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ایــن روزهــا بــه دلیــل بــاال بــودن کیفیــت 
ــه  ــرادی ک ــداد اف ــراه تع ــن هم ــای تلف دوربین ه
ــوژه های  ــردن س ــدا ک ــی و پی ــه عکاس ــبت ب نس
از گذشــته  بیشــتر  بســیار  دارنــد،  داغ، عالقــه 
شــده اســت. کافــی اســت کــه شــما یــک صحنــه 
ــادگی آب  ــه س ــد و ب ــدا کنی ــب را پی ــا جال ــا ی زیب
ــا دوربیــن گوشــی هوشــمند خــود از آن  خــوردن ب
ــد.  ــاپ بگیری ــل چ ــت و قاب ــا کیفی ــک عکــس ب ی
ــود  ــت از عکاســی می ش ــه صحب ــی ک ــا در زمان ام
ــه  ــدد ک ــش می بن ــن نق ــری در ذه ــتر تصوی بیش
دارای رنــگ و لعــاب اســت. فــرض کنیــد بــه 
ــبز  ــان سرس ــر از درخت ــیع و پ ــگل وس ــک جن ی
ــبزی  ــی و س ــمان آب ــب آس ــوید و ترکی وارد می ش
ــره  ــان منظ ــید چن ــای خورش ــور زیب ــان و ن درخت
ــرای شــما ســاخته اســت  ــی را ب ــگ و زیبای رنگارن
کــه لحظــه ای بــرای گرفتــن عکــس تردیــد 
نمی کنیــد. حــاال تصــور کنیــد کــه رنــگ را از ایــن 
ــت  ــا از دس ــک ب ــدون ش ــد ب ــذف کنی ــر ح تصوی
دادن رنــگ، المان هــای دیگــری نظیــر بافــت، 
ــد  ــدا می کنن ــت پی ــت اهمی ــرح و کنتراس ــور، ط ن
ــوع  ــه در ن ــت ک ــزی اس ــان چی ــا هم ــن دقیق و ای
ــروم،  ــی مونوک ــام عکاس ــا ن ــی ب ــی از عکاس خاص
ــالش دارد  ــکاس ت ــبک ع ــن س ــود دارد. در ای وج
تــا بــا حــذف رنــگ، بیشــتر روی مفهــوم متمرکــز 

شــود و فضاهــای دراماتیــک و رمزآلــود را بــه 
شــکلی ســیاه و ســفید در فریــم عکاســی خــود بــه 
ــر بکشــد. عکاســی مونوکــروم آنقــدر ســوژه  تصوی
ــن  ــن اپلیکیش ــون چندی ــا کن ــت که ت ــی هس جذاب
امــا  شــده اند.  طراحــی  آن  بــرای  اختصاصــی 
مــا قصــد داریــم در ایــن هفتــه اپلیکیشــنی را 
بــه شــما معرفــی کنیــم کــه در مقایســه بــا 
دیگــر برنامه هــای موجــود و مشــابه بهتــر بــه 
نظــر می رســد. ایــن برنامــه  Hypocam نــام 
اســت  جدیدترین برنامه هایــی  از  یکــی  و  دارد 
ــای  ــی در پلتفرم ه ــه تازگ ــاخه ب ــن ش ــه در ای ک
 iOS و اندرویــد طراحــی شــده اســت. دنیــای

ــی ســیاه و ســفید و خاکســتری  Hypocam، دنیای

ــد  ــد فاق ــه می گیری ــی ک ــام عکس های ــت. تم اس
رنــگ هســتند و فیلترهــا هــم طیــف رنگــی بیــن 
ــن موضــوع  ســیاه و ســفید را شــامل می شــوند. ای
خــودش چالشــی بــرای عکاســی اســت، چــرا 
ــی  ــه رنگ ــای تونالیت ــه ج ــبک ب ــن س ــه در ای ک
بیشــتر بایــد حواســتان بــه وضــوح بافت هــا، 
ــا  ــن کادری ب ــه تعیی ــد البت ــایه ها و ص ــدت س ش
بهتریــن نورگیــری ممکــن باشــد. خوشــبختانه 
ــازه  ــما اج ــه ش ــی ب ــش از عکاس Hypocam پی

می دهــد کــه از فیلترهــای زنــده اســتفاده کــرده و 
تنظیماتــی مثــل روشــنایی و کنتراســت و ... را بــه 

ــیار  ــت بس ــک قابلی ــد. ی ــام دهی ــتی انج ــور دس ط
جالــب اپلیکیشــن هــم تنظیــم دســتی میــزان اثــر 
ــت.  ــفید شماس ــیاه و س ــس س ــا روی عک رنگ ه
بــرای آنکــه از کارهــای عکاســان حرفــه ای الگــو 
بگیریــد، Hypocam  دارای یــک شــبکه اجتماعــی 
کوچــک هــم هســت کــه هنرمنــدان آثــار خــود را 
در آن بــه اشــتراک می گذارنــد. بــرای دانلــود 
ــک  ــد از لین ــه می توانی ــن برنام ــد ای ــخه اندروی نس

