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شـاید برای اپلیکیشـن های ورزشـی یا آمـوزش زبان 
الزم باشـد کـه سـاعت ها به دنبـال گزینـه ایده آلتان 
بگردیـد، امـا اگر اپلیکیشـن مورد نیازتان جزو شـاخه 
عکس نوشـته سازهاسـت، امروز می خواهیـم کارتان 
را راحـت کنیـم. 500fonts هـر چیـزی کـه از یـک 
اپلیکیشـن عکس نوشـته سـاز حرفه ای انتظـار دارید 
را برایتـان فراهـم می کنـد. 500fonts برای سـاخت 
را در  از رقبایـش  عکـس نوشـته ها رویـه متفاوتـی 
پیـش گرفتـه، و احتمـاال همیـن وجـه تمایـز باعـث 
شـده کـه بـا آمـار نزدیـک بـه یـک میلیـون دانلـود 
و امتیـاز ۴/8 جـزو موفق تریـن اپلیکیشـن های حـال 
حاضـر پلـی اسـتور باشـد. از همـان بـدو ورود به این 
اپ متوجـه تفـاوت بزرگ آن بـا بقیه ویرایشـگرهای 
تصویـر می شـوید و آن هـم ایـن کـه از همـان ابتـدا 
تمام ابزار ویرایشـی جلوی دسـتتان نیسـتند. توسـعه 
دهنـده 500fonts بـا توجـه بـه ماهیـت اپلیکیشـن 
کـه سـاخت عکـس نوشـته بـوده ترجیـح داده که به 
جـای شـلوغ کـردن رابـط کاربری بـا انواع و اقسـام 
ابـزار و فیلتـر، کار را به شـکل مرحله بـه مرحله پیش 
ببـرد. بایـد اعتـراف کنیـم کـه نتیجـه کار فوق العاده 
بـوده. انتخـاب عکـس از گالـری اولیـن کاری اسـت 
کـه در 500fonts انجـام می دهیـد. بعـد از ایـن کار 
نوبـت بـه ویرایـش بـک گرانـد تصویر می رسـد: این 
کـه پـس زمینـه را بـه رنـگ مـورد عالقه تـان مزین 

کنیـد و تنظیمـات کاملـی بـرای طـول و عـرض و 
کشـیدگی تصویـر در اختیـار داشـته باشـید. مرحلـه 
 500fonts فیلترهاسـت؛  کـردن  اضافـه  بعـدی 
امـکان  بـا  و سـفید  و سـیاه  رنگـی  فیلتـر  چندیـن 
تنظیـم شـدت در اختیارتـان قـرار داده کـه از همـه 
آن هـا بـدون محدودیـت می توانیـد اسـتفاده کنیـد. 
امـا بعـد از اضافه کـردن فیلتـر به مهم ترین قسـمت 
اپلیکیشـن می رسـیم، بخـش اضافه کـردن فونت که 
قدرتمندتریـن بخش اپلیکیشـن محسـوب می شـود. 
همـان طـور که از اسـم اپلیکیشـن پیداسـت، در این 
بخـش می توانیـد بـه آرشـیو فـوق العـاده بزرگـی از 
۵۰۰ فونت متمایز انگلیسـی دسترسـی داشـته باشید، 
فونت هایـی کـه خوشـبختانه رایـگان هسـتند. تغییـر 
رنـگ و سـایز فونـت سـاده ترین گزینه هـا هسـتند، 
کـردن  بعـدی  سـه  مثـل  پیشـرفته تری  ابـزار  امـا 
متـن و حالـت آینـه ای دادن و چرخـش آزاد و تعییـن 
شـفافیت را هـم در اختیـار داریـد. بـا ایـن حجـم از 
امکانـات بـرای دسـتکاری کردن نوشـته ها بـه اندازه 
یـک نـرم افزار دسـکتاپ قـدرت مانـور داریـد و این 
خصوصیتـی اسـت کـه در کمتـر اپلیکیشـن موبایلی 
آن را پیـدا خواهیـد کـرد. بعـد از آنکـه نوشـته تان را 
به عکس اضافه کردید، شـاید دوسـت داشـته باشـید 
کـه با دسـت خط خودتـان چیزی روی آن بنویسـید. 
 500fonts بـرای همین منظـور مرحله آخر ویرایـش

