ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ

 ۱۰آﻣﻮزش ﺟﺬاب و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﻧﺪروﯾﺪ

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد در اﻧﺪروﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ذﻫﻦﺗﺎن ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را در اﻧﺪروﯾﺪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ

وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی آزاد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ آﻧﺪروﻳﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع
ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻳﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺮاه در ﺣﺎل ﮔﺬر ﻫﺴﺘﯿﺪ داﺋﻤﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ راهﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟

ارﺳﺎل ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﯿﺎم در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس و ﭘﯿﺎمﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ

ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎس ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ و وی را از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد )ﺑﻮدن
در ﺣﺎل راﻧﻨﺪﮔﯽ( ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﯾﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ!

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎی ﮔﻮﺷﯽ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﻢ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن آن روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ؛ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎ ﻫﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻗﺒﺾ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪدﺳﺖﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .وﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد؟

آﻣﻮزش اﺟﺮای ﺑﺎزی ﻣﺨﻔﯽ در اﻧﺪروﯾﺪ

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از آن دﺳﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه آنﻫﺎ
ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﺨﻔﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد! اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﺨﻔﯽ از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﺪروﯾﺪ  2.3ﻧﺎن زﻧﺠﻔﯿﻠﯽ ) (Gingerbreadﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز در ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺑﺎزی ﻣﺨﻔﯽ اﻧﺪروﯾﺪ
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺨﻔﯽﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و ﭘﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ در اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊ

اﻣﺮوزه ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ آﻧﺪروﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺎ
در اداﻣﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ روﺷﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺛﺎﻟﺚ ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و ﭘﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﻮد را
در آﻧﺪروﻳﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ؟

ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺷﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داده،
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺼﺮف داده ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؛ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺎه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺒﺾ ﺳﺮﺳﺎم آور ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ.

 ۵روش ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪه ﮐﺜﯿﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی از آن
رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ روشﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ  5ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ روشﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی را ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه وایﻓﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻼﻓﻪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻃﺮافﺗﺎن ﺳﯿﮕﻨﺎل وایﻓﺎی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آن وﺻﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ روﺗﺮی ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ داﺧﻞ ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ و از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

آﻣﻮزش ﻧﺼﺐ و اﺟﺮای راﯾﮕﺎن ﺑﺎزی ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺞ  2015در اﻧﺪروﯾﺪ

اﮔﺮ از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﺑﺎزی
 WWE 2Kﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺞ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺳﺒﮏ ورزﺷﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر )Google
 (Play Storeﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ و اﺟﺮای راﯾﮕﺎن ﻧﺴﺨﻪ  1.1.8817آن

ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮔﻮﺷﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Family Linkﮔﻮﮔﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ!

ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Family Linkﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﻤﺎرتﻓﻮن اﻧﺪروﯾﺪﯾﺶ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻘﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ در
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻧﺪارﯾﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد وی را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Family Linkﮔﻮﮔﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 05ﺧﺮداد 1396

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/8017/%DB%B1%DB%B0-%D8%A2%D9%85%D9%88%D
8%B2%D8%B4-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF

