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J    Huawei G8 ـــی ـــورد گوش ـــکان دارد در م ـــر ام ـــت، اگ ـــالم بای  س
ـــد: ـــح دهی ـــت، توضی ـــه اس ـــیم کارت ـــی دو س ـــک گوش ـــه ی ک

بی شـــک هـــوآوی یکـــی از شـــرکت های پیـــش رو در زمینـــه تولیـــد گوشـــی 
ـــود  ـــوالت خ ـــن محص ـــد در جدیدتری ـــعی می کن ـــرکت س ـــن ش ـــت. ای ـــراه اس هم
ــوالت  ــطح محصـ ــا را هم سـ ــا آن هـ ــد تـ ــتفاده کنـ ــا اسـ ــن فناوری هـ از بهتریـ

ــرار دهـــد. شـــرکت های مشـــهور تکنولـــوژی قـ
ـــوان  ـــیم کارت» (Dual SIM Huawei G8) را می ت ـــی8 دو س ـــوآوی ج ـــی «ه  گوش

ــی  ــازه قیمتـ ــن بـ ــوب در ایـ ــات مطلـ ــا امکانـ ــی ها بـ ــن گوشـ ــی از بهتریـ یکـ
ـــت.  دانس

دوربیـــن اصلـــی کـــه می توانـــد تصاویـــر کم نظیـــری ثبـــت کنـــد، نمایشـــگر 
ــر  ــد اکثـ ــه می توانـ ــان رده کـ ــخت افزار میـ ــب، سـ ــم مناسـ ــا تراکـ ــزرگ بـ بـ
نیاز هـــای شـــما را بـــرآورده کنـــد، امنیتـــی بر پایـــه حســـگر اثرانگشـــت 
و طراحـــی زیبـــا و یکپارچـــه، ایـــن گوشـــی را بـــه یکـــی از بهترین هـــا و 

درعین حـــال ارزان ترین هـــای هـــوآوی تبدیـــل کـــرده اســـت.
اگـــر تمـــام قابلیت هـــای خـــوب ایـــن گوشـــی را کنـــار بگذاریـــم، نمی تـــوان از 

کیفیـــت ســـاخت و جنـــس بدنـــه آن به ســـادگی گذشـــت.
ـــد  ـــر، می توان ـــی کم نظی ـــگ و لعاب ـــا رن ـــزی ب ـــه فل ـــه یکپارچ ـــا بدن ـــی G8 ب  گوش

ـــزای آن  ـــی اج ـــت و تمام ـــگر اثرانگش ـــن حس ـــد؛ همچنی ـــده ای را بربای ـــر بینن دل ه
ـــند. ـــد باش ـــه بای ـــده اند ک ـــرارداده ش ـــی ق ـــا جای دقیق

ـــی  ـــتفاده از گوش ـــگام اس ـــر هن ـــا کارب ـــود ت ـــث می ش ـــی باع ـــبک طراح ـــن س  ای
ـــدود 167  ـــزی در ح ـــه فل ـــا بدن ـــی ب ـــن گوش ـــد. ای ـــته باش ـــی داش ـــاس خوب احس

گـــرم وزن دارد.
 ضخامت G8 هم بســـیار کم و در حدود 7,5 میلی متر است.

ـــن  ـــده ای ـــث ش ـــی G8 باع ـــن اصل ـــونی در دوربی ـــرکت س ـــور ش ـــتفاده از سنس اس
ـــد.  ـــت کن ـــل ثب ـــن 13 مگاپیکس ـــا رزولوش ـــر و ب ـــر کم نظی ـــد تصاوی ـــی بتوان گوش
ایـــن دوربیـــن بـــا دریچـــه دیافراگـــم f/2,0 می توانـــد تصاویـــر بـــا روشـــنایی 
ـــت  ـــن را در ثب ـــن دوربی ـــه ای ـــوع LED دوگان ـــی از ن ـــه فلش ـــد؛ البت ـــت کن ـــاال ثب ب

تصاویـــر شـــفاف و باکیفیـــت همراهـــی می کنـــد. 
دوربین ســـلفی این گوشی هم سنسوری 5 مگاپیکسلی دارد.

