هطکل تضسگ اًذسٍيذ ٍ ساُکاسّايي تشاي تشطشفکشدى آًْا
-1کاّص سشعت سيستنعاهل:
ػشػز سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ دغ اص خشيذ اص فشٚؿٍب ٜدس اثشذا صيبد ث٘ٝظش ٔيآيذ .أب دغ اص ٌزؿز ٔذسي ،ثبيذ صٔبٖ صيبدي
سا كشف ثبصٌـز اص  Inboxايٕيُسبٖ ث ٝكفح ٝاكّي ٕ٘بييذ .اٌش سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ ،ؿٕب سا ثشاي ثبص ؿذٖ كفح ٝجذيذ
ثٔ ٝذر  5طب٘ي ٝدس ا٘شظبس ثٍزاسدٕٔ ،ىٗ اػز ٔبيُ ثبؿيذ كفحٕ٘ٝبيؾ ؿيـٝاي خٛد سا ثب چىؾ سؼز وٙيذ!

خٛؿجخشب٘٘ ٝ٘ ،ٝيبص اػز و ٝؿٕب دس ا٘شظبس دػشٍبٜسبٖ ثشاي ثبص ؿذٖ كفحٝاي ثبؿيذ  ٝ٘ ٚايٙى ٝسّفٗٛٞؿٕٙذ خٛد سا
سؼٛين وٙيذ .ثب دبنوشدٖ  Cacheادّيىيـٗسبٖ ،أشحبٖ وشدٖ يه ال٘چش جذيذ  ٚػذغ ثب ًيوشدٖ چٙذ ٔشحّٝ
ٔيسٛا٘يذ سّفٗٛٞؿٕٙذ سٙجُ خٛد سا ث ٝحبِز اِٚي ٝثبصٌشدا٘يذ.
ساُ حل 5 :سٍش تشاي افضايص سشعت تلفي َّضوٌذ اًذسٍيذي
اٌش دس ٍٙٞبْ سبيخٛ٘ ،ؿش ٝؿٕب ثؼذ اص ٌزؿز يه يب د ٚطب٘ي ٝظبٞش ٔيؿٛد يب ثؼذ اص ا٘شخبة يه ادّيىيـٗ ٔججٛس ٞؼشيذ
چٙذ طب٘ي ٝكجش وٙيذ  ٚدس وُ اص ٔىضٞبي ثيؾ اص حذ سّفٗٛٞؿٕٙذسبٖ خؼش ٝؿذٜايذٔ ،يسٛا٘يذ ثب اػشفبد ٜاص چٙذ
سإٙٞبيي ػبد ٜدس وٕشش اص  5دليم ٝايٗ ٔـىُ سا دـز ػش ثٍزاسيذ .دس ايٗ لؼٕز ٔب ؿٕب سا ثب  5سٚؽ ثشاي افضايؾ
ػشػز سّفٗٛٞؿٕٙذ ا٘ذسٚيذيسبٖ دس وٕشش اص  5دليم ٝآؿٙب خٛاٞيٓ ٕ٘ٛد:
1. Cacheادّيىيـٗسبٖ سا دبن وٙيذ ( 03طب٘ي :)ٝؿٕب ٔيسٛا٘يذ ٞ Cacheش ادّيىيـٙي سا ثب سفشٗ ث ٝكفح ٝسٙظيٕبر
) ٚ(Application Managerوّيه ثش سٚي ٌضي Clear Cache ٝٙدبن وٙيذ .أب ثب ٚجٛد چٙذيٗ  ٚچٙذ ادّيىيـٗ
ٔٛجٛد دس سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ ،ايٗ وبس صٔبٖ صيبدي سا سّف خٛاٞذ وشد ،اص ايٗ س ٚثب وٕه ادّيىيـٗ سايٍبٖ Cache
 ٚCleanerسٟٙب ثب ا٘شخبة چٙذ ٌضئ ٝٙيسٛا٘يذ  Cacheادّيىيـٗٞبي ٔٛجٛد دس سّفٗٛٞؿٕٙذسبٖ سا دبن وٙيذ .ثؼذ اص
٘لت  ٚاجشاي ادّيىيـٌٗ ،ضي Clear All ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ سب وبسٞب ًجك سٚاَ ا٘جبْ ؿٛد .ثب سفشٗ ثٛٙٔ ٝي Settings
 ٚا٘شخبة  ٚ Auto Clear Intervalسؼييٗ يه ٔذرصٔبٖ ٔـخقٔ ،يسٛاٖٞ Cacheبي جذيذ سا سٛػي ادّيىيـٗ ٚ
ث ٝكٛسر خٛدوبس حزف وشد.
2.ادّيىيـٗٞبي ثذ ٖٚاػشفبد ٜسا غيشفؼبَ يب حزف وٙيذ ( 63طب٘ي :)ٝثؼيبسي اص ادّيىيـٗٞبيي و ٝاص آٟ٘ب اػشفبدٜ
ٕ٘يوٙيذٕٔ ،ىٗ اػز دس دغصٔي ٝٙدسحبَ اػشفبد ٜاص ٔٙبثغ ٌشا٘جٟب ػيؼشٓ ثبؿٙذ .حزفوشدٖ ادّيىيـٗٞبي داّ٘ٛد
ؿذ ،ٜآػبٖ اػز أب غيشفؼبَوشدٖٞ Crapwareب ث ٝػبدٌي ادّيىيـٗٞبي ػبدي ٕ٘يثبؿذ.

اٌش سّفٗٛٞؿٕٙذسبٖ سٚر ؿذ ٜاػز ،ث ٝكٛسر وبُٔ ٔيسٛا٘يذ ٞش سد ثبلئب٘ذ ٜاص ادّيىيـٗٞب سا ٔح ٛوٙيذ .اٌش سّفٗسبٖ
سٚر ٘ـذ٘ ٜيض ٔيسٛا٘يذ اص ًشيك ٔٛٙي ، Settingsادّيىيـٗٞب سا غيشفؼبَ وٙيذ .حزف وشدٖ ٞش ادّيىيـٗ ث ٝكٛسر
ٔيبٍ٘يٗ  03طب٘ي ٝثٔ ًَٛ ٝيا٘جبٔذ.
3.يه ال٘چش ادّيىيـٗ جذيذ ٘لت وٙيذٛٙٔ :ي ادّيىيـٗٞبي  ٚ Lock screenدػىشبحسبٖ سحزوٙششَ ال٘چش
سّفٗٛٞؿٕٙذ ٔي ثبؿذ .اٌشچٞ ٝش سّفٗ ا٘ذسٚيذي ثب ال٘چش ٔخلٛف خٛد ؿشوز سِٛيذوٙٙذ ٜيب ال٘چش ديؾفشم ا٘ذسٚيذ
ٕٞشا ٜاػز ،أب ٔي سٛا٘يذ ال٘چش ديٍشي سا ٘لت وٙيذ و ٝ٘ ٝسٟٙب ظبٞش  ٚحغ اثضاس ا٘ذسٚيذيسبٖ سا ػٛم ٔيوٙذ ،ثّىٝ
ػشػز حشوز دس ػيؼشٓػبُٔ سا ٔيافضايذ .ال٘چشٞبي ٔخشّفي دس فشٚؿٍب ٜادّيىيـٗ ٌ ٚ ٌُٛيب ػبيز وبفٝثبصاس
ٔٛجٛد٘ذ ،أب اص ٔيبٖ آٟ٘ب  Lightning Launcher Homeػشيغسشيٗ  ٚػبدٜسشيٗ سٚؽ اػشفبد ٜسا داسد.
ثشاي اػشفبد ٜاص  Lightning Launcher Homeايٗ ٔشاحُ سا ًي وٙيذ :اص فشٚؿٍب Google play ٜيب
وبفٝثبصاس ال٘چش سا ٘لت وٙيذٌ .ضي Home ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ  ٚدس ٔشحّ ٝثؼذ  Lightning Launcherسا ا٘شخبة وشدٜ
ٌ ٚضي always ٝٙسا سيه ثض٘يذ .فشآيٙذ داّ٘ٛد  ٚساٜا٘ذاصي  Lightning Launcherدسٔجٕٛع  03طب٘ي ًَٛ ٝخٛاٞذ
وـيذ.
ٚ4.يجزٞب ٔ ٚيب٘جشٞبي غيشهشٚسي سا حزف وٙيذ ( 03طب٘ي :)ٝثشخي اص ٚيجزٞبيي و ٝث ٝآٟ٘ب ٘يبص ٔجشٔي ٘ذاسيذ دس
كفح ٝدػىشبح ثبص ؿذٜا٘ذ .ثشاي حزف وشدٖ آٟ٘ب وبفي اػز چٙذ طب٘ي ٝثش سٚي آٖ وّيه وٙيذ  ٚاص كفحٕ٘ ٝبيؾ ثٝ
ػٕز ثيش ٖٚثىـيذ.
5. Background Dataسا غيشفؼبَ يب ٔحذٚد وٙيذ ( 03سب  63طب٘ي :)ٝايٕيُ ،جئيُ ،فيغثٛن ،سٛييشش  ٚادّيىيـٗ
دـشيجبٖ ؿٕب ث ٝكٛسر ٔٙظٓ خٛاػشبس ٔشلُؿذٖ ث ٝايٙشش٘ز ٔيثبؿٙذ .ايٗ ٘ٛع ٕٞؼبٖػبصي ٘ ٝسٟٙب ٔٛجت ٔلشف
ثيؾ اص حذ ثبًشي ٔيؿٛد ،ثّىٛٔ ٝجت وبٞؾ ػشػز اثضاس ا٘ذسٚيذيسبٖ ٘يض ٔيؿٛد .ثشخي اص ػشٚيغٞب ٞؼشٙذ وٝ
ؿٕب ٔيخٛاٞيذ ثًٛ ٝس ٔشست ٕٞؼبٖػبصي ؿ٘ٛذ؛ ِٚي ثبلي آٟ٘ب سا ٔيسٛا٘يذ ث ٝكٛسر دػشي سٙظيٓ وٙيذ .ثشاي غيشفؼبَ
وشدٖ Background dataثشاي  ٕٝٞادّيىيـٗٞب ث ٝسشسيت صيش ػُٕ ٕ٘بييذ:







ث Settings ٝثشٚيذ.
ٌضي Data Usage ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ.
Context menuسا اص ًشيك ا٘شخبة ٌضيٝٙاي و ٝث ٝؿىُ ٘0مٌ ٚ ٝدس ٌٛؿ ٝػٕز ساػز  ٚثبال لشاس داسد،
ا٘شخبة وٙيذ.
 Autosyncسا دس حبِز  Offلشاس دٞيذ  ٚػذغ ٌضي Ok ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ.

ثشاي غيشفؼبَ وشدٖ  Background dataدس جئيُ ٌٌُٛ ،دالع  ٚػشٚيغٞبي ديٍش ٌٔ ،ٌُٛشاحُ صيش سا ًي
وٙيذ:







ث ٝلؼٕز ٔ Settingsشاجؼ ٝوٙيذ.
دس لؼٕزٌ ، Accountضي Google ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ.
ٌضي Account Name ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ .اٌش ث ٝسً٘ ػجض ثبؿذ ثذيٗ ٔؼٙبػز و ٝاجبصٕٞ ٜؼبٖػبصي سا داسد.
اٌش ث ٝسً٘ خبوؼششي ثبؿذ ثذيٗ ٔؼٙبػز و ٝغيشفؼبَ اػز.
سٕبْ ا٘ٛاع  Data syncingسا ث ٝحبِز غيشفؼبَ سغييش دٞيذ.

-2ايجاد سش ٍصذاّاي تيٌّگام تَسط گجت َّضوٌذتاى:
حشٕبً ثشاي ؿٕب ٘يض ديؾ آٔذ ٜاػز و ٝدس خالَ يه ٔلبحج ٝؿغّي يب دس خٛاة ٞؼشيذ و ٝاثضاس ا٘ذسٚيذيسبٖ دس
٘بٔٙبػتسشيٗ صٔبٖ ٕٔىٗ كذاٞبيي ايجبد ٔيوٙذ .اٌش ًشفذاس كذاٞبي ديدسدي ٘ ٚبٙٞجبس دس سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ ٘يؼشيذ،
ث ٝػبدٌي ٔيسٛا٘يذ چٙذ سٚؽ سا ثشاي حُ ايٗ ٔـىُ ث ٝسّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ آٔٛصؽ دٞيذ.

