــف زیباتر جلوه بدهید. اینجــا دو نکته مهم را 
به یاد داشته باشید؛ یکی اینکه بعضی از قابلیت های 
جدید KineMaster پولی هستند. برای داشتن یک 
تجربه شنیداری جذاب تر، توســعه دهنده قابلیتی را 
فراهم کرده تا کاربــر بتواند صدای پس زمینه را در 
هر لحظه تغییــر داده و آن را کنترل کند. به عنوان 
نمونه شما برای دسترسی به افکت یا تم های بیشتر 
باید هزینــه ای بپردازید. کســانی کــه می خواهند 

خیلی حرفه ای دســت به ویرایــش فایل های خود 
بزنند، اســتفاده از سیســتم پرداخت درون برنامه ای 
مناسب اســت اما کاربران عادی با همین ویژگی ها 
هم می توانند خیلی از نیازهایشــان را بر طرف کنند. 
 Video همچنین فعــال همه دیوایس هــا از بخش
Layers ایــن برنامه پشــتیبانی نمی کند و پیش از 

دانلود پیشنهاد می کنیم نگاهی به صفحه گوگل پلی 
KineMaster بیندازید. 

https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.nexstreaming.app.

kinemasterfree

یک ویرایشگر حرفه ای برای ویدئوها

Really Bad Chess عنوانی با محوریت شطرنج بوده 

و قوانین پایــه ای آن تفاوت چندانی با این ورزش ندارند. 
اما Zach Gage به کمک یک المان استثنایی توانسته 
بعضی از ویژگی های خسته کننده شطرنج را کنار گذاشته 
و نه فقط حرفه ای ها، بلکه کسانی که حتی عالقه مند به 
این بازی نیســتند را هم به یک تجربه فراموش نشدنی 
دعوت کند؛ شــاید شطرنج هیچگاه تا به این اندازه لذت 
بخش نبوده است. حاال این المان متفاوت چیست؟ چینش 
مهره ها! چگونگی حرکت مهره ها همچنان مشابه دنیای 
واقعی است اما خالف شطرنج عادی، جایگاه مهره ها یا 
تنوع آن ها در هر مســابقه می تواند متفاوت باشد. بدین 
معنی که شما ممکن است با دو وزیر و پنج اسب به رقابت 

با حریف بپردازید. این ویژگی به »ظاهر« ساده جدا از ارائه 
یک تجربه متفاوت به بازیکن ها، توانسته سرعت بازی را 
هم به نوعی افزایش دهد. بیایید با هم رو راســت باشیم، 
شطرنج با وجود تمام جذابیت هایش بیش از حد تاکتیکی 
بوده و همین مسئله موجب شده تا شما وقت زیادی را پای 
فکر کردن بگذارید. این بازی با ایده ســاده اما استثنایی، 
گرافیــک مینیمال و متناســب با فضای بــازی و البته 
حالت های مختلف گیم پلی که می تواند سرگرم کننده تر 
از شــطرنج دنیای واقعی حاضر شــود. بنابراین پیشنهاد 
می کنیم این فرصت خوب را از دست نداده و همین االن 
Really Bad Chess را بــا حجم کمش دانلود کنید.

https://goo.gl/uf8ru6

تجربه یک شطرنج متفاوت

اگر از یک بسته اینترنت تلفن همراه دارای محدودیت 
حجمی استفاده می کنید، واضح است هنگامی که قصد 
استفاده از اینترنت را ندارید بایستی داده های تلفن همراه 
را خاموش کنید. این خاموش کردن باعث می شود که 
اطمینان پیدا کنید اپ هایی که در پس زمینه در حال اجرا 
هستند از اینترنت خط تلفن همراه تان استفاده نمی کنند. 
همچنین این کار باعث کاهش مصرف باتری گوشی نیز 
می شود. مورد دیگر این است که شما می توانید به آسانی 
بر روی میزان مصــرف داده ها نظارت کنید و از طریق 
تنظیمات اندروید یک محدودیت مشــخص برای آن 
 Data Usage و Setting قرار دهید. بدین منظور به
مراجعه نمایید. در این صفحه می توانید مشــاهده کنید 
گوشی شما در یک بازه زمانی مشخص چه میزان از داده 
تلفن همراه استفاده کرده است و همچنین میزان مصرف 
هر اپ به صورت مجزا چقدر بوده است. شما می توانید با 
توجه به حجم بسته اینترنت خود برای داده ها محدودیت 
نیز تعیین کنید به طوری که با مصرف حجم مشخصی 
از داده اتصال اینترنت شما قطع شود. همچنین می توانید 
یک محدودیت به صــورت اخطار نیز در زمان مصرف 
اینترنت خود با کشــیدن خط خاکستری به باال تعیین 
نمایید. راه دیگر این است که اپلیکیشن های کم مصرف 
را جایگزین کنید. اپ هایی هستند که اینترنت خط شما 
را به شــدت مصرف می کنند. در نتیجه بهتر اســت از 

