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J    سـالم بایـت عزیـز، بـا توجـه بـه این کـه سـری جدید گوشـی 
سامسـونگ بـه بـازار آمـده اسـت، ایـن امیـد وجـود دارد کـه قیمـت 
پرچمـدار سـری قبلی این شـرکت کمـی کاهش پیـدا کند. اگـر امکان 

دارد گوشـی Galaxy S7 Edge را بـه طـور کامـل معرفـی کنیـد:
 S6 Edge ـــی ـــونگ گلکس ـــروش سامس ـــوب در ف ـــدان خ ـــه چن ـــت ن ـــاید موفقی ش
ــط  ـــال 2016 فقـ ــا در س ــت تـ ــر آن داشـ ــونگ را بـ و S6 Edge Plus سامسـ
یـــک گوشـــی بـــا لبه هـــای منحنـــی تولیـــد کنـــد تـــا هـــم خریـــداران ایـــن 
دســـته از گوشـــی ها را راضـــی نگـــه دارد و هـــم ســـهمی از بـــازار ایـــن دســـته 
از گوشـــی های انحصـــاری اش داشـــته باشـــد. گوشـــی «سامســـونگ گلکســـی 
دو  از  ترکیبـــی  می تـــوان  را   (Samsung Galaxy S7 Edge) اج»   S7

ـــی  ـــن گوش ـــه ای ـــی، ب ـــل قبل ـــالف دو نس ـــت. برخ ـــونگ دانس ـــی سامس ـــی قبل گوش
ــه  ــتفاده از کارت حافظـ ــکان اسـ ــودن و امـ ــل ضدآب بـ ــد مثـ ــای جدیـ قابلیت هـ
ــد  ــخت افزاری قدرتمنـ ــا سـ ــی S7 Edge بـ ــده اند. گلکسـ ــه شـ ــی اضافـ جانبـ
کـــه هیچ چیـــز جلـــودارش نیســـت، نمایشـــگری بـــا انـــدازه مناســـب و تراکـــم 
عالـــی بـــا لبه هـــای منحنـــی در چـــپ و راســـت کـــه می توانـــد هـــر نیـــازی 
ــه  ــد را کـ ــای جدیـ ــا و قابلیت هـ ــا فناوری هـ ــی بـ ــد، دوربینـ ــخگو باشـ را پاسـ
می توانـــد تصاویـــر منحصربه فـــرد ثبـــت کنـــد، در کنـــار حســـگر اثرانگشـــت و 
ـــت.  ـــرده اس ـــه ک ـــم نواز عرض ـــی چش ـــب را در رنگ های ـــت مناس ـــا ظرفی ـــری ب بات
ـــل های  ـــا نس ـــادی ب ـــاوت زی ـــی تف ـــن گوش ـــت ای ـــوان گف ـــری می ت ـــر ظاه از نظ
قبلـــی اش نـــدارد. درعـــوض ویژگـــی ضـــدآب بـــودن بـــه آن اضافـــه شـــده تـــا 

کاربـــران بتواننـــد از آن در مناطـــق مرطـــوب یـــا خیـــس هـــم اســـتفاده کننـــد.
 ایـــن گوشـــی در مقابـــل آب تـــا عمـــق یک ونیـــم متـــر به مـــدت ســـی دقیقـــه 
مقاومـــت دارد. همچنیـــن بـــا بدنـــه کامـــال فلـــزی اش کـــه در پشـــت و جلـــو 
بـــا نســـخه چهـــارم از محافظ هـــای گوریـــال گلـــس محافظـــت شـــده، نشـــان 
می دهـــد سامســـونگ چقـــدر بـــه جلـــوه ظاهـــری و مقاومـــت بـــاالی گوشـــی 

ــد.  ــت می دهـ ــدش اهمیـ جدیـ
هماننـــد نســـل های قبلـــی حســـگر اثرانگشـــت ایـــن گوشـــی بـــا کلیـــد خانـــه 
ـــان  ـــه ارمغ ـــی ب ـــن گوش ـــرای ای ـــم ب ـــاال را ه ـــت ب ـــه امنی ـــده ک ـــازی ش یکپارچه س
آورده اســـت. ایـــن گوشـــی تمـــام فلـــزی، چیـــزی در حـــدود 157 گـــرم وزن و 
ــه  ــاوت کـ ــا دو ســـخت افزار متفـ ــر ضخامـــت دارد و در دو مـــدل  بـ 7,7 میلی متـ
ـــا  ـــی ب ـــت. یک ـــده اس ـــازار ش ـــی ب ـــده اند، راه ـــا ش ـــف بن ـــه مختل ـــه دو تراش بر پای
ـــکام.  ـــرکت کوال ـــد ش ـــه قدرتمن ـــا تراش ـــری ب ـــونگ و دیگ ـــی سامس ـــه اختصاص تراش
هـــر دو مـــدل از قـــدرت ســـخت افزاری فوق العـــاده تراشه اصلی شـــان و 4 
گیگابایـــت رم ســـود می برنـــد. گلکســـی S7 Edge ســـه ظرفیـــت 32، 64 و 128 
ـــت  ـــا 200 گیگابای ـــی ت ـــه جانب ـــد کارت حافظ ـــه می توانن ـــر س ـــه ه ـــی دارد ک گیگابایت
ــخه  ــونگ، دو نسـ ــی سامسـ ــن گلکسـ ــن جدیدتریـ ــد. همچنیـ ــتیبانی کننـ را پشـ
یـــک و دو ســـیم کارته دارد کـــه هـــر دو از شـــبکه 4Gپشـــتیبانی می کننـــد کـــه 
ـــام  ـــق روال تم ـــرد. طب ـــتفاده ک ـــارم اس ـــل چه ـــت نس ـــا از اینترن ـــا آن ه ـــوان ب می ت
Wi- ،گوشـــی های هوشـــمند امـــکان اســـتفاده از فناوری هایـــی مثـــل بلوتـــوث

ـــت.  ـــده اس ـــم ش ـــم فراه ـــران S7 Edge ه ـــرای کارب ـــه OTG ب Fi، NFC و البت
بـــرای بخشـــی از S7 Edge کـــه می تـــوان آن را مهم تریـــن عامـــل خریـــدش 
ـــده  ـــاب ش ـــچ انتخ ـــل بر این ـــم 534 پیکس ـــا تراک ـــی ب ـــگری 5,5 اینچ ـــت، نمایش دانس
اســـت. هماننـــد نســـل های قبلـــی ایـــن نمایشـــگر هـــم لبه هـــای منحنـــی در 
ـــد  ـــوپر امول ـــاوری س ـــا فن ـــد ب ـــوع اول ـــگر S7 Edge از ن ـــت دارد. نمایش ـــپ و راس چ
ــن ماندن  ــت روشـ ــل دارد و از قابلیـ ــن 1440 در 2560 پیکسـ ــه رزولوشـ ــت کـ اسـ
همیشـــگی بـــا مصـــرف انـــرژی بســـیار کـــم ، بهـــره می بـــرد. شـــاید دوربیـــن 
ــا نســـل های  اصلـــی S7 Edge در عـــدد مگاپیکســـل دوربیـــن در مقایســـه بـ
قبلـــی اش کم فروغ تـــر باشـــد، امـــا بـــا توجـــه بـــه دریچـــه دیافراگـــم و ســـایز 
سنســـورش حرف هـــای بســـیاری بـــرای گفتـــن دارد. دوربینـــی 12 مگاپیکســـلی 

ـــت. ـــده اس ـــز ش ـــفید و زرد مجه ـــگ س ـــا دو رن ـــوع LED ب ـــی از ن ـــه فلش ـــه ب ک
ـــز،  ـــا هیچ چی ـــده ت ـــز ش ـــم مجه ـــر ه ـــکال تصوی ـــگیر اپتی ـــه لرزش ـــن ب ـــن دوربی  ای
ازجملـــه لـــرزش دســـت نتواننـــد کیفیـــت تصاویـــر شـــما را تحـــت تاثیـــر قـــرار 
ــا  ــلفی گلکســـی S7 Edge، سنســـوری 5 مگاپیکســـلی بـ دهنـــد. دوربیـــن سـ
ــذب  ــتری جـ ــور بیشـ ــد نـ ــاال می توانـ ــه حـ ــر دارد کـ ــم باز تـ ــه دیافراگـ دریچـ
ــا  ــی بـ ــن گوشـ ــد. ایـ ــم ثبـــت می کنـ ــری هـ ــر بهتـ ــه تصاویـ ــد و درنتیجـ کنـ
ـــر  ـــری 3600 میلی آمپ ـــد، بات ـــم از اندروی ـــخه شش ـــل نس ـــری مث ـــای دیگ قابلیت ه
ـــگ  ـــار رن ـــگر ها در چه ـــی از حس ـــه کامل ـــریع و مجموع ـــارژ س ـــت ش ـــاعتی، قابلی س

ـــت. ـــده اس ـــازار ش ـــه ب ـــا روان زیب
 سامســـونگ، گلکســـی S7 Edgeخـــود را بـــا ســـخت افزاری قدرتمنـــد همـــراه 

ــه  ــی، بدنـ ــه جانبـ ــتفاده از کارت حافظـ ــکان اسـ ــت رم، امـ ــار گیگابایـ ــا چهـ بـ
ـــلی،  ـــلفی 5 مگاپیکس ـــی 12 و س ـــن اصل ـــر آب، دوربی ـــاوم در براب ـــزی مق ـــام فل تم
ــوپر  ــاوری سـ ــا فنـ ــا تراکـــم 534 پیکســـل بر اینـــچ بـ ــگر 5,5 اینچـــی بـ نمایشـ
امولـــد و قابلیت هـــای کم نظیـــر دیگـــر  وارد بـــازار کـــرده تـــا یکـــی دیگـــر  از 

گوشـــی های انحصـــاری اش را بـــه همـــه معرفـــی کـــرده باشـــد.

دیگر مشکل ترجمه نخواهید داشت
طرفدارتریـن  پـر  و  برنامه هـا  بهتریـن  معمـوال 
نرم افزار هایـی که مخاطبان به آن هـا اطمینان می کنند 
به شـرکت های سـازنده بزرگ و معتبر تعلـق دارند. این 
امـر زیـاد هـم دور از انتظار نیسـت زیـرا این شـرکت ها 
بـا داشـتن تیم هـای تخصصـی ماهـر همیشـه سـعی 
دارنـد تـا بهتریـن محصـول را روانه بـازار کننـد. عالوه 
بر ایـن نکتـه اگـر دقـت کنیـد نرم افزار هـای حرفـه ای 
کـه بـرای گوشـی های هوشـمند و به خصـوص در این 
زمـان بـرای سیسـتم عامل اندرویـد، عرضـه می شـوند 
قبـل از ایـن کـه وارد دنیـای گوشـی های تلفن همـراه 
رایانـه  سیسـتم عامل های  در  را  خـود  امتحـان  شـوند، 
پس داده انـد، بـرای مثـال شـما می بینیـد کـه شـرکت 
گـوگل بـرای گسـترده کـردن دامنـه نرم افـزاری خود، 
بسـیاری از سـرویس ها و نرم افزار هـای قدرتمنـد خـود 
را بـرای سیسـتم عامل اندرویـد نیـز پـورت کرده اسـت 
کـه مرورگر گـوگل کـروم و بسـیاری از سـرویس های 
گـوگل جـزو ایـن دسـته از نرم افزار هـا هسـتند. یکی از 
سـرویس های پـر کاربردی کـه این شـرکت غول پیکر 
بـرای سیسـتم عامل اندرویـد عرضـه کـرده، سـرویس 
مترجـم گـوگل یـا همـان Google Translate اسـت 
کـه نسـخه های ابتدایـی آن بـا این کـه فقـط در حالت 
آنالیـن کار می کـرد، بـاز هم با اسـتقبال خوبـی مواجه 
شـد و اکنون گوگل نسـخه جدیـد این برنامـه را عرضه 
کـرده اسـت و در ایـن نسـخه هدیـه درخـوری را بـه 

کاربـران خـود اهـدا کرده اسـت. گـوگل در این نسـخه 
امـکان ترجمـه آفالیـن را برای ایـن برنامه فعـال کرده 
 Google Translate اسـت. همان طـور کـه می دانیـد
یکی از برنامه های قدرتمندی اسـت کـه توانایی ترجمه 
جمـالت را دارد. هـر چند کـه این ترجمـه تحت اللفظی 
اسـت و ممکن اسـت چنـدان مناسـب نباشـد اما کمک 
 Google زیـادی بـه کاربران می کنـد. در این نسـخه از
Translate، گـوگل پایـگاه داده ایـن سـرویس را برای 

50 زبـان پرکاربرد دنیا منتشـر کـرده و در اختیار کاربران 
قـرارداده اسـت تـا بتوانند به صـورت آفالین نیـز از این 
برنامـه اسـتفاده کننـد. خوشـبختانه زبـان فارسـی نیـز 
در ایـن 50 زبـان موجـود اسـت. شـما تنهـا با اسـتفاده 
از همیـن برنامـه قادریـد تـا فایل مربـوط به زبـان خود 

را دریافـت کنیـد و از آن پس بـه صـورت آفالیـن بـه 
ترجمـه عبـارات خـود بپردازیـد. ایـن فایل بـرای زبان 
فارسـی حجمـی در حـدود 136 مگابایـت اسـت کـه 
حتمـا ارزش دریافـت را دارد. زیـرا دیگـر خیالتـان جمع 
اسـت کـه یکـی از بهتریـن و کامل ترین پایـگاه داده ها 
را بـرای ترجمـه زبـان و متـون در اختیـار داریـد. بـرای 
انجـام تنظیمـات آفالیـن بایـد بـه قسـمت تنظیمـات 
�O را انتخاب کنید و ine Languages رفتـه و گزینـه
سـپس از فهرسـت زبان هـای موجود برای مثـال گزینه 
Persian را انتخـاب کنیـد. پس از این کار برنامه شـروع 

بـه دریافـت پایـگاه داده مربوطـه می کند.
https: //play.google.com/store/apps/details?id=com.

google.android.apps.translate&hl=en

در جنگ جهانی دوم بجنگید
 Guns’n Glory WW2 بـازی ایـن هفتـه بـا نـام
توسط شـرکت بزرگ HandyGames و در سبک 
اسـتراتژیک بـرای اندرویـد تولید شـده که بـا گرافیکی 
جـذاب و کارتونـی حمـالت دو جبهه آمریـکا و آلمان را 
در جنـگ جهانی دوم بـه تصویر می کشـد. دو طرف به 
پایگاه هـای نظامـی یکدیگـر یـورش می برند و کسـی 
برنده اسـت کـه در برابر ایـن حمالت دوام بیاورد. شـما 
فرماندهـی نیرو هـای خودتـان را که می توانـد آلمان یا 
آمریـکا باشـد، به عهده دارید. شـما با آموزش سـربازان 
مختلـف و بـا توانایی هـای متنـوع بایـد از پایگاه تـان 
دفـاع کنیـد و نگذاریـد تـا دشـمن بـه سـاختمان های 
شـما آسـیب برسـاند. بـا کسـب امتیـاز و تجربه بیشـتر 
می توانیـد توانایی هـای سـربازانتان را افزایـش دهیـد. 

نیرو هـای شـما شـامل تفنـگ داران، موشـک انداز ها، 
نارنجک انداز هـا، تانک هـا و سـربازان ویـژه می شـود. 
شـما بایـد بـا چینـش درسـت نیرو هـا در مکان هـای 
اسـتراتژیک و توجـه بـه هشـدار ها بـا دشـمن مواجـه 
شـوید و بـه سـرعت آمـاده تغییـر آرایـش باشـید چون 
دشـمن از جناح هـای مختلـف حملـه می کنـد. در این 
همـان  نیرو هـا،  مخرب تریـن  و  سرسـخت ترین  بیـن 
تانک هـا هسـتند و بـرای مواجهـه بـا آن ها بایـد تمام 
نیروهای تـان را متمرکـز یـک جبهـه کنیـد. در ایـن 
بـازی 12 نقشـه بـا 3 درجـه سـختی بـرای شـما آماده 

شـده که هـر کـدام نیاز بـه دفاعـی خـاص دارند.
https: //play.google.com/store/apps/details?i-

d=com.hg.gunsandglory2free&hl=en

حل مشکل کمبود حافظه در آیفون
گریبان گیـر  همیشـه  کـه  مشـکالتی  از  یکـی 
حافظـه  محدودیـت  بـوده،  دیجیتـال  وسـیله های 
اسـت.  از همیـن رو همـه بـه ایـن فکـر هسـتند که در 
فرصـت مناسـب فایل هـای اضافـی و غیـر کاربـردی 
شـاید  بیـن  ایـن  در  کننـد.  حـذف  را  وسیله شـان 
کاربـران محصـوالت iPhone بـه دلیـل ویژگی هـای 
خـاص ایـن گوشـی ها بیشـتر از سـایرین کمبـود فضا 
اضافـی  اطالعـات  حـذف  بـرای  کننـد.  احسـاس  را 
همـه دوسـت دارنـد از وجـود کوچک تریـن فایل هـا و 
مسیرشـان آگاهـی داشـته باشـند. در ترفند همـراه این 
هفتـه روشـی را به شـما پیشـنهاد می کنیم کـه بتوانید 
حافظـه   Other قسـمت  پاک سـازی  بـه  راحتـی  بـه 
iPhone خـود بپردازیـد. بـرای انجـام این کار شـما به 

 iFunbox چنـد برنامه پیش نیـاز احتیـاج دارید. برنامـه
مسـیر از  می توانیـد  کـه  اسـت  ویندوزتـان   بـرای 

دریافـت  را  آن   /http: //www.i-funbox.com

کنیـد و دیگـری برنامـه MobileTerminal اسـت که 
 http: برنامـه اصلـی اسـت می توانیـد آن را از نشـانی
کنیـد.  دریافـت   //ijailbreak.com/repository

http: //cydia. کـه از نشـانی gawk در آخـر برنامـه
کنیـد.  دریافـت  را  آن   myrepospace.com/fouad

برنامـه  سـراغ  بـه  بـاال،  برنامه هـای  نصـب  پـس از 

Terminal کـه درون گوشـی اسـت برویـد و آن را اجرا 

کنیـد. سـپس دسـتور «su» را درون آن وارد کنیـد. بـا 
ایـن کار از شـما یـک رمـز عبور درخواسـت می شـود. 
نـداده  تغییـر  را  گوشـی  روت  شـما  کـه  صورتـی  در 
خواهـد   «alpine» عبـارت پیش فـرض  رمـز  باشـید، 
بـود. حـال دسـتور «cd /var/mobile» را وارد کنیـد. 
find/-» :پـس از آن کـد نهایـی زیـر را نیـز وارد کنیـد
 gawk ‹BEGIN |  7,1  name «*» -ls | sort -rn -k

قطعـه  ایـن   «files.txt < ‹11$ ،7$ OFS=»» print

کـد در واقـع یـک اسـکریپت به زبـان awk اسـت که 
تمامـی فایل هـای دسـتگاه شـما را بر اسـاس حجـم و 
بـه ترتیـب نزولـی برایتـان مرتـب می کنـد. نتیجه این 
files. کـد به صـورت یـک فهرسـت در فایلـی به نـام
txt و در پوشـه ای کـه قـرار داریـد، در این جا در مسـیر 

بـا  حـاال  می شـود.  ذخیـره   ،var/mobile/files.txt

اسـتفاده از برنامـه ifunbox فایل هـای دسـتگاه خـود 
روی   ifunbox چـپ سـمت  منـوی  از  کنیـد.  بـاز  را 
raw file system کلیـک کنیـد و بـه نشـانی همـان 

فایـل txt برویـد و آن را در رایانـه ذخیـره کنیـد. بـا باز 
کـردن files.txt حجـم فایل هـا به بایت و مسیرشـان 
مشـخص شـده اسـت. حاال می توانیـد به راحتـی اقدام 

بـه پاک سـازی کنیـد.

بازیهمراه

ترفندهمراه