ؿٕب ٔيسٛا٘يذ اص ًشيك ٘شْ افضاسٞبي ٔخشّف ايٗ كذاٞبي اًالعسػبٖ سا غيش فؼبَ وٙيذ؛ أب ٔ٘ ٟٓيؼز و ٝچ ٝسؼذاد سا
غيشفؼبَ وشد ٜايذ؛ چ ٖٛثٞ ٝش حبَ ٕٞيـ ٝيه ػشٚيغ و ٝحذالُ ا٘شظبس ؿٙيذٖ آٖ سا داسيذ ث ٝكذا دس خٛاٞذ آٔذ .ساٜ
حُ آٖ غيش فؼبَوشدٖ سه سه آٟ٘ب ٘يؼز؛ ثّى ٝوبسآٔذسشيٗ ؿي ،ٜٛا٘شخبة يه آ ًٙٞثيكذا ث ٝػٛٙاٖ كذاي ديؾفشم
سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ اػز.
ساُ حل :چگًَِ اص صذاّاي اطالعسساى يک تلفي َّضوٌذ اًذسٍيذي خالظ ضَين:
ثؼذ اص ٔٛاج ٝؿذٖ ثب ٔـىالسي ٕٞچ ٖٛث ٝكذا دس آٔذٖ سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ دس يه جّؼ ٝوبسي  ٚيب ٔـىالسي اص ايٗ لجيُ،
لبػذسبً دس كذد ثشًشفوشدٖ آٖ خٛاٞيذ ثٛد .ثب لٌغوشدٖ كذاي يه يب چٙذ ادّيىيـٗ ٔـىُ ثًٛ ٝس وبُٔ ثشًشف
٘خٛاٞذ ؿذ .يه سا ٜحُ ػبد ٜثشاي ػبوز وشدٖ سٕبْ ٘ٛسيفيىيـٗٞب دس حبِي وٕٞ ٝچٙبٖ ٔيسٛا٘يذ اص آٟ٘ب دس
كفحٕ٘ٝبيؾ ثب خجش ؿٛيذٚ ،جٛد داسد.
ثشاي ا٘جبْ ايٗ سٙظيٕبر اص سا ٜصيش ديشٚي وٙيذ > : Settings menu > Sound > Default Notification
Silent.اٌش ٌضيٚ Silent ٝٙجٛد ٘ذاؿزٌ ،بْٞبي صيش سا ثشاي اهبف ٝوشدٖ ث ٝآٖ ا٘جبْ دٞيذ:







فبيُ  mp3ثيكذاي د ٜطب٘يٝاي سا اص ايٗ ِيٙه داّ٘ٛد وٙيذ .ؿٕب ٔيسٛا٘يذ ايٗ فبيُ سا ثشاي ا٘ذسٚيذسبٖ رخيشٜ
وٙيذ  ٚيب اص ًشيك يه ٘شْافضاس ،يه فبيُ  mp3خبِي هجي وٙيذ.
 File managerخٛد سا اجشا وٙيذ  ٚث ٝدٛؿ ٝداّ٘ٛدٞب ثشٚيذٔ( .ؼٕٛال ايٗ دٛؿ ٝدس حبفظ ٝداخّي سّفٗ
ٛٞؿٕٙذسبٖ ٚالغ ؿذ ٜاػز.
فبيُ  mp3سا ث ٝدٛؿ ٝاًالعسػبٖ كذا وذي  ٚيب ا٘شمبَ دٞيذٔ( .ؼٕٛال ٘بْ ايٗ دٛؿ Notifications ٝاػز)
سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ سا سيجٛر وٙيذ.



ثٛٙٔ ٝي  Notification soundثبصٌشديذ .دس ايٙجب ٔـبٞذٔ ٜيوٙيذ و ٝكذاي  Silentث ٝػٛٙاٖ يه ٌضيٝٙ
ظبٞش خٛاٞذ ؿذ.