بـه Doodle هـا اختصـاص داده شـده کـه اینجا هم 
می توانیـد از گزینه هـای مختلـف و تنظیمـات فراوان 
مربـوط بـه هر کـدام نهایـت بهـره را ببریـد. آخرین 
مرحلـه هـم گرفتـن خروجی اسـت کـه خوشـبختانه 
اثـری از واترمـارک روی آن ها نمی بینیـد و می توانید 
تحویـل   PNG و   JPEG فرمت هـای  در  را  آن هـا 
بگیریـد. 500fonts بـا ایـن رونـد مرحلـه ای بـرای 
سـاخت عکـس نوشـته نه تنهـا کار بـا اپلیکیشـن را 
بسـیار سـاده و روان کرده، بلکه موقعیتی سـاخته که 
بتوانیـد روی هر مرحله از کار بیشـتر وقت گذاشـته و 
متمرکـز شـوید تـا در نهایت بهتریـن خروجی ممکن 

باشید. را داشـته 

اپلیکیشن 500 فونت

 The Elder Scrolls: نزدیک به ۵ ماه از عرضه نسخه بتا
Legends می گذرد و هفته پیش شاهد عرضه جهانی این 

اپلیکیشن روی سیســتم عامل های iOS و اندروید بودیم. 
عنوان کارتی که مشــابه Hearthstone بازیکن ها در آن 
باید با انتخــاب کارت هایی به جنگ با بقیه کاربران بروند. 
بازی جدا از بخش آنالین دارای قسمت داستانی و آفالین 
هم هســت و بتسدا سعی کرده ضمن ترکیب جالب سبک 
کارتی و دنیای غنــی The Elder Scrolls، با حالت های 
مختلف گیم پلی یک تجربــه جذاب به طرفدارانش هدیه 
بدهد. بد نیست بدانید ماه پیش شرکت سازنده اولین بسته 
 Heroes of Skyrim گســترش دهنده ساخته خود به نام
و با محوریت شــخصیت های دنیای اسکایریم، پنجمین 

قســمت از مجموعه The Elder Scrolls، را عرضه کرد 
که به واســطه آن شــاهد کارت هایی از این بازی محبوب 
بودیم. Legends را می توانیم دومین عنوان انتشــار یافته 
از سوی کمپانی بتسدا برای تلفن های هوشمند بنامیم. آن ها 
سال ۲۰۱۵ اپلیکیشن Fallout Shelter را منتشر کردند 
که به خاطر گیم پلی اعتیادآورش توانســت سود زیادی را 
نصیب ســازنده کنــد. Legends را هم اکنون به صورت 
رایگان می توانید برای اندروید، iOS یا رایانه های شخصی 
دانلود کنید. بدون تردید استقبال پیش بینی نشده ای که از 
این اپلیکیشن ها به عمل آمده این کمپانی را ترغیب خواهد 
کرد که در رابطه با میزان حضورش در صنعت اپلیکیشن های 

بازی، تجدید نظر کرده و بسیار فعال تر حاضر شود.

 Legend پایان انتظار و ارائه بازی کارتی

گوگل همیشه در حال توسعه دادن گوگل مپس می باشد و 
قصد دارد تا این اپ را با زندگی افراد همراه سازد. عالوه 
بر اینکه این سرویس به شما کمک می کند تا از مکانی 
به مکانی دیگر بروید، همه نقشــه ها را به شــما نمایش 
می دهد و همچنین می توانید مکان های مورد عالقه خود 
را نشانه گذاری کنید. در این هفته می خواهیم چند ترفند 

کاربردی برای گوگل  مپس را برای شما معرفی نماییم.
۱.اضافه کردن چند توقف به مسیر خود

این ویژگی فقط مخصوص گوگل  مپس دســکتاپ بود 
ولی برای گوشــی های هوشــمند نیز آماده شده است. 
برای اســتفاده از این ویژگی مراحــل زیر را طی نمایید:

 در صفحــه اصلی برنامه، آیکون آبی رنگ جهت یابی که 
در پایین ســمت  راست اســت را انتخاب نمایید. سپس 
نقطه شــروع و مقصد خود را مشــخص نمایید.  آیکون 
ســه نقطه که در باال ســمت  راســت قرار دارد انتخاب 
نمایید. ســپس گزینــه Add stop را انتخــاب کنید و 
مکانی را که می خواهید به آنجا بروید، مشــخص کنید. 
مکان ها را با اســتفاده از آیکون همبرگرمانند به ســمت  
چــپ تغییر دهیــد و یا آن هــا را باال یا پایین بکشــید.

۲. دانلود کردن نقشه ها برای استفاده به  صورت 
آفالین

اســتفاده از نقشــه های آفالین در گوگل  مپس شما را در 
مســیریابی بســیار کمک می کند و در واقع کار شــما را 

آسان تر می کند. خوشبختانه در به روزرسانی های جدید، این 
ویژگی بهبود یافته اســت. در صفحه اصلی نام ناحیه ای را 
که می خواهید از نقشه آن به صورت آفالین استفاده نمایید، 
تایپ کنید و به اصطــالح آیکون منوی همبرگر را که در 
Of�  باال سمت چپ قرار دارد، انتخاب نمایید. سپس گزینه

fline areas را انتخاب نموده و روی آیکون + کلیک کنید. 

ناحیه ای را که می خواهید از آن به صورت آفالین اســتفاده 
کنیــد، انتخاب نمــوده و روی Download کلیک کنید. 
دانلود  کردن این نقشه حجم زیادی از دستگاه شما را اشغال 
می کند. بنابراین آن را در کارت  حافظه خود ذخیره کنید. برای 
استفاده به Offline areas که در منوی همبرگر قرار دارد 
بروید و روی آیکونی که در باال سمت راست قرار دارد، کلیک 
 Storage preferencesکنید. ســپس در زیر قســمت 

محل دانلود خود را تغییر دهید.
 3. فرستادن موقعیت از کامپیوتر خود به گوشی

اســتفاده از گوگل  مپس در کامپیوتر به مراتب آســان تر از 
موبایل می باشد. با وجود این که صفحه لمسی نرم و فوق العاده 
می باشد ولی هنوز استفاده از ماوس و کی بورد آسان تر است. 
  Sendبرای اینکه موقعیت را به گوشی خود ارسال نمایید، باید
 to deviceرا در کامپیوتر انتخاب نمایید. پس از آن شما یک 

نوتیفیکیشن در گوشی خود مشاهده می کنید که در واقع مکان 
فرستاده شده برای شما می باشد. دقت داشته باشید که برای 
این کار نیاز است که به اکانت گوگل خود در کامپیوتر وارد شوید.

با گوگل مپ بهتر کار کنید

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه

 دوسـتان عزیـز بایـت؛ سـوال هاي خـود را در زمینه تلفـن همراه 
بـه آدرس ایمیل زیـر ارسـال فرمایید.

Byte.Hamrah@gmail.com

 سـالم بایت، اگـر امـکان دارد آموزش دهیـد که چگونـه می توان 
یـک تصویـر را از دسـتگاه حـذف کـرد بدون ایـن کـه آن تصویر از 

گـوگل درایـو هم پاک شـود؟

Google Drive فضـای نامحـدودی را بـرای پشـتیبان گیری از تصاویـر در اختیـار 

کاربـر قـرار می دهـد. اگر از نسـخه رایـگان گوگل درایو اسـتفاده می کنیـد، گوگل به 
شـما ۱۵ گیگابایـت فضـای خالـی ارائـه می کند، با این حـال با آپلـود تصاویر در این 
فضـا، حجـم شـما تغییر نخواهـد کـرد و می توانید به مقـدار نامحـدودی عکس های 
مختلـف را در ایـن فضـای ابـری ذخیره سـازی نماییـد. ایـن کاربرد زمانی بیشـتر به 
چشـم می آیـد کـه مجموعـه بزرگـی از عکس هـای HD در اختیـار و دسـتگاه شـما 
بـرای نگـه داری همـه آن ها کافی نیسـت. بـا چنیـن قابلیتـی  می توانید بـه هراندازه 
کـه می خواهیـد عکس هـا را ذخیره سـازی نمایید. اگـر از قبل عکس های خـود را بر 
روی گـوگل درایـو آپلود کـرده باشـید، می توانید بـه محل ذخیره سـازی عکس های 
خـود برویـد و سـپس عکس  مربوطـه را انتخاب کنید و بر روی سـه نقطـه ای که در 
بـاالی صفحـه نمایـش بـه چشـم می خورند ضربـه بزنید. حـال آخرین گزینـه یعنی 
 Delete device copyرا انتخـاب کنیـد. عکس از سیسـتم شـما حذف می شـود و 

در گـوگل درایـو باقـی می مانـد. اگـر بخواهیـد می توانیـد چنـد عکـس را به شـکل  
همزمـان حـذف نماییـد، بـرای ایـن کار مجموعه دلخـواه آن هـا را انتخـاب نمایید و 
سـپس همیـن مراحـل را بـرای آن ها انجـام دهیـد. اگر از قبـل از عکس هـای خود 
پشـتیبان تهیـه نکرده ایـد، نرم افـزار عکـس خـود را بـاز کنیـد و بـر روی سـه خـط 
افقـی )دکمـه همبرگـری( کـه در بـاالی سـمت چـپ صفحـه وجـود دارد، کلیـک 
نماییـد. Settings را انتخـاب کنیـد و بـر روی Back up & sync بزنیـد و آن را 
فعـال نماییـد. حـال بـه پاییـن همیـن صفحـه برویـد و Upload size را بیابیـد. بر 
  High qualityروی آن کلیـک کنیـد و در منویـی کـه بـرای شـما ظاهـر می شـود
را انتخـاب کنیـد. اگـر ایـن گزینـه را نزنیـد، عکس هایـی کـه آپلود می کنیـد فضای 
شـما را اشـغال خواهنـد کـرد. حـال از ایـن بـه بعـد، هـر زمان عکسـی بگیریـد، به 
شـکل خـودکار بـر روی گوگل درایـو ذخیـره می شـود و بـا مراحلـی کـه ذکـر شـد، 