اســتفاده از این اپ ها پرهیز کنید و اپ های دیگری را 
جایگزین آن ها نمایید. در بیشتر مواقع می توانید اپ های 
داده پسندتری را بیابید که عالوه بر این که نیازهای شما 
را برآورده می کنند، هزینه اینترنت شما را باال نمی برند.

برخی از نمونه ها:
Facebook Lite یک جایگزین مناســب با مصرف 
کم داده برای اپلیکیشــن رســمی فیس بوک است که 
 Facebook .موجب مصرف کم تر باتری نیز می شود
Messenger Lite جایگزین مناسبی برای پیام رسان 
Her-  فیس بوک با مصرف کم داده محسوب می شود.

mit Lite Apps به شــما اجازه می دهد شمار زیادی 
از اپ های پرمصــرف را جایگزین اپ های کم مصرف 
کنید و در مصرف داده تلفــن همراه خود صرفه جویی 
کنید. در مورد دیگر باید حواســتان به آپدیت هایی که 
انجام می شود باشد، شما قطعاً مایل نیستید هنگامی که 
از بســته محدود اینترنت تلفن همراه استفاده می کنید، 
اپ هــا به طور خودکار آپدیت شــوند. بدین منظور اپ 
Set� را اجــرا کرده و از طریق منو به Google Play

 Auto-update apps بروید. اکنون در قسمت tings

می توانیــد تعیین نمایید اپ ها تنها از طریق وای فای به 
طور خودکار آپدیت شوند یا کاًل به طور خودکار آپدیت 
نشــوند. در آینده باز هم روش هایی بیشــتری به شما 

آموزش خواهیم داد.

راه هایی برای کاهش مصرف اینترنت تلفن همراه

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه

 دوســتان عزیز بایت؛ ســوال هاي خود را در زمینه تلفن همراه به 
آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.

Byte.Hamrah@gmail.com

 ســالم بایت عزیز، اگر امکان دارد، نکاتــی را آموزش دهید تا با 
بکار گیری آن ها بتوان تصاویر و ویدئوهای بهتری را با گوشــی های 

هوشمند تهیه کرد.

هر چقدر هم گوشــی هوشمند شــما به دوربین قدرتمندی مجهز باشد، اگر برخی از 
نکات را رعایت نکنید نمی توانید توسط آن ویدیوهای خوبی ضبط کنید. 

۱. چندان به ویرایش ویدیو در آینده تکیه نکنید
با وجود این که اپلیکیشن های خوبی برای ویرایش ویدیو در اندروید، iOS و دسکتاپ 
وجود دارند، اما بهتر است زیاد به آن ها تکیه نکنید. حتی بهترین ویرایشگر ویدیو نیز 
نمی توانــد نور کم، تاری تصاویر یا قطع و  وصل صدا را به طور کامل جبران کند. اگر 
ویدیو را به خوبی ضبط نکنید، ناچار خواهید بود ســاعات زیادی را صرف ویرایش آن 

کنید و در نهایت هم تنها می توانید تا حدی آن را بهبود بخشید.
۲. زمانی را صرف مطالعه تنظیمات دوربین کنید

بســیار از دوربین ها دارای تنظیمــات آماده )Preset( هســتند. در نتیجه نیازی به 
تنظیمات ســخت و پیچیده نیست و می توانید به آســانی از تنظیمات آماده استفاده 
کنید. تنها به شرطی که دفترچه راهنمای گوشی و بخش دوربین را مطالعه کرده و از 
این تنظیمات آماده آگاه شــوید. تنظیمات آماده به مدل دوربین شما بستگی دارند اما 

عمومًا شامل تثبیت ویدیو، تنظیمات نور و... هستند.
 ۳. افقی فیلم برداری کنید، نه عمودی