-3سش ٍ کلِ صدى تا اپليکيطيّاي غيش ظشٍسي
اوظش اثضاسٞبي ا٘ذسٚيذي و ٝاص فشٚؿٍبٜٞبي ٔؼشٚف (ٕٞچ ٖٛآٔبص ٖٚسب ػشٚيغٞبيي ٔظُ VZ ٚ Sprint TV
) Navigatorث ٝدػز وبسثشاٖ ٔيسػذ ثب ادّيىيـٗٞبي غيش هشٚسي ٕٞشا ٜؿذٜا٘ذ .ثيـشش ايٗ ٘شْافضاسٞب حشي ثذٖٚ
ايٙى ٝاص آٟ٘ب اػشفبد ٜوٙيذ دس دغصٔي ٝٙاجشا ٔيؿ٘ٛذ .ثذسش اص آٖ ايٗ اػز و ٝاص ًشيك سٚؽٞبي ػبدي لبدس ث ٝحزف آٖ
٘يؼشيذ .خٛؿجخشب٘ ،ٝؿٕب ٔيسٛا٘يذ ايٗ ٘شْافضاسٞبي غبِجب ثذسد٘خٛس يبٞ crapwareب سا دس ٔٛٙي سٙظيٕبر غيش فؼبَ
وٙيذ.
ساُ حل :چگًَِّ crapwareا سا حزف کٌين
سّفٗ ٞبي ٛٞؿٕٙذي و ٝسحز دٛؿؾ يه ادشاسٛس ٔـخق ث ٝفشٚؽ ٔيسػٙذ ،ؿبُٔ ادّيىيـٗٞبيي ٞؼشٙذ و ٝاص ديؾ
ثش سٚي اثضاسسبٖ ٘لت ؿذٜا٘ذ ٞ ٚيچ سّفٗٛٞؿٕٙذي اص ايٗ لبػذٔ ٜؼشظٙي ٕ٘يثبؿذ .حشي ثذسش اص آٖ ايٗ اػز و ٝثب
چهوشدٖ ٔٛٙئ ، Settingsـبٞذٔ ٜيوٙيذ و ٝثؼوي اص ايٗ ادّيىيـٗٞب دس حبَ اجشا دس دغصٔيٞ ٝٙؼشٙذ .ثب
ًيوشدٖ ٔشاحُ صيش ٔيسٛا٘يذ آٟ٘ب سا اص ٔٛٙي ادّيىيـٗٞب حزف  ٚاص اجشاي آٖ دس دغصٔي ٝٙجٌّٛيشي وٙيذ:










ث ٝلؼٕز سٙظيٕبر ) (settingثشٚيذ.
ٔٛٙي  Appsسا ا٘شخبة وٙيذ .دس ثؼوي اص سّفٗٞبي ٛٞؿٕٙذ اص ػجبسر »«Application Manager
اػشفبد ٜؿذ ٜاػز.
ث ٝلؼٕز  Allدس ػٕز ساػز ،وِ ٝيؼز وبُٔ ادّيىيـٗٞب ٚجٛد داسد ثشٚيذ.
ادّيىيـٙي و ٝللذ غيشفؼبَوشدٖ آٖ سا داسيذ ،ا٘شخبة وٙيذ .يه كفح ٝثب دٌ ٚضيٚ «Force Stop» ٝٙ
»«Uninstall updatesظبٞش ٔيؿٛد.
دس كٛسر ِضٌ ،ْٚضي Uninstall updates ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ.
ػذغ ٌضي Disable ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ ٓٞ.او ٖٛٙادّيىيـٗ ٔٛسد ٘ظش ،اص سٕبْ ٔٛٙي ادّيىيـٗٞب ٘بدذيذ خٛاٞذ
ؿذ  ٚدس دغصٔي٘ ٝٙيض اجشا ٘خٛاٞذ ؿذ .اٌش للذ فؼبِؼبصي ٔجذد آٖ سا داسيذ ،ث ٝد٘جبَ ٌضي Enable ٝٙدس
ِيؼز سٙظيٕبر  All appsثبؿيذ.

