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J    سـالم بایـت، مـن بار هـا دیـده ام کـه افـرادی کـه گوشـی آیفون
دارنـد، دوربیـن این گوشـی را به ذره بیـن تبدیل می کنند، آیـا راه خاصی 

بـرای ایـن کار وجـود دارد؟ در صـورت امکان آمـوزش دهید.
ــد  ــز نیاز من ــون ری ــه مت ــرای مطالع ــد و ب ــتفاده می کنی ــر از گوشــی iPhone اس اگ
ــود دارد  ــل iOS وج ــتم عام ــه در سیس ــی ک ــتفاده از قابلیت ــا اس ــدید، ب ــن ش ذره بی
ــد.  ــل کنی ــن تبدی ــه یــک ذره بی ــود را ب ــن گوشــی خ ــانی دوربی ــه آس ــد ب می توانی
در ادامــه بــه معرفــی نحــوه انجــام ایــن کار می پردازیــم. پیــش از هــر چیــز دقــت 
کنیــد ایــن قابلیــت در iOS 10 اضافــه شــده اســت. در نتیجــه اطمینــان پیــدا کنیــد 
ــرای فعال ســازی  ــه روز کــرده باشــید. ب ــه ایــن نســخه ب سیســتم عامــل خــود را ب
ــه  ــپس گزین ــد. س ــس کنی ــده و General را لم ــدا وارد Settings ش ــن، ابت ذره بی
accessibility را انتخــاب کنیــد. اکنــون گزینــه Magnifire را لمــس کنیــد. در گام 

بعــدی گزینــه Magnifire را فعــال کــرده و همچنیــن اگــر مایــل هســتید کــه نــور 
ــود،  ــم ش ــن تنظی ــازی ذره بی ــگام فعال س ــه هن ــودکار ب ــور خ ــه ط ــز ب ــه نی صفح
ــن،  ــرای ذره بی ــرای اج ــون ب ــد. اکن ــال کنی ــز فع ــه Auto Brightness را نی گزین
ســه بــار کلیــد Home را بــه صــورت پشــت ســر هــم فشــار دهیــد. اگــر ذره بیــن 
تنهــا گزینــه ای باشــد کــه بــا فشــردن ســه کلیــد فعــال می شــود، بافاصلــه اجــرا 
ــورد  ــان م ــرای فرم ــوص اج ــما در خص ــورت از ش ــن ص ــر ای ــد. در غی ــد ش خواه
ــه Magnifier را انتخــاب  ــن شــرایط گزین ــد در ای نظرســوال خواهــد شــد کــه بای
ــاز خواهــد  ــزرگ نمایــی ب ــا حداقــل ب ــد کــه ذره بیــن ب کنیــد. ســپس خواهیــد دی
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــن صفح ــه در پایی ــایدری ک ــت دادن اس ــا حرک ــد و ب ش
ــر آن اگــر  ــد. عــاوه ب ــزرگ نمایــی را بیشــتر کنی ــزان ب ــا می ــود ت ــد ب ــادر خواهی ق
ــور  ــش، از ن ــن فل ــس آیک ــا لم ــد ب ــد می توانی ــرار داری ــک ق ــط تاری ــک محی در ی
فلــش هــم بــرای روشــن تر شــدن محیــط اطــراف اســتفاده کنیــد. عــاوه بر ایــن 
ــس  ــل را لم ــن قف ــد آیک ــز می توانی ــر نی ــوس تصوی ــردن فوک ــز ک ــرای متمرک ب
کنیــد. از دیگــر قابلیت هــای خــوب ایــن ذره بیــن امــکان ثابــت نگــه داشــتن یــک 
ــر  ــب دیگ ــن ترتی ــم اســت. بدی ــت فری ــزرگ ثب ــه ب ــا لمــس دکم ــم خــاص ب فری
نیــازی نیســت دســت خــود را بــه طــور مــداوم در یــک زاویــه خــاص نگــه داریــد. 
ــات  ــتی، تنظیم ــورت دس ــه ص ــد ب ــه Filters می توانی ــس دکم ــا لم ــن ب همچنی
ــر  ــر روی تصوی ــف را ب ــای مختل ــد و فیلتر ه ــر دهی ــر را تغیی ــور تصوی ــگ و ن رن
ــه  ــا را ب ــد فیلتر ه ــز می توانی ــه Invert Filters نی ــس دکم ــا لم ــد. ب ــال کنی اعم