می توانیـد آن هـا را از سیسـتم پـاک کنید.

 سـالم بایت، اگـر امـکان دارد آموزش دهیـد که چگونـه می توان 
در اینسـتاگرام، عکس هـا یـا ویدئوهایـی که بـه آن ها عالقـه داریم 

را طبقـه بنـدی کـرده و بـه پروفایل خود نظـم بدهیم؟
کاربـران اینسـتاگرام در گذشـته نمی توانسـتند عکس هـا یـا ویدیوهای مـورد عالقه 
خـود در ایـن شـبکه اجتماعـی را بـرای خود گلچیـن کننـد و این ماجرا باعث شـده 
بـود کـه در پروفایل هـای کاربـری افـراد، بـه نوعی هرج و مرج وجود داشـته باشـد. 
امـا در آپدیت هـای جدیـد ایـن برنامـه شـما می توانیـد ایـن عکس هـا و ویدیوهـا را 
 Bookmarks بـرای خـود به صـورت موردعالقـه نشـانه گذاری کنید. ایـن ویژگـی
نـام دارد. امـا ایـن قابلیـت یـک نقـص جزئـی دارد. همـه عکس هـا بـدون در نظـر 
گرفتـن دسـته ها بـا یکدیگـر مخلـوط می شـوند. بـا ترفندی کـه هم اکنون به شـما 

معرفـی می کنیـم، می توانیـد ایـن تصاویـر را سـازمان دهی نمایید.
Bookmark .۱ کردن یک پست

یکـی از پسـت های اینسـتاگرام را Bookmark نماییـد. بـرای ایـن کار می توانیـد 
آیکـون آن کـه در تصویـر نیـز نشـان داده شـده اسـت را لمـس نمایید. 

۲. ایجاد یک مجموعه
Col� را لمـس کنیـد و bookmark  پـس از آن بـه پروفایـل خـود برویـد و آیکـون

lection را انتخـاب نماییـد.

Create Collection را انتخـاب نماییـد و یـک نـام بـرای ایـن مجموعـه خـود 

دهید.  قـرار 
۳. انتخاب کردن از مجموعه

عکس های خود را انتخاب کنید و Save را انتخاب نمایید.
کاور ایـن مجموعـه معمـواًل عکـس اول می باشـد ولـی می توانیـد آن را بـه صورت 
شـخصی ویرایـش نماییـد. بـرای سـاختن مجموعه هـای بیشـتر بایـد روی آیکـون 

به اضافـه کـه در بـاال سـمت راسـت قـرار دارد، کلیـک کنید.
۴. ذخیره سازی به صورت مستقیم در مجموعه ها

بـرای اینکـه تصاویـر شـما به صـورت مسـتقیم در مجموعه مـورد نظر ذخیره شـود، 
بایـد روی آیکـون bookmark کلیـک کنیـد و Save to Collection را انتخـاب 

نماییـد.  پـس از آن، مجموعـه مـورد نظـر خود را مشـخص کنید.
بـرای ویرایش کـردن، در مجموعـه بازشـده روی آیکـون سـه نقطه کلیـک کنیـد و 

Edit Collection را انتخـاب نماییـد.

 از زمانـی کـه اینسـتاگرام جلـوی تبلیغـات را گرفته اسـت، ممکن اسـت بسـیاری از 
برندهـا و صفحـه طراحـان را دنبـال نکنیـد. بـا ایـن کار شـما می توانید پسـت های 
مـورد عالقـه خود را مشـاهده نمایید و با اسـتفاده از ویژگـی Bookmark می توانید 
ایـن پسـت ها را بـرای خـود ذخیره نماییـد. با اسـتفاده از ترفندی که به شـما آموزش 
داده شـد، می توانیـد پسـت ها مورد عالقـه ای که مشـاهده می کنید را بـرای خود در 

یـک مجموعـه سـامان یافته ذخیره سـازی نمایید.