-4عوش کَتاُ تاتشي

دس ايذٜآَ سشيٗ ؿشايي ثذ ٖٚايٙى ٝؿبسط سّفٗٛٞؿٕٙذسبٖ ث ٝاسٕبْ ثشػذٔ ،يسٛا٘يذ دس ً َٛسٚص ثب آٖ ٚثٍشدي وٙيذ،
ايٕيُٞبي خٛد سا چه وٙيذ  ٚيب ثبصيٞبي  D 0ا٘جبْ دٞيذ .أب اٌش ثخٛاٞيٓ ٚالغ ثيٗ ثبؿيٓ ،اوظش سّفٗٞبي ا٘ذسٚيذي
ٕ٘ي سٛا٘ٙذ ثب يه ثبس ؿبسط دبػخٍٛي ايٗ ٘ٛع ٔلشف ثبؿٙذ  ٚلبػذسب دس ثيٗ سٚص٘ ،يبص ث ٝؿبسط ٔجذد ديذا خٛاٙٞذ وشد.

ؿٕب ٔيسٛا٘يذ ٔذر صٔبٖ ٔلشف اص سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ سا ثب دبييٗ آٚسدٖ ػٌح سٚؿٙبيي ،غيشفؼبَوشدٖ اًالػبر دغصٔيٝٙ
 ٚخبٔٛؽوشدٖ  GPSافضايؾ دٞيذ .اٌش ٚإٝٞاي اص ثبًُؿذٖ هٕب٘ز٘بٔ ٝسّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ ٘ذاسيذٔ ،يسٛا٘يذ سٛػي
سٚؽ ٘ undervoltingيض دس سّفٗٞبي ٛٞؿٕٙذ ٕٞچ ٚGalaxy Note 2 ،Galaxy s3 ، Nexus4ٖٛػبيش سّفٗٞب
ا٘شطي ثيـششي رخيش ٜوٙيذ.
ساُ حل 9 :ساٌّوايي تشاي رخيشُ تاتشي دس اًذسٍيذ
ٔشٛػي ػٕش ثبسشي دس سّفٗٞبي ٛٞؿٕٙذ ثب ٞش ثبس ؿبسط 5 ،ػبػز  03 ٚدليمٔ ٝيثبؿذ ،أب سجّزٞبي ا٘ذسٚيذ ثٔ ٝذر 6
ػبػز  03 ٚدليم ٝؿبسط سا دس خٛد ٍ٘ٔ ٝيداس٘ذ .اِجش ٝايٗ سلٓ ثب ايٗ فشم و ٝسٕبْ سٚص سا كشف اػشفبد ٜاص سّفٗ
ٛٞؿٕٙذسبٖ وشدٜايذ ،دس ٘ظش ٌشفشٝايٓ٘ .بٌفشٕ٘ ٝب٘ذ ٔيسٛا٘يذ ايٗ صٔبٖثٙذيٞب سا ثب ثبسشيٞبي لبثُ حُٕ افضايؾ دٞيذ؛
أب آٟ٘ب ثشاي ؿٕب ٞضيٞ ٝٙبيي سا ثٕٞٝشا ٜداسد .ثب د٘جبَ وشدٖ ٘ 03ىش ٝػبد ،ٜػٕش ثبسشي خٛد سا ث ٝكٛسر سايٍبٖ افضايؾ
دٞيذ.
اهَاج تيسين سا دس تلفيَّضوٌذتاى خاهَش کٌيذ:

فمي كشف ايٙى ٝؿٕب اص ٚايفبي ،ثّٛسٛص يب ٚيظٌيٞبي  hotspotسّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ اػشفبدٕ٘ ٜيوٙيذ ،دِيُ ٕ٘يؿٛد وٝ
آٟ٘ب دس حبَ سخّي ٝثبسشي ؿٕب ٕ٘يثبؿٙذ .ثشاي خبٔٛؽوشدٖ أٛاع ساديٛي ٔٛاسد صيش سا ا٘جبْ دٞيذ:
ٛٙٔWi-Fi:ي سٙظيٕبر ا٘ذسٚيذسبٖ سا ثبص وٙيذ ػذغ  Wireless & Networksسا ا٘شخبة وٙيذ .سيه ٌضيWi-ٝٙ
Fiسا ثشداسيذ.ثؼذ اص ايٗ وبس ،آ٘شٗ ٚايفبي ؿٕب خبٔٛؽ خٛاٞذ ؿذ.
Bluethooth:ثؼذ اص ٚاي فبي ،سيه ٌضي Bluetooth ٝٙسا ثشداؿش ٝسب اسلبَ ثّٛسٛصسبٖ ٘يض لٌغ ؿٛد .
Hotspot:ثشاي غيشفؼبَوشدٖ  hotspotسّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ ٘يضٔٛٙي سٙظيٕبر ا٘ذسٚيذسبٖ سا ثبص وٙيذ ػذغ
Wireless & Networksسا ا٘شخبة وشدٌ ٚ ٜضي Tethering & Mobile Hotspot ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ .دس
ٟ٘بيز سيه ٌضيٞٝٙبي  Mobile Wi-Fi Hotspot ٚ USB Tetheringسا ثشداسيذ سب ٞشدٚي آٟ٘ب خبٔٛؽ ؿ٘ٛذ.
خاهَش کشدى سشٍيسّاي هکاًي:

 ٚGPSػشٚيغٞبي ٔشثٛى ثٔ ٝىبٖ ؿٕب اص جّٕ ، Google mapsٝثشاي يبفشٗ جٟزٞب  ٚيب ديذاوشدٖ يه ٔىبٖ
ٔـخق ثؼيبس دشوبسثشد ٔ ٚفيذ ٞؼشٙذ ،أب آٟ٘ب ٔمذاس صيبدي اص ثبًشي ؿٕب سا ٔلشف ٔيوٙٙذ.
أب ثشاي خبٔٛؽوشدٖ ػشٚيغٞبي ٔىب٘ي الذأبر سٚثش ٚسا ا٘جبْ دٞيذ:
ٔٛٙي سٙظيٕبر ا٘ذسٚيذسبٖ سا ثبص وٙيذ.
ػذغ Location & Securityسا ا٘شخبة وٙيذ .سيه ٌضيٞٝٙبي standalone ٚ Google Location Services
GPS Servicesسا ثشداسيذ .
اطالعات پسصهيٌِ سا خاهَش کٌيذ:
ثشخي اص ادّيىيـٗٞبي ٔشلُ ثٚ ٝة ،ػشٚيغٞبي ايٕيُ ٕٞچ ٖٛجئيُ  ٚحشي فشٚؿٍب ٜا٘ذسٚيذ ثًٛ ٝس ٔذاْٚ
اًالػبر سا دس دغصٔي ٝٙجٕغآٚسي ٔيوٙٙذ .اٌشچ ٝايٗ ٔٛهٛع ٔـىُػبص ٘يؼز؛ أب ثبًشي صيبدي سا ٔلشف ٔيوٙذ.
ثشاي خبٔٛؽوشدٖ اًالػبر دغصٔيٌ ،ٝٙبْٞبي صيش سا د٘جبَ وٙيذ.

ث ٝسٙظيٕبر ثشٚيذ  Battery & Data Management ٚسا ا٘شخبة وٙيذ.
Data Delivery tabسا ا٘شخبة وشد ٚ ٜسيه ٌضي Background Data ٝٙسا ثشداسيذ.
اصحالت G 4تِ حالت G 3تشٍيذ:
ٚلشي اص ٘شْافضاسٞبيي و ٝاًالػبر صيبدي سا جبثٝجب ٔيوٙٙذ ،اػشفبدٕ٘ ٜيوٙيذ  ٚيب دس حبَ داّ٘ٛد فبيُٞبي صيبدي
ٕ٘يثبؿيذ ،ثٟشش اػز سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ سا اص G 4ثG 0 ٝسغيش حبِز دٞيذ سب ػٕش ثبًشيسبٖ ثيـشش ؿٛد ٔ.شاحُ ا٘جبْ
دادٖ ايٗ سجذيُ دس دػشٍبٜٞب  ٚادشاسٛسٞبي ٔخشّفٔ ،شفبٚر اػز .د ٚسٚؽ ٔشػ ْٛثشاي غيشفؼبَ وشدٖ اًالػبر G 4دس
دػشٍب ٜا٘ذسٚيذيسبٖ ٚجٛد داسد .