ــد: ــتفاده کنی ــر اس زی

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

details?id=com.xnview.hypocam

تجربه عکاسی از نوع سیاه و سفیدش

این هفته برای افرادی که به پرواز و حتی محیط فرودگاه 
عالقه دارند، بازی را معرفی خواهیم کرد که ساعت ها در 
 Airport Cityمحیط آن سرگرم خواهند شد. این بازی که 

یا همان شهر فرودگاهی نام دارد جزو بازی هایی است 
که در دســته بازی های فکری قــرار می گیرد و برای 
سیستم عامل اندروید طراحی شده است. محیط کاربری 
بازی بســیار زیبا بوده و دارای گرافیک HD می باشد. 
ســناریوی بازی به گونه ای چالشــی طراحی و نوشته 
شــده است و ساعت ها سرگرم شــدن شما را تضمین 
می کند. در بازی شما خواهید توانست فرودگاه شخصی 
خود را ساخته و صدها پرواز را به آسمان بفرستید.بازی 
دارای دو حالت مختلف می باشد، بازیکن در حالت اول 

می تواند یک فرودگاه بســیار مدرن بنا کرده و در حالت 
دیگر شــهری را برای پشتیبانی از این فرودگاه بسازد و 
ساعت ها مجذوب این بازی باشد. در این بازی در حالی 
که فرودگاه خود را مدیریت می کنید، هواپیماهای زیادی 
را به نقاط مختلف جهان می فرستید و با شخصیت های 
دوست داشتنی زیادی مالقات خواهید کرد و آیتم های 
مختلفی از سراسر دنیا را جمع آوری کرده و بر هیجان 
بــازی را بیش از پیش می افزایید. بازی دارای گرافیکی 
زیبا همراه با محیط های فانتزی و جذاب می باشــد که 
بر زیبایی بازی افزوده اســت.  بــرای دانلود این بازی 

می توانید از لینک زیر استفاده کنید.
https://goo.gl/cXcoL7

یک فرودگاه اختصاصی برای شما

درست اســت که این روزها بیشــتر افراد حواسشان به 
اپلیکیشــن های جدید و متنوعی اســت که برایشان در 
شــاخه های مختلف طراحی می شــود اما بدون شــک 
همه چیز از طراحی نسخه دســکتاپ نرم افزارها شروع 
شــد و هیچ گاه نمی توان شــرکتی مانند مایکروسافت و 
محصوالت منحصر به فردش را فراموش کرد. مجموعه 
اداری مایکروســافت بــا عنوان آفیس یکــی از بهترین 
مجموعه نرم افزارهایی اســت که تا به حال برای انجام 
کارهای اداری و شــخصی طراحی شــده است. بسیاری 
از شــرکت ها و ســازمان های خصوصی و دولتی از این 
مجموعــه نرم افزاری به عنوان یکــی از اصلی ترین نرم 
افزارهــای کاربردی خود اســتفاده و تمامی اســناد خود 
را از این طریــق مدیریت می کنند. هنر مایکروســافت 
در این اســت که متوجه نیاز روز جامعه نیز می باشــد و 
نســخه اپلیکیشــنی این مجموعه نرم افزاری را نیز به 
بهترین شــکل ممکن بدون عیــب و ایراد طراحی کرده 
اســت. شــما می توانید از این مجموعه نرم افزاری روی 
گوشــی هوشمند خود نیز اســتفاده کنید و مایکروسافت 
دائمــا در حال بهبود و ارائه به روزرســانی های مختلفی 
از مجموعــه آفیس اســت تا یک نســخه کامال راضی 
کننــده را در اختیار کاربرانش قرار دهد. مایکروســافت 
ماه گذشــته به روز رسانی بزرگی برای کاربران اینسایدر 
مجموعه اپ های آفیس در اندروید منتشر کرد و از هفته 

گذشته عموم کاربران توانستند تا این به روز رسانی را از 
گوگل پلی دریافت نمایند. این آپدیت قابلیت های متنوعی 
به هر ســه اپلیکیشــن ورد، اکســل و پاورپوینت اضافه 
می کند، اما نقطه مشــترک تمامی آن هــا ارتقا و بهبود 
قابلیت های Accessibility اســت. مایکروسافت اعالم 
،TalkBack  کرده که با این به روز رســانی پشتیبانی از 

