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ــتالژیک دو  ــای نوس ــی عکس ه ــه زیبای ــرای آنک ب
چنــدان شــود، شــاید بهتریــن کار ایــن باشــد کــه 
از آنهــا اسالیدشــوهای موزیــکال و کلیپ هــای 
متفــاوت بســازید. بــرای ایــن منظــور امــروز یــک 
ــنای  ــام آش ــی ن ــاده از کمپان ــوق الع ــن ف اپلیکیش
اپ  پیشــنهاد می کنیــم:  بــه شــما  را  ایســوس 
چنــد  از  کمتــر  در  می توانــد  کــه   MiniMovie

دقیقــه از آرشــیو عکس هــای شــما، اسالیدشــو 
یادماندنــی  بــه  العــاده  فــوق  کلیپ هایــی  و 
بیافرینــد. MiniMovie بــا بیــش از ده میلیــون 
دانلــود از گــوگل پلــی و کســب ۴/۵ ســتاره از 
ــن  ــق تری ــی از موف ــال حاضــر یک ــران، در ح کارب
اسالیدشــو ســازهای اندرویــدی اســت. دلیــل ایــن 
ــی  ــات عال ــوده جــز امکان موفقیــت هــم چیــزی نب
ــا و کاربرپســندی  ــری زیب ــط کارب ــه راب و صــد البت
ــوس  ــد. ایس ــودش می کن ــیفته خ ــه را ش ــه هم ک
MiniMovie را بــرای انجــام دو مأموریت طراحــی 

دیگــری  و  اسالیدشــو  ســاخت  یکــی  کــرده، 
ــه در  ــری ک ــاه از تصاوی ــای کوت ــاخت کلیپ ه س
ــدام را  ــر ک ــد. ه ــان داری ــل و تبلتت ــری موبای گال
کــه انتخــاب کنیــد، MiniMovie  امکاناتــی مثــل 
تعییــن چینــش و ترتیــب عکس هــا، اضافــه کــردن 
موزیــک و زیرنویــس و تعییــن تــم مناســب با 
ــرار  ــان ق ــا را در اختیارت ــوای عکس ه ــال و ه ح

ــن های  ــن اپلیکیش ــات روتی ــه از امکان ــد ک می ده
ــوس  ــز اپ ایس ــه تمای ــتند. وج ــی هس ــن چنین ای
تجربــه فــوق العــاده دلچســب و خوشــایندی اســت 
ــد.  ــود می کنی ــب خ ــط آن نصی ــه از کار در محی ک
ــودی و  ــش عم ــت نمای ــم از حال MiniMovie ه

ــالوه  ــن ع ــد، بنابرای ــتیبانی می کن ــی پش ــم افق ه
ــی  ــه راحت ــد ب ــم می توانی ــت ه ــل در تبل ــر موبای ب
از آن اســتفاده کنیــد. رابــط کاربــری اپ بــه لطــف 
ــش و  ــفید و بنف ــای س ــه رنگ ه ــب هنرمندان ترکی
مشــکی بســیار زیبــا و چشــم نــواز از آب درآمــده و 
آیکن هــای ویرایشــی بــا وســواس و دقــت باالیــی 
ــرای ســاخت  ــا را ب ــده شــده اند. عکس ه در آن چی
اسالیدشــو یــا کلیــپ می توانیــد از حافظــه داخلــی 
یــا فضاهــای ابــری در اپلیکیشــن بارگــذاری کــرده 
MiniMovie  بســپارید؛  باقــی کارهــا را بــه  و 
ــا  ــودکار کلیپ ه ــور خ ــه ط ــودش ب ــن خ اپلیکیش
ــت  ــه دس ــی را ب ــش نهای ــط ویرای ــاخته و فق را س
را  کلیــپ  تــم  می توانیــد  می ســپارد.  خودتــان 
ــوض  ــه اش را ع ــس زمین ــگ پ ــد، آهن ــر بدهی تغیی
ــپ  ــی از کلی ــه بخش ــته ای ب ــی نوش ــد و حت کنی