ــد. ــر اعمــال نمایی ــر روی تصوی صــورت معکــوس ب

J    ســالم بایــت، اگــر امــکان دارد راهــی آســان آمــوزش دهیــد کــه 
بــدون اســتفاده از اپلیکیشــن جانبــی بتــوان عکس  هــای اینســتاگرام 

را ذخیــره کــرد.
همان طــور کــه می دانیــد در محیــط اینســتاگرام امــکان ذخیــره تصاویــر 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــد ب ــاده می توانی ــک راه س ــتفاده از ی ــا اس ــا ب ــدارد ام ــود ن وج
گالــری  در  را  اینســتاگرام  تصاویــر  جانبــی،  اپلیکیشــن  هیچ گونــه  نصــب 
ــم.  ــن راه می پردازی ــی ای ــه معرف ــون ب ــد. هم اکن ــره نمایی ــود ذخی ــی خ گوش
ابتــدا اپلیکیشــن اینســتاگرام را بــاز کنیــد. اکنــون هنگامــی کــه در حــال 
ــاالی آن  ــه نقطه در ب ــن س ــتید، آیک ــود هس ــر خ ــورد نظ ــس م ــاهده عک مش
ــن  ــا ای ــد. ب ــاب کنی ــه copy share url را انتخ ــپس گزین ــد. س ــس نمایی را لم
روش آدرس مســتقیم ایــن عکــس کپــی خواهــد شــد. در مرحلــه بعــدی 
ــا  ــروم ی ــا ک ــس ی ــد از فایرفاک ــد. می توانی ــاز کنی ــود را ب ــر وب خ ــد مرورگ بای
ــی  ــه کپ ــی ک ــوار آدرس، آدرس ــد. در ن ــتفاده کنی ــن کار اس ــرای ای ــافاری ب س
ــارت media را  ــن آدرس عب ــای ای ــه انته ــون ب ــد. اکن ــد را Paste کنی کرده ای
ــر  ــن آدرس در مرورگ ــا ای ــد ت ــس کنی ــرو) را لم ــه Go (ب ــد و دکم ــه کنی اضاف
ــان  ــدون هیــچ اضافــات دیگــری) نمای ــد کــه عکــس (ب ــاز شــود. خواهیــد دی ب
ــه  ــر نگ ــر روی تصوی ــه ب ــد لحظ ــود را چن ــت خ ــت انگش ــی اس ــود. کاف می ش

ــد. ــره کنی ــر را ذخی ــپس تصوی ــد و س داری

J    ــود دارد؟ ــازی وج ــم ب ــرام ه ــط تلگ ــا در محی ــت، آی ــالم بای  س
اگــر وجــود دارد چگونــه می تــوان بــه ایــن بازی  هــا دسترســی پیــدا 

کــرد؟
ــد  ــما می توانی ــت ش ــده اس ــر ش ــرام منتش ــه از تلگ ــدی ک ــانی جدی در به روزرس
ــز  ــر چی ــش از ه ــد. پی ــه کنی ــی را تجرب ــای جذاب ــرام، بازی ه ــط تلگ در محی
ــتفاده  ــرام اس ــن تلگ ــر) اپلیکیش ــا باالت ــخه ۳,۱۳ (ی ــد از نس ــدا کنی ــان پی اطمین
ــرام  ــتی تلگ ــردن بایس ــازی ک ــرای ب ــز ب ــما نی ــتان ش ــن دوس ــد. همچنی می کنی
 Gamebot و Gamee خــود را بــه ایــن نســخه بــه روز کــرده باشــند. دو روبــات
تایــپ بــا  گنجانده انــد.  خــود  در  را  بــازی  زیــادی  شــمار  حاضــر  حــال   در 

ــتید  ــت داش ــه دوس ــازی ک ــد و ب ــا را ببینی ــت بازی ه ــد لیس  gamee@ می توانی

را انتخــاب نماییــد در ادامــه بــا انتخــاب دکمــه play قــادر خواهیــد بــود بــازی را 
اجــرا کنیــد و ادامــه کار خیلــی ســخت نخواهــد بــود.

هر عکسی با هر فرمتی را باز کنید
یکــی از بزرگ تریــن مشــکات اپلیکیشــن  های 
باز کننــده عکــس در گوشــی  های تلفــن همــراه 
ــدودی  ــیار مح ــای بس ــه از فرمت  ه ــت ک ــن اس ای
ــما در  ــال ش ــوان مث ــه عن ــد. ب ــتیبانی می کنن پش
گالــری گوشــی خــود نمی توانیــد عکس- هایــی 
را   tif حتــی  یــا   wbp، bmp فرمت  هــای  بــا 
مواجــه  خطایــی  پیغــام  بــا  و  کنیــد  مشــاهده 
ــرم  ــه ن ــکل ب ــن مش ــل ای ــرای ح ــد. ب ــد ش خواهی
ــد داشــت و یــک  ــاج خواهی افزار هــای جانبــی احتی
ــن مشــکل  ــا ای ــادر اســت ت ــل خــوب ق ــدل فای مب
ــادر باشــد فرمت  هــای  ــی کــه ق ــد. مبدل را حــل کن
ــه فرمت  هــای معمولــی  کمتــر رایــج تصویــری را ب
در  تــا  کــرده  تبدیــل   jpeg فایل  هــای  ماننــد 
ــن  ــند. ای ــاهده باش ــل مش ــن  ها قاب ــتر اپلیکیش بیش
اپلیکیشــنی  چنیــن  گرفته ایــم،  تصمیــم  هفتــه 
ــرای  ــا دیگــر مشــکلی ب ــم ت ــی کنی ــه شــما معرف ب
ــای  ــا فرمت  ه ــر ب ــا و تصاوی ــردن عکس  ه ــاز ک ب
مختلــف نداشــته باشــید. ایــن اپلیکیشــن کــه 
معــدود  از  یکــی  دارد،  نــام   Image Converter

ــد  ــرم اندروی ــرای پلتف اپلیکیشــن  هایی اســت کــه ب
بــه ایــن منظــور توســعه داده شــده اســت. شــما بــا 
فایل هــای  می توانیــد  برنامــه  ایــن  از  اســتفاده 
ــت  ــل فرم ــی تبدی ــورت گروه ــه ص ــری را ب تصوی
مهم تریــن  و  بزرگ تریــن  از  یکــی  کنیــد. 

ویژگی  هــای ایــن اپلیکیشــن ایــن اســت کــه 
ــه  ــی فایل  هــای PSD اپلیکیشــن فتوشــاپ را ک حت
بــا ابزار هــای معمولــی قابــل مشــاهده نیســتند 
نیــز تبدیــل فرمــت و قابــل مشــاهده می کنــد. 
ــه جــز پشــتیبانی  اپلیکیشــن Image Converter ب
ــا  ــت ت ــادر اس ــی، ق ــته جمع ــت دس ــل فرم از تبدی
ابعــاد تصاویــر را نیــز کوچــک و بــزرگ کنــد و 
حتــی جهــت آن  هــا را تغییــر داده و بچرخانــد. 
هــم  کنیــد  فرمــت  تبدیــل  کــه  ایــن  از  قبــل 
ــرای  ــا ب ــرش زدن تصویر ه ــت ب ــما قابلی ــرای ش ب
ــا  ــه ب ــت. در رابط ــد داش ــود خواه ــم کادر وج تنظی
ــورد  ــن م ــن اپلیکیش ــط ای ــه توس ــی ک فرمت  های
کــه  گفــت  بایــد  می گیرنــد  قــرار  پشــتیبانی 
جــز  بــه  تصویــری  فرمت  هــای  تمــام  تقریبــا 
iff، ras، exr، eps، raw، cr2 و svg توســط ایــن 