اســـتفاده از پنل بـــا فنـــاوری IPS در نمایشـــگر ایـــن گوشـــی باعـــث شـــده تـــا 
ـــگر  ـــند. نمایش ـــته باش ـــی داش ـــفافیت مطلوب ـــگ و ش ـــه ای رن ـــر زاوی ـــر از ه تصاوی
5,5 اینچـــی ایـــن گوشـــی می توانـــد رزولوشـــن 1920 در 1080 پیکســـل را 
ــا ده لمـــس را به صـــورت  نمایـــش دهـــد؛ البتـــه ایـــن نمایشـــگر می توانـــد تـ

هم زمـــان پاســـخ گو باشـــد. 
بـــرای محافظـــت از ایـــن نمایشـــگر کـــه تراکـــم 401 پیکســـل بر اینـــچ را بـــه 

ــده اســـت. ــتفاده شـ ــای گوریالگلـــس اسـ ــد، از محافظ هـ ــر می کشـ تصویـ
بـــرای G8 برخـــالف گوشـــی های دیگـــر هـــوآوی از تراشـــه شـــرکت کوالـــکام 

بـــا نـــام اســـنپ دراگون 616 اســـتفاده شـــده اســـت. 
 1,2 و   1,5 فرکانس هـــای  بـــا  چهارهســـته ای  پردازنـــده  دو  تراشـــه  ایـــن 
گیگاهرتـــزی دارد کـــه بـــرای انجـــام وظایـــف مختلـــف و حتـــی پردازش هـــای 
ــرای  ــم بـ ــه گیگابایـــت رم هـ ــود سـ ــده اند. وجـ ــه شـ ــر گرفتـ ــنگین در نظـ سـ

ــذارد. ــی نمی گـ ــی باقـ ــه نگرانـ ــای هیچ گونـ ــی جـ ــن گوشـ ــران ایـ کاربـ
ــتفاده از کارت  ــکان اسـ ــی و امـ ــه داخلـ ــت حافظـ ــا 32 گیگابایـ ــی G8 بـ  گوشـ

حافظـــه جانبـــی تـــا حجـــم 64 گیگابایـــت بـــه بـــازار عرضـــه شـــده اســـت. 
پشـــتیبانی از دو ســـیم کارت و شـــبکه 4G، امـــکان اســـتفاده از Wi-Fi، بلوتـــوث، 
رادیـــو و NFC از دیگـــر قابلیت هـــای محبـــوب ایـــن گوشـــی هســـتند. ظاهـــر 
ــی  ــی و به نوعـ ــن گوشـ ــد ایـ ــل خریـ ــا عامـ ــد تنهـ ــرای G8 می توانـ ــا بـ زیبـ
ــا،  ــر زیبـ ــن ظاهـ ــه ایـ ــر بـ ــه اگـ ــد؛ البتـ ــده باشـ ــل تعیین کننـ ــی از عوامـ یکـ
تراشـــه مناســـب اســـنپ دراگون 616، حســـگر اثرانگشـــت، پشـــتیبانی از شـــبکه 
ـــگر 5,5  ـــونی و نمایش ـــرکت س ـــاخت ش ـــلی س ـــی 13 مگاپیکس ـــن اصل 4G، دوربی

اینچـــی را اضافـــه کنیـــد، حتمـــا خریـــد ایـــن گوشـــی در ایـــن بـــازه قیمتـــی 
ـــل  ـــر اص ـــدان براب ـــی نه چن ـــک کپ ـــوان G8 را ی ـــاید بت ـــود. ش ـــد ب ـــب خواه مناس

از گوشـــی هـــوآوی میـــت S دانســـت.
 بســـیاری از قســـمت های ایـــن گوشـــی شـــباهت زیـــادی بـــه گوشـــی میـــت 
S دارنـــد؛ درحالی کـــه بـــازه قیمتـــی G8 پایین تـــر از میـــت S اســـت. دوربیـــن 