ــد.  بیافزایی
ــودکار  ــورت خ ــه ص ــی MiniMovie می تواند ب حت
ــد  ــط بای ــازد، فق ــپ بس ــما کلی ــای ش از عکس ه
دسترســی الزم را از طریــق تنظیمــات برایــش صادر 

کــرده باشــید تــا هــر روز یــا هــر هفتــه یــک بــار 
ــد.  ــل بگیری ــا از آن تحوی ــاده زیب ــپ آم ــک کلی ی
MiniMovie دیگــر قابلیت هــای  جملــه   از 

می تــوان بــه تشــخیص چهــره افــراد و قــرار 
دادن آنهــا در مرکــز تصویــر، دانلــود تم هــای 
ــک  ــم در ی ــد ت ــب چن ــگاه، ترکی ــد از فروش جدی
کلیــپ، ذخیــره ویدئوهــا بــه صــورت Draft بــرای 
ــر و  ــای دیگ ــه زمان ه ــش ب ــردن ویرای ــول ک موک
ــا  ــس ب ــی از ۱۰۰ عک ــاخت کلیپ های ــکان س ام

ــرد. ــاره ک ــوس اش ــای ایس گجت ه

https://www.apk4fun.com/apk/50960/

یک اپلیکیشن برای ثبت لحظه ها

مدت زیادی اســت کــه اســتودیوهای گوناگون اقدام به 
عرضــه بازی های ورزشــی مختلفــی روی دیوایس های 
نیــز   Noodlecake Studios Inc کرده انــد.  همــراه 
یکی از همین اســتودیوهای نام آشــنا و با ســابقه است. 
 آن ها پس از عرضه دو نســخه موفق از ســری بازی های

Super Stickman Golf و کسب جایزه های متعدد، حاال 

با قدرت بیشتری بازگشته اند. به نسبت نسخه های پیشین، 
در سوپر استیک من گلف ۳ ارتقای وضعیت گرافیکی بازی 
نسبت به گذشته است. به طور کلی می توان گفت شماره سوم 
با حفظ درون مایه شماره های پیشین و همچنین وفاداری به 
ریشه ها سعی در ارتقای ساختار بازی در جوانب مختلف داشته 
است. در سوپر استیک من گلف ۳ با زمین های جدیدتر، مراحل 

متنوع تر، چندین مد گوناگون و ســرگرم کننده و همچنین 
آیتم های جدید مواجه هستید. همانند گذشته بازی را از یک 
تور مســابقات شــروع کرده و با به پایان رساندن هر مرحله 
میزانی امتیاز و پول به ءدست می آورید. عالوه بر مراحل بازی 
که باید آن ها را به ترتیب پشــت سر بگذارید، هر تور شامل 
ده ها مرحله آموزشی مختلف هم هست. بنابراین می توانید 
اول از همــه خودتان را با این مراحل محک زده و ســپس 
وارد رقابت های اصلی بشوید. غیر از این ها، پس از اتمام هر 
مرحله نسبت به عملکردی که داشته اید ممکن است آیتم های 
جدیدی را کسب کنید. این آیتم ها می توانند در شخصی سازی 
کاراکترتان به کار رفته و یا افکت های توپ گلف را تغییر دهند. 
https://www.apk4fun.com/apk/96634/

زمین گلف در اسکرین موبایل

با اســمارت فون قدیمی تان چه کرده اید؟ آیا هنوز هم 
از آن اســتفاده می کنیــد، یا اینکه آن را بال اســتفاده 
به گوشــه ای انداختید که خاک بخــورد؟ راهی را به 
شما معرفی می کنیم که با اســتفاده از آن ، می توانید 
دستگاه های قدیمی به ظاهر ناکارآمد را برای ایفای یک 
 IP Webcamنقش ارزشمند مجددا به کار بگیرید. با 

قادریــد دســتگاه های اندرویدی را بــه یک وب کم 
بی ســیم تبدیل کنید تا از آنها به عنوان یک دوربین 
امنیتی با قابلیت ضبط صدا و تشــخیص حرکت بهره 
بگیرید. با نصب  نــرم افزار IP Webcam روی یک 
موبایل یا تبلت متصل بــه وای فای، می توانید تصویر 
 دوربین دستگاه را از طریق مرورگر یا برنامه هایی مثل
VLC Player بــه طــور زنــده تماشــا کنیــد و 

حتــی در صــورت نیــاز، بــه ضبــط آن بپردازید. 
بــرای شــروع اســتریم، کافی اســت بــا ورود بــه 
 اپلیکیشــن به انتهــای صفحه رفتــه و روی آیکن
Start Server اشــاره کنیــد. بــا ایــن کار دوربین 

دســتگاه فعــال می شــود و یــک آدرس اینترنتــی 
دریافــت می کنید کــه در واقع، پــل ارتباطی میان 
شــما و تصویــر دوربین محســوب می شــود. حاال 
کافی اســت ایــن آدرس اینترنتی )کــه می تواند به 
عنوان مثال http://192.168.1.3:8080 باشــد( را 

در برنامه ای مثــل VLC Player یا مرورگر کروم و 
فایرفاکس وارد کنید تا استریم زنده ویدئوی دوربین در 
یک پنل برایتان آغاز شود. غیر از تماشای تصویر زنده، 
از این پنل می توانید کنترل کیفیت تصویر، زوم دوربین 
و روشن و خاموش کردن فالش LED دستگاه را هم 
به دست بگیرید؛ همراه با صدا ویدئو ضبط کنید و حتی 
برای تشخیص سوژه ها در تاریکی، وارد حالت دید در 
 ،IP Webcam شب شوید. این قابلیت های فوق العاده
می توانند از دستگاه اندرویدی شما یک دوربین امنیتی 
  IP Webcam .تمام عیار و فوق العاده کارآمد بسازند
به غیر از استریم ویدئو در یک شبکه وای فای داخلی، 
می توانــد از طریق اتصال به فضای ابری هم این کار 
را انجام دهد تا از هر نقطه دنیا که باشــید هم بتوانید 
تصویر زنده دوربین را تماشا کنید. البته سرعت استریم 
ویدئو در این حالت بســیار کندتر از حالتی اســت که 
 IP .از یک شــبکه وای فای داخلی اســتفاده می کنید
Webcam بــرای تنظیم کیفیت ویدئــوی در حال 

استریم، کیفیت ضبط صدا و تصویر و نمایش اطالعات 
روی صفحه اســتریمینگ گزینه های زیادی در منوی 
تنظیمــات در اختیار کاربرانش قرار داده که می توان از 
آنها برای داشــتن با کیفیت تریــن و در عین حال کم 
حجم ترین خروجی ممکن استفاده کرد. این اپلیکیشن 

موبایل قدیمی خود را دور نیندازید
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 Samsung Galaxy S7 Edge سالم بایت، اگر امکان دارد گوشی 
را به طور تخصصی بررســی کنید، آیا این گوشی با توجه به قیمتی 

که دارد، ارزش خرید دارد؟

گلکســی S6 Edge و سامســونگ  فــروش  در  موفقیــت  عــدم   شــاید 
S6 Edge Plus سامســونگ را بــر آن داشــت تــا در ســال ۲۰۱۶ فقــط یــک 

ــته  ــن دس ــداران ای ــم خری ــا ه ــد ت ــد کن ــی تولی ــای منحن ــا لبه ه ــی ب گوش
از گوشــی ها را راضــی نگــه دارد و هــم ســهمی از بــازار ایــن دســته از 
 S7 ــی ــونگ گلکس ــی »سامس ــد. گوش ــته باش ــاری اش داش ــی های انحص گوش
از دو گوشــی  اج« (Samsung Galaxy S7 Edge) را می تــوان ترکیبــی 
قبلــی سامســونگ دانســت. برخــالف دو نســل قبلــی، بــه ایــن گوشــی 
ــه   ــتفاده از کارت حافظ ــکان اس ــودن و ام ــل ضدآب ب ــد مث ــای جدی قابلیت ه
جانبــی اضافــه شــده اند. گلکســی S7 Edge بــا ســخت افزاری قدرتمنــد 
ــم  ــب و تراک ــدازه مناس ــا ان ــگری ب ــت، نمایش ــودارش نیس ــز جل ــه هیچ چی ک
ــازی  ــر نی ــد ه ــه می توان ــت ک ــپ و راس ــی در چ ــای منحن ــا لبه ه ــی ب عال
را پاســخگو باشــد، دوربینــی بــا فناوری هــا و قابلیت هــای جدیــد را کــه 
می توانــد تصاویــر منحصربه فــرد ثبــت کنــد، در کنــار حســگر اثرانگشــت 
و باتــری بــا ظرفیــت مناســب را در رنگ هایــی چشــم نواز عرضــه کــرده 
ــا  ــادی ب ــاوت زی ــی تف ــن گوش ــت ای ــوان گف ــری می ت ــر ظاه ــت. از نظ اس
ــه  ــه آن اضاف ــودن ب ــی ضــدآب ب ــدارد. درعــوض ویژگ ــی اش ن نســل های قبل
شــده تــا کاربــران بتواننــد از آن در مناطــق مرطــوب یــا خیــس هــم اســتفاده 
ــدت ســی  ــه  م ــر ب ــم مت ــق یک ونی ــا عم ــل آب ت ــن گوشــی در مقاب ــد. ای کنن
ــت و  ــه در پش ــزی اش ک ــال فل ــه کام ــا بدن ــن ب ــت دارد. همچنی ــه مقاوم دقیق
جلــو بــا نســخه چهــارم از محافظ هــای گوریــال گلــس محافظــت شــده، نشــان 
ــی  ــاالی گوش ــت ب ــری و مقاوم ــوه ظاه ــه جل ــدر ب ــونگ چق ــد سامس می ده
ــا  ــت ب ــگر اثرانگش ــی حس ــل های قبل ــل نس ــد. مث ــت می ده ــدش اهمی جدی
ــن  ــرای ای ــم ب ــادی را ه ــت زی ــه امنی ــده ک ــازی ش ــه یکپارچه س ــد خان کلی
گوشــی بــه ارمغــان آورده اســت. ایــن گوشــی تمــام فلــزی، چیــزی در حــدود 
۱۵۷ گــرم وزن و ۷/۷ میلی متــر ضخامــت دارد. ایــن گوشــی در دو مــدل و بــا 
دو ســخت افزار متفــاوت کــه بــر پایــه  دو تراشــه  مختلــف بنــا شــده اند، راهــی 
ــا  ــری ب ــونگ و دیگ ــی سامس ــه  اختصاص ــا تراش ــی ب ــت. یک ــده اس ــازار ش ب
ــخت افزاری  ــدرت س ــدل از ق ــر دو م ــکام. ه ــرکت کوال ــد ش ــه ی قدرتمن تراش
فوق العــاده تراشــه  اصلی شــان و ۴ گیگابایــت رم ســود می برنــد. گلکســی 
ــد کارت  ــی دارد کــه هــر دو می توانن ــت ۳۲ و ۶۴ گیگابایت  S7 Edgeدو ظرفی

ــن  ــن جدیدتری ــد. همچنی ــتیبانی کنن ــت را پش ــا ۲۰۰ گیگابای ــی ت ــه  جانب حافظ
ــر دو از  ــه ه ــیم کارته دارد ک ــک و دو س ــخه ی ــونگ، دو نس ــی سامس گلکس
ــل  ــت نس ــا از اینترن ــا آن ه ــوان ب ــه می ت ــد ک ــتیبانی می کنن ــبکه 4G پش ش
چهــارم اســتفاده کــرد. طبــق روال تمــام گوشــی های هوشــمند امــکان 
اســتفاده از فناوری هایــی مثــل بلوتــوث، Wi�Fi، اینفــرارد، NFC و البتــه 
 S7 هــم فراهــم شــده اســت. برای بخشــی از S7 Edge بــرای کاربــران OTG