بــه  می گیرنــد.  قــرار  پشــتیبانی  مــورد  برنامــه 
ــن  ــا اســتفاده از ای ــد گفــت کــه ب ــل بای ــن دلی همی
برنامــه تقریبــا از اســتفاده از برنامه  هــای مبــدل 
ــن اپلیکیشــن  ــرا ای ــد شــد زی ــاز خواهی ــر بی نی دیگ
یکــی از کامل تریــن مبــدل فایل  هــای اندرویــد 
ــت. در  ــده اس ــی ش ــال طراح ــه ح ــا ب ــه ت ــت ک اس
ــت  ــد گف ــم بای ــه ه ــن برنام ــرادات ای ــا ای ــه ب رابط
ــاید روی  ــه ش ــت ک ــن اس ــراد آن ای ــا ای ــه تنه ک
بعضــی از دســتگاه  ها بــه درســتی اجــرا نشــود. 

تــا بــه حــال چنــد مــورد گــزارش شــده اســت کــه 
ــرا روی  ــرای اج ــن Image converter ب اپلیکیش
ــت  ــا ARM نیس ــده آن  ه ــه پردازن ــتگاه  هایی ک دس
ــکلی  ــر مش ــا اگ ــت ام ــورده اس ــکل بر خ ــه مش ب
ــی  ــه روی گوش ــن برنام ــرای ای ــب و اج ــرای نص ب
خــود نداشــتید بایــد گفــت کــه ایــن برنامــه یکــی 
ــرای  ــه ب ــود ک ــد ب ــی خواه ــن تجربه  های از بهتری
ــد.  ــتفاده کرده ای ــال اس ــه ح ــا ب ــل ت ــل فای تبدی
نکتــه جالــب دیگــر ایــن اســت کــه ایــن اپلیکیشــن 
ــد ۴  ــد در اندروی ــوده و می توانی ــگان ب ــا رای کام

ــد. ــرا کنی ــاال آن را اج ــه ب ب
https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.paul.icon&hl=en

خط مقدم زامبی  ها را تجربه کنید
می خورد  چشم  به  آن  ها  در  زامبی  نام  که  بازی  هایی 
معموال در دسته بازی  های سرگرم کننده و پر هیجان قرار 
می گیرند. این هفته هم به شما یک بازی در این سبک 
می شوید،  سرگرم  که  این  حین  در  تا  می کنیم  معرفی 
هیجان را نیز تجربه کنید. Zombie Frontier 3 نام یک 
بازی زیبا و سرگرم کننده همراه با هیجان باال در سبک 
بازی  های اکشن می باشد که توسط استودیو بازی سازی 
پر آوازه FT Games ساخته و برای سیستم عامل اندروید 
جذابی  و  باال  گرافیک  دارای  بازی  است.  شده  منتشر 
می باشد و توانسته امتیاز باالیی را در گوگل پلی کسب 
کند. همانند دیگر بازی  های زامبی کشی در این بازی نیز 
یک ویروس آخرالزمانی به انتشار رسیده و سراسر جهان 
پر از زامبی  های در حال پرسه زدن شده است. دنیا در حال 

نابودی می باشد و شما به عنوان یک بازمانده سرسخت، 
همه چیز بسته به شماست که بتوانید از مراحل چالشی 
بازی عبور کرده و با از پای در آوردن موجودات عجیب 
موسیقی  از  بازی  دهید.  ادامه  را  خود  مسیر  آخرالزمانی 
متن و صداگذاری عالی برخوردار می باشد و گرافیک سه 
بعدی خیره کننده و شگفت انگیز این بازی پر از جزئیات 
دارد.  فراوانی  تقدیر  جای  و  است  خارق العاده  بصری 
طراحی مراحل مختلف بازی به شکل بسیار خاقانه ای 
صورت گرفته است و این بازی برای مود های گیم پلی 
مختلف و متعدد طراحی شده است. شما در محیط این 
بازی یک انبار از انواع اسلحه  های مختلف خواهید داشت 
تمامی  می توانید  ویژه  آپگرید  سیستم  از  استفاده  با  که 

ساح  های خود را به روز کنید. 