ـــگر  ـــن fullHD، حس ـــا رزولوش ـــی ب ـــگر 5,5 اینچ ـــلی، نمایش ـــی 13 مگاپیکس اصل
اثرانگشـــت و بدنـــه ای تمـــام فلـــزی از مـــواردی هســـتند کـــه باعـــث می شـــود 
ایـــن گوشـــی شـــباهت زیـــادی بـــه میـــت S داشـــته باشـــد؛ البتـــه طراحـــی 
چشـــم نواز G8، ســـخت افزاری بر پایـــه تراشـــه اســـنپ دراگون 616، رابـــط 
ـــه در  ـــتند ک ـــی هس ـــلی امکانات ـــلفی 5 مگاپیکس ـــن س ـــن و دوربی ـــری ایموش کارب
گوشـــی های میـــان رده بـــا ایـــن بـــازه قیمتـــی کاربـــران را بـــه ســـمت خـــود 

ــد.  ــذب می کننـ جـ
ـــا نمایشـــگری بـــزرگ، ســـخت افزار مناســـب و  ـــه میـــان رده ای فلـــزی، ب ـــر ب اگ

خوش ســـاخت نیـــاز داریـــد، در خریـــد ایـــن گوشـــی شـــک نکنیـــد.

یک اپلیکیشن برای دانشجویان معماری
از منظر فنی، دیکشنری یا واژه نامه ها به دو دسته تقسیم 
با  آشنایی  برای  ”عمومی“  دیکشنری های  می شوند: 
اصطالحات رایج در مکالمات روزمره و موارد ”تخصصی“ 
حوزه هایی به خصوص  مفاهیم  و  اصطالحات  روی  که 
متمرکز شده اند به عنوان مثال یک دیکشنری می تواند 
رشته  به  مربوط  تخصصی  اصطالحات  و  لغات  حاوی 
رایانه باشد یا دیکشنری دیگری اصطالحات پزشکی را 
در خود جای دهد. اگر دانشجوی رشته معماری هستید 
خوب  می کنید،  فعالیت  ساختمان سازی  زمینه  در  یا 
برای  عمومی  دیکشنری های  به  مراجعه  که  می دانید 
معادل  ساختن  و  معماری  تخصصی  اصطالحات  فهم 
چنینی  این  موارد  در  نیست.  کافی  آن ها  برای  فارسی 
الزم است که به یک دیکشنری تخصصی مراجعه کنید 
و ما در این خصوص دانلود اپلیکیشن کمپانی Farlex را 
 Architecture Dictionary .به شما توصیه می کنیم
را  دارند  الزم  معماری  دانشجویان  و  معماران  آنچه  هر 
از  بیش  مفهوم دقیق  تشریح  از  کرده؛  فراهم  برایشان 
جمع  تا  گرفته  رشته  این  تخصصی  اصطالح  هزار   28
از  معماری  با  مرتبط  تصاویر  از  غنی  آرشیوی  آوری 
یک دیکشنری/ از  گرا-هیل.  مک  چون  معتبری  منابع 
دایرة المعارف معماری چه می خواهید؟ معرفی معماران 
دوره ها و  در  معماری  سبک های  توصیف  مشهور، 
دقیق المان های  یا تشریح  مختلف،  مذاهب  کشور ها و 
نیاز  چه  هر   Architecture Dictionary طراحی؟ 

دارید را برایتان فراهم می کند. این دیکشنری تخصصی 
 ،TheFreeDictionary عمومی اش نمونه  مثل  درست 
بوکمارک  کلمات،  صوتی  جست وجوی  مثل  امکاناتی 
تغییر سایز  تایپ،  هنگام  کلمه در  پیشنهاد  نامحدود، 
دو  به  واژگان  صحیح  تلفظ  شنیدن  امکان  و  نوشته ها 
لهجه بریتیش و امریکن را هم در اختیارتان قرار می دهد. 
تنها مشکل Architecture Dictionary اینجاست که 
دسترسی آفالین ندارد و این موضوع می تواند در مواقعی 
که امکان اتصال به اینترنت را ندارید به تجربه کارتان با 
آن لطمه بزند اما این روز ها دیگر دسترسی به اینترنت 
بودن  آنالین  ضمنا ضرورت  و  نیست  گذشته  سختی  به 
برای اجرای اپ خودش می تواند یک مزیت بزرگ باشد. 
دیکشنری  به  آفالین  دسترسی  امکان   Farlex تیم اگر 

اپ  نصب  فایل  مطمئنا  می کرد،  را فراهم  بحث  مورد 
را  شما  هوشمند  گجت  حافظه  از  زیادی  بسیار  فضای 
کس  هیچ  برای  مطمئنا  که  می داد  اختصاص  خود  به 
 Architecture موضوع خوشایندی نیست. خوشبختانه
می تواند  هم  اینترنت  ضعیف ترین  با   Dictionary

رشته  دانشجوی  اگر  بنابراین  راه بیندازد.  را  کارتان 
معماری بوده یا صرفا در این حوزه مطالعه می کنید، حتما 
این دیکشنری کاربردی را در گجت هوشمندتان نصب 
معماری  حوزه  در  سواالت تان  تمام  پاسخ  به  کرده تا 
برسید. برای دانلود این برنامه می توانید سری به لینک 

زیر بزنید:
http://apkonpc.com/architecture-design-di-

ctionary-apk_1

شکل جدیدی از بازی نقطه ها
کمتر بازیکنی پیدا می شود که نام Two Dots را نشنیده 
ساده  مکانیزم های  ترکیب  دلنشین  طعم  هنوز  باشد. 
گیم پلی و محیط های مینیمالیست این عنوان زیر زبان 
خیلی ها باقی مانده است. پس از ماجراجویی طوالنی که 
استودیو Playdots با Two Dots داشت، آن ها تصمیم 
گرفته اند تا دوباره دست به انتشار عنوان جدیدی بزنند، 
قلمداد   Dots میراث  ادامه دهنده  می توانیم  که  عنوانی 
کنیم. Two Dots توانسته بود با رنگ و لعاب بخشیدن به 
محیط و مکانیزم های گیم پلی قسمت قبلی، نه تنها خود 
را از ورطه تکرار نجات دهد بلکه تجربه ای اعتیادآورتر به 
مخاطبان هدیه دهد. Dots & Co هم که هفته گذشته 
به انتشار جهانی رسید همین راه را ادامه داده است. همانند 
گذشته، باید بتوانید در تعداد محدودی حرکت، نقطه های 

شاید  کنید.  متصل  یکدیگر  به  را  شده  خواسته  همرنگ 
خود  پیشینیان  به  نسبت  چندانی  تفاوت   Dots & Co

به  بخش  لذت  تجربه ای  همچنان  اما  باشد  نداشته 
اینجاست  بازی  مثبت  نکته  می دهد.  ارائه  عالقه مندان 
که همانند Two Dots با کمی پیشروی چالش ها بیشتر 
می شود.  استراتژی  از  استفاده  به  مجبور  بازیکن  و  شده 
نام  به  می توانیم  را   Dots & Co جدید المان  بزرگترین 
که  بزنیم  Companion ها  یا  همراه  شخصیت های 
باالی صفحه حضور دارند. اگر بتوانید نوار انرژی آن ها را 
پر کنید، این کاراکتر ها به کمک شما می آیند. خوشبختانه 
نوار انرژی هم با سرعت خوبی پر شده و تنها نیازمند دقت 
بیشتر،  مرحله های  به  ورود  با  همچنین  است.  بازیکن 

Companion ها تغییر می کنند.