یکی از اشــتباهات رایجی که حتی حرفه ای ها نیز به آن دچار می شــوند فیلم برداری 
عمودی است. مطمئنًا حاالتی وجود دارد که نیاز است به صورت عمودی فیلم برداری 
کنیــد )به عنوان مثال هنگامی که قصد دارید از فردی به صورت تمام قد ویدیو ضبط 
کنید(، اما به جز این موارد فیلم برداری عمودی قابل توجیه نیســت. به دست گرفتن 
عمودی گوشــی نه تنها برای ارســال پیام و مرور صفحات وب راحت تر و طبیعی تر 
است، بلکه برای فیلم برداری نیز به همین گونه است. اما باید دقت کنید که ویدیویی 
که به طور عمودی فیلم برداری شده است در دستگاه های بزرگ تر نظیر مانیتور رایانه 
به خوبی پخش نمی شــود. صفحه نمایش رایانه ، تلویزیون و... اصطالحًا لنداسکیپ 
هســتند، نه پرتره و ویدیوهای عمودی از فضای موجود به طور مناســب اســتفاده 
نمی کنند و مقدار زیادی فضای استفاده نشده در اطراف باقی می گذارند. شما می توانید 
ویرایش هایی را روی آن صورت دهید و تصاویر پشت زمینه ای به محیط خالی اضافه 

کنید، اما همچنان این محیط یک محیط تلف شده محسوب می شود.
۴. از زوم به عنوان آخرین راه استفاده کنید

زوم یا بزرگ نمایی یک گزینه وسوسه انگیز برای بزرگ کردن ویدیو محسوب می شود 
اما معمواًل این اتفاق با کاهش کیفیت ویدیو همراه اســت. حتی بهترین دوربین های 
گوشــی های هوشمند نیز نمی توانند به خوبی زوم را صورت دهند و در بهترین حالت 
یک ویدیوی تار در اختیار خواهید داشــت. اگر نیازمند یک تصویر جزئی تر هســتید 

بایستی به جای تکیه کردن به زوم خودتان به سوژه نزدیک تر شوید.
 ۵. تریپاد، لرزش گیر و ماونت را فراموش نکنید

هنگامی که گوشی را در دست می گیرید دست شما نمی تواند به طور بی نقصی عمل 
کند. اگر مایلید تاری ویدیو به جهت لرزش دســت را به طور کامل از بین ببرید، بهتر 
اســت یک تریپاد )Tripod(، لرزش گیر )Stabilizer( یا ماونت )Mount( خریداری 
کنید. برخی از این دســتگاه ها ممکن است گران باشــند، اما موارد مقرون به صرفه 

آن ها نیز موجود هستند.
۶. به صدا بی توجه نباشید

ویدیو ترکیبی از صدا و تصویر اســت. تصاویر بخش جذاب تر کار هستند اما نباید به 
صدا بی توجه بود. بســیار آزاردهنده است هنگامی که به صدای تکه تکه شده، کلمات 
گنگ و اصوات گوش خراش گوش می دهید. اگر امکان ضبط صدا به خوبی با دوربین 
مهیا نیست می توانید از یک دوست برای ضبط جداگانه صدا کمک بگیرید. قطعًا این 

موضوع در کیفیت کلی ویدیوی شما تأثیر مثبت می گذارد.

 ســالم بایت، من قصد خرید یک گوشی دست دوم را دارم، لطفا 
اعالم فرمایید که از نظر سخت افزاری چه نکاتی را باید قبل از خرید 

چک کنم؟
نخســتین و مهم ترین چیزی که بایستی بررســی نمایید کیفیت سخت افزار دستگاه 
اســت. قطعًا دوست ندارید گوشــی که خریداری می کنید یک دوربین خراب داشته 
باشــد یا بر روی صفحه نمایش آن پیکسل مرده به چشم بخورد. بررسی سخت افزار 
دســتگاه با چشم نیز همواره عملی نیست و این امکان وجود دارد که متوجه بسیاری 
از مشــکالت نشوید. خوشبختانه هم برای سیستم اندروید و هم iOS اپ هایی وجود 
دارند که چکاپ ســخت افزاری را به صورت خــودکار انجام می دهند. یکی از برترین 
 iOS اســت که برای سیستم عامل های اندروید و Phone Doctor Plus ،این اپ ها
موجود است. این اپلیکیشن بیش از این ۳۰ نوع تست بر روی آیتم های سخت افزاری 
و سنســورها انجام می دهد که شــامل مولتی تاچ، هدفون و میکروفون، ژیروسکوپ، 

حس گر مجاورتی و صفحه نمایش می شود.