با دوربین موبایل عکس  های خوب بگیرید
گوشی  های  به  کاربران  عاقه مندی  دالیل  از  یکی 
هوشمندشان این است که می توانند با استفاده از آن  ها هر 
جا و در هر لحظه هر عکسی که دوست داشتند را بگیرند 
اما هنوز هستند بسیاری از افراد که نمی دانند چه نکاتی 
را باید رعایت کنند تا عکسی که با گوشی خود می گیرند، 
دارای کیفیت مناسبی باشد. این هفته به شما چند نکته 
بهتر  عکس های  آن  ها،  رعایت  با  تا  می دهیم  آموزش  را 
 Motion Blur بگیرید.  خود  گوشی  با  را  شفاف تری  و 
کمک می کند تا عکس  های ثبت شده توسط شما بسیار 
نرم تر به نظر برسند. استفاده از یک سیستم تثبیت برای 
که  این  از  اطمینان  برای  قدم  اولین  هوشمندتان  تلفن 
عکس  های گرفته شده شفاف هستند، به شمار می رود. 
برای  مخصوص  پایه  های  سه  جمله  از  زیادی  موارد 
دستگاه  های همراه طراحی شده اند که می توانید آن  ها را 
در بازار های دیجیتال پیدا کنید. در غیر این صورت، اگر 
می خواهید به اصطاح به شکار لحظه  ها بپردازید سعی 
استفاده  با  را  خود  همراه  تلفن  تصویر  ثبت  از  قبل  کنید 
کشیدن  بگیرید.  پایدار  و  محکم  شکل  به  و  دست  دو  از 
یک نفس عمیق قبل از گرفتن عکس، می تواند مانع از 
لرزش  های گاه و بی گاه شود. عاوه بر این لمس صفحه 
برای  عاملی  می تواند  خود  نیز  تصویر  ثبت  برای  نمایش 
حرکت  های  کاهش  برای  خصوص  این  در  باشد.  لرزش 

احتمالی از تایمر جهت عکسبرداری استفاده نمایید. به جز 
این مورد برخی دستگاه  های همراه از یک دکمه فیزیکی 
شاتر برای عکس برداری بهره  مند هستند و حتی می توانید 
کاربردی  دکمه  های  از  نمایش  صفحه  لمس  جای  به 
بعدی  گزینه  کنید.  استفاده  تصویر  ثبت  برای  هدفون 
استفاده از تلفن هوشمندی است که از یک تثبیت کننده 
مثل موبایل  ها  برخی  باشد.  برخوردار  داخلی   تصویر 

 Apple iPhone 6 Plus، Samsung Galaxy Note 4، 
 Nexus 6و Lumia 930 از تثبیت کننده تصویر اپتیکال و 

یا همان OIS برخوردارند. در غیر این صورت تثبیت کننده 
الکترونیک از طریق برنامه دوربین و یا  تصویر دیجیتال/
اپلیکیشن  های شخص ثالث در دسترس قرار می گیرد. در 
تلفن  های هوشمند اندرویدی به بخش تنظیمات در برنامه 
دوربین بروید تا ببینید که آیا تلفن هوشمندتان از گزینه 
 iOS ضد لرزش پشتیبانی می کند یا خیر. برای کاربران
لرزش  ضد  ویژگی  های  دارای   ProCamera اپلیکیشن
است. این در حالی است که دارندگان موبایل  های اندروید 
نکته  نمایند.  استفاده   5-Camera FV ابزار از  می توانند 
بعدی این است که لنز دوربین گوشی خود را تمیز نگه 
دارید. لکه  ها و پس مانده  های روی لنز چرب بوده و کمی 
شبیه به وازلین عمل می کنند؛ در این حالت تصاویر ثبت 
شده نرم، کثیف و خارج از فوکوس (مات) به نظر می رسند. 
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