آزادﺳﺎزی ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی

از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Smart Storageﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﮐﻤﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ آزاد روی ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Smart Storageرا اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ از اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﻮﻗﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﺣﺬف ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه روی
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از دﯾﺮﺑﺎز دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﻮﻗﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  Manage Storageﻗﺮار دارد ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن روی ﻓﻀﺎی اﺑﺮی از آنﻫﺎ
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه( ﯾﮑﺴﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻓﻀﺎی در دﺳﺘﺮس
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﯾﺎ ﭘﯿﮑﺴﻞ اﯾﮑﺲ ال ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر روی ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ
ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی را ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ روی ﮔﻮﺷﯽ آنﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ را ﭘﺎک
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ روی ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ اﮔﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ اﻧﺪروﯾﺪ
 7.1ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﻮﺷﯽ رﻓﺘﻪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Storageرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺤﺘﻮای ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ روی ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎی اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  18ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﮔﻮﺷﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺣﺪود  8ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ را ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻋﮑﺲﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ را ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖﺗﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ
ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Appsﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﮔﻮﺷﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﺎزی  Strangerﭼﯿﺰی در ﺣﺪود ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از
ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﮔﻮﺷﯽ را ﻣﺼﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﮔﺮ در ﻣﻨﻮی  Storageﮔﺰﯾﻨﻪ  Manage Storageرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Smart Storageدر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار دارد .ﮔﻮﮔﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮق ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
 Smart Storageﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﮑﺲﻫﺎ و
وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﺪل ﻣﺤﺘﻮا را از روی ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Free up Space Nowاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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