غیرفعال کردن قابلیت شارژ سریع گوشی های سامسونگ
همه کاربران خواسـتار شـارژ سـریع گوشـی هوشـمند 
هسـتند.  ممکـن  زمـان  کم تریـن  در  خـود  تبلـت  یـا 
 quick) سـریع  شـارژ  فنـاوری  خاطـر،  همیـن  بـه 
محبوبیـت  از  دارد  هـم  درخـوری  نـام  کـه   (charge

درحـال  اسـت.  برخـوردار  کاربـران  میـان  فراوانـی 
سـخت افزاری  چیپ هـای  سـازندگان  همـه  حاضـر 
نسـخه ویـژه ای از ایـن فنـاوری را بـه نـام خـود ثبـت 
فنـاوری،  ایـن  محبوبیـت بـاالی  بـا وجـود  کرده انـد. 
بایـد اظهـار کنیم کـه در برخـی از موقعیت ها اسـتفاده 
محسـوب  معقولـی  راهـکار  سـریع  شـارژ  فنـاوری  از 
شرکت سامسـونگ نیازمندی  خوشـبختانه  نمی شـود! 
بـه غیرفعـال کـردن ایـن ویژگـی در برخـی شـرایط 
در  می تواننـد  کاربـران  همـه  اسـت.  کـرده  درک  را 
سیسـتم  دارای  دستگاه های گلکسی سامسـونگ 
گلکسـی  اس7،  مانند گلکسـی  عامل اندروید مارشـمالو 
اس7 اج، گلکسـی اس6، گلکسـی اس6 اج پـالس و 
گلکسـی نـوت 5، بـرای غیرفعال کـردن قابلیت شـارژ 

سـریع اقـدام کننـد.
واقعـا چـرا باید همـه کاربـران در برخـی مـوارد قابلیت 
شـارژ سـریع را غیرفعـال کننـد؟ قبـل از این کـه نحوه 
دلیـل  دهیـد  اجـازه  دهیـم،  شـرح  را  کار  ایـن  انجـام 

غیرفعـال کـردن قابلیـت یـاد شـده را بیـان کنیـم.

چنـد دلیـل بـرای ایـن کار وجود کـه یک دلیـل اصلی 
و بسـیار مهـم آن افزایـش گرمـا اسـت. فناوری شـارژ 
انـرژی  بر می آیـد،  آن  نـام  از  کـه  همان طـور  سـریع 
کوتاهـی  زمـان  مـدت  یـک  در  را  زیـادی  الکتریکـی 
بـه باتـری منتقـل می کنـد؛ بنابرایـن دسـتگاه درحال 
شـارژ بـه راحتـی بـا ازدیـاد گرمـا مواجـه خواهد شـد. 
اگر گوشـی درحـال شـارژ، روی میز خنـک کنار تخت 
خـواب شـما یـا در خانـه ای مطبـوع کـه دارای جریان 
هـوای مناسـبی اسـت قـرار داشـته باشـد، بـه احتمال 
زیـاد مشـکلی بـه وجـود نخواهـد آمـد امـا در صورتی 
کـه گوشـی درحـال شـارژ بـر روی صندلـی خودرویی 
کـه بـه شـدت در معـرض تابـش نـور خورشـید قـرار 
دارد باشـد، همان طـور کـه شـما هـم حـدس می زنید، 
مشـکالت سـخت افزاری حادی بـرای دسـتگاه ایجاد 
خواهد شـد. انجام این کار بسـیار سـاده و فقـط نیاز مند 
 Galaxy S7 چنـد لمـس کوتـاه اسـت. مـا از گوشـی
Edge بـرای ایـن آمـوزش اسـتفاده می کنیـم امـا این 

فرآینـد بـه احتمال زیاد در همه دسـتگاه های گلکسـی 
دارای اندروید 6 مارشـمالو مشـابه خواهد بـود. به خاطر 
داشـته باشـید کـه اگـر دسـتگاه گلکسـی شـما دارای 
شـارژ بی سـیم نیسـت، منـوی مربـوط بـه تنظیمـات 

شـارژ سـریع ممکـن اسـت اندکـی متفاوت باشـد.
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