ــگری  ــت، نمایش ــدش دانس ــل خری ــن عام ــوان آن را مهم تری ــه می ت Edge ک

ــد  ــچ انتخــاب شــده اســت. همانن ــر این ــا تراکــم ۵۳۴ پیکســل ب ۵/۵ اینچــی ب
ــت  ــپ و راس ــی در چ ــای منحن ــم لبه ه ــگر ه ــن نمایش ــی ای ــل های قبل نس
ــد اســت کــه  ــاوری ســوپر امول ــا فن ــد ب ــوع اول دارد. نمایشــگر S7 Edge از ن
ــن ماندن همیشــگی  ــت روش ــن ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ پیکســل دارد و از قابلی رزولوش
 S7 ــی ــن اصل ــاید دوربی ــرد. ش ــره می ب ــم ، به ــیار ک ــرژی بس ــرف ان ــا مص ب
Edge در عــدد مگاپیکســل دوربیــن در مقایســه بــا نســل های قبلــی اش 

ــورش  ــایز سنس ــم و س ــه  دیافراگ ــه دریچ ــه ب ــا توج ــا ب ــد، ام ــر باش کم فروغ ت
ــه  ــه ب ــلی ک ــی ۱۲ مگاپیکس ــن دارد. دوربین ــرای گفت ــیاری ب ــای بس حرف ه
ــن  ــت. ای ــده اس ــز ش ــفید و زرد مجه ــگ س ــا دو رن ــوع LED ب ــی از ن فلش
ــز،  ــا هیچ چی ــده ت ــز ش ــم مجه ــر ه ــکال تصوی ــر اپتی ــه لرزش گی ــن ب دوربی
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــما را تح ــر ش ــت تصاوی ــد کیفی ــت نتوانن ــرزش دس ــه ل ازجمل
ــا  ــلی ب ــوری ۵ مگاپیکس ــی S7 Edge، سنس ــلفی گلکس ــن س ــد. دوربی دهن
ــد  ــور بیشــتری جــذب کن ــد ن ــاال می توان ــه ح ــر دارد ک ــم باز ت دریچــه  دیافراگ
ــا قابلیت هــای  و درنتیجــه تصاویــر بهتــری هــم ثبــت می کنــد. ایــن گوشــی ب
ــر ســاعتی،  ــری ۳۶۰۰ میلی آمپ ــد، بات ــل نســخه ی ششــم از اندروی دیگــری مث
قابلیــت شــارژ ســریع و مجموعــه ی کاملــی از حســگر ها در چهــار رنــگ 
زیبــا روانــه ی بــازار شــده اســت. سامســونگ، گلکســی  S7 Edgeخــود را بــا 
ــتفاده از  ــکان اس ــت رم، ام ــار گیگابای ــا چه ــراه ب ــد هم ــخت افزاری قدرتمن س
کارت حافظــه  جانبــی، بدنــه  تمــام فلــزی مقــاوم در برابــر آب، دوربیــن اصلــی 
ــل  ــم ۵۳۴ پیکس ــا تراک ــی ب ــگر ۵.۵ اینچ ــلی، نمایش ــلفی ۵ مگاپیکس ۱۲ و س
ــازار  ــر وارد ب ــر دیگ ــای کم نظی ــد و قابلیت ه ــاوری ســوپر امول ــا فن ــچ ب ــر این ب
ــی  ــه معرف ــه هم ــه ای دیگــر از گوشــی های انحصــاری اش را ب ــا نمون ــرده ت ک

کــرده باشــد.