کیبورد و کلیه تکنولوژی های تســهیل کننده دسترسی 
به قابلیت های آفیس بهبود خواهند یافت. برای هر ســه 
 Box اپلیکیشــن، حاال تعامل با ســرویس فضای ابری
فراهم شــده تا کاربران بتوانند از محیــط آن فایل های 
آفیــس را مشــاهده و ویرایش نمایند. البتــه مضاف بر 
Box تعامــل با ســرویس های Egnyte  و Weiyun را 

نیز شاهد هستیم. اما دو قابلیت خوب دیگر به طور کامال 
اختصاصی برای اکســل هســتند. از این پس در اکسل 
اندروید می توانید اطالعــات جغرافیایی کاربرگ ها را به 
نقشه های غنی تبدیل کنید. در ضمن قادر هستید تا جای 
هایپرلینک ها را با یک نوشــته کوتاه عوض کنید تا دیگر 
لینک های طوالنی و کامل در محیط سلول ها به نمایش 
در نیایند. قابلیت جدید دیگر برای هر ســه اپ آفیس هم 
نمایش نوتیفیکیشــن در زمانی است که فایلی را با شما 
به اشــتراک می گذارند. اگر ســری به گوگل پلی بزنید و 
وضعیت آخرین به روزرسانی خود را چک کنید، بدون شک 
می توانید از تمامی این قابلیت ها به سادگی استفاده کنید. 

به روزرسانی اپلیکیشن های اداری
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 دوســتان عزیز بایت؛ ســوال هاي خود را در زمینه تلفن همراه به 
آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.
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 ســالم بایت، اگر امکان دارد در رابطه با گوشــی موبایل LG مدل
V20 H990ds توضیحاتی را به طور کامل ارائه دهید. آیا این گوشــی 

یک گوشی دو سیم کارته است؟

 »V20« خـود را بـا نـام V شـرکت »ال جـی« نسـل دوم از گوشـی های سـری
مجهـز بـه سیسـتم عامل اندرویـد نوقـا و بـا تغییـرات زیادی نسـبت به نسـل اول 
آن )V10( روانـه بازارهـای جهانـی کـرد. اولیـن تغییـری کـه در V20 بـه چشـم 
می خـورد، بدنـه تمـام آلومینیومی آن اسـت و دیگر شـاهد قاب پشـتی پالسـتیکی 
آن نیسـتیم. ال جـی در سـاخت بدنه ایـن محصول از آلومینیوم AL 6013 اسـتفاده 
کـرده اسـت کـه یـک آلیـاژ سـبک و مقـاوم اسـت و بیشـتر در صنعـت هواپیمـا 
و کشتی سـازی کاربـرد دارد. ایـن گوشـی 7/6 میلی متـر ضخامـت و 174 گـرم 
وزن دارد و قـاب پشـتی آن بـا یـک کلیـد روی لبـه سـمت چـپ به راحتـی بـاز 
می شـود. در قسـمت پشـتی V20 دو دوربین وجـود دارد که یکـی از آن ها دوربین 
اصلـی اسـت و کیفیتـی 16مگاپیکسـلی بـا f/1.8 و زاویه عکاسـی 75 درجه دارد. 
دوربیـن دوم کیفیـت 8مگاپیکسـلی بـا f/2.4 دارد و قابلیت عکس بـرداری عریض 
135 درجـه ای را ممکـن می سـازد. V20 قابلیـت فیلم بـرداری بـا کیفیـت 4K  هم 
دارد. در کنـار ایـن دوربین هـا، سنسـورها و فلـش LED نیـز تعبیـه شـده و زیـر 
فضـای مخصـوص دوربین، یک حسـگر اثرانگشـت قرار گرفته اسـت. در قسـمت 
جلـوی ایـن گوشـی یـک صفحه نمایـش اصلـی 5/7 اینچـی بـا وضـوح QHD و 
تراکـم 513 پیکسـل در هـر اینـچ قـرار دارد. در بـاالی ایـن نمایشـگر اصلـی، 
یـک نمایشـگر 2/1 اینچـی باریـک هـم تعبیـه شـده اسـت کـه جـدا از نمایشـگر 
اصلی روشـن می شـود و مخصـوص نمایـش اعالم هـا )Notifications(، تعدادی 
دسترسـی سـریع )Shortcuts( و کنتـرل پخـش موسـیقی اسـت. دوربین سـلفی 
هـم کیفیـت 5مگاپیکسـلی بـا قابلیت عکاسـی در دو حالـت معمولـی 83 درجه ای 
و عریـض 120 درجـه ای دارد. لبه هـای ایـن گوشـی در دو طـرف بسـیار باریـک 
بـوده و قسـمت های بـاال و پاییـن آن هـم خمیدگـی کوچکـی دارند که بـه زیباتر 
 V20 و خاص تـر شـدن ظاهـر گوشـی کمـک شـایانی کرده انـد. در لبـه پایینـی
یـک جـک 3/5 میلی متـری بـرای اتصـال هندزفـری، یـک پـورت شـارژ و انتقال 
اطالعـات USB Type�C و محـل خـروج صـدای اسـپیکرها قـرار گرفتـه اسـت. 
ایـن گوشـی از نظـر سـخت افزاری هـم یـک مـدل قـوی اسـت و بـه چیپ سـت 
بـرای   Adreno 530 چیـپ  و  داده هـا  پـردازش   بـرای   820  Snapdragon

  LPDDR4پردازش هـای گرافیکی مجهز شـده اسـت. چهـار گیگابایـت رم از نوع
و 64 گیگابایـت حافظـه داخلـی هـم از دیگـر مشـخصات فنی V20 هسـتند. البته 
ایـن گوشـی قابلیـت پشـتیبانی از کارت هـای حافظـه microSD تـا ظرفیـت دو 
ترابایـت را هـم دارد. یـک باتـری بـا ظرفیـت 3200 میلی آمپرسـاعت هـم بـرای 
QuickCharge 3.0 دارد و  ایـن محصـول در نظـر گرفتـه شـده کـه قابلیـت 
به گفتـه ال جـی عملکـرد آن نسـبت بـه باتـری V10 حـدود 20درصد بهبـود یافته 
اسـت. درمجمـوع می تـوان گوشـی ال جـی V20 را یـک محصـول خوش سـاخت 
و زیبـا بـا سـخت افزار قـوی و دوربیـن باکیفیت دانسـت که در سـه رنگ مشـکی 
زغالـی، نقـره ای و صورتـی تولیـد شـده اسـت. معمـوال کاربـران در زمـان خریـد 
یـک گوشـی جدیـد، روی کیفیت دوربین گوشـی حساسـیت بسـیار ویـژه ای دارند 
را  کیفیت تریـن عکس هـا  بـا  بتوانـد  دوربیـن گوشی شـان  کـه  دارنـد  و دوسـت 
برایشـان بگیـرد. اگـر بخواهیـم کمـی بیشـتر در رابطـه بـا دوربیـن ایـن گوشـی 
صحبـت کنیـم بایـد گفـت کـه ال جـی بـا اطمینـان از ترکیـب دو دوربینـه G5 و 
کیفیـت خوبـش، هیـچ تغییـری در سیسـتم عکاسـی V20 در مقایسـه بـا G5 که 
سـری قبلـی از گوشـی های GG اسـت، ایجـاد نکـرده اسـت. همـان طـوری کـه 
گفتیـم ایـن گوشـی هـم دقیقـا از همـان دوربین  هـا اسـتفاده می کنـد کـه یکـی 
حسـگر 16 مگاپیکسـلی و نسـبت کانونـی f/1.8 دارد و دیگـری بـرای عکاسـی 
بـه صـورت وایـد، حسـگر 8 مگاپیکسـلی و نسـبت کانونـی f/2.4 دارد. در مـورد 
کیفیـت عکاسـی ایـن دو دوربیـن در بررسـی مـدل G5 بـه طـور مفصـل سـخن 
گفته ایـم. دوربیـن اصلـی 16 مگاپیکسـلی، کیفیـت بسـیار خوبـی دارد و حتـی در 
شـرایط نـوری ضعیـف هـم عکس هـای خـوب و بـا نویـز کـم می گیـرد. دوربیـن 
دوم هـم تصاویـری وایـد ثبـت می کنـد که البتـه بـه باکیفیت عکس هـای دوربین 
دیگـر نیسـت؛ ولـی می توانـد تـا 135 درجـه را در یـک عکـس جـای دهـد. برای 
عکاسـی سـلفی هـم بـا اینکـه برخـالف V10 تنهـا یـک دوربیـن بـا حسـگر 5 
مگاپیکسـلی قـرار دارد، ولـی بـاز هـم می توانیـد در دو حالـت معمولـی و وایـد 
عکاسـی کنیـد. بـا این حسـاب بـه لطف عکاسـی سـلفی واید، نیـازی بـه مونوپاد 
نخواهیـد داشـت. خـارج از بحـث عکاسـی، مهم تریـن بخـش V20 کـه اتفاقـا 
ال جـی هـم تبلیغـات زیـادی پیرامونـش انجـام داده، فیلم بـرداری ایـن گوشـی 
اسـت. V20 اولین گوشـی هوشـمندی اسـت که از فناوری EIS شـرکت کوالکام 
و همچنیـن فنـاوری Steady Record 2.0 بهـره می بـرد. ایـن دو، بـه کاربـر 
کمـک می کننـد تـا بتواند به کمک حسـگر ژیروسـکوپ گوشـی، اثر لرزش دسـت 

را تـا حد زیـادی از بیـن ببرد.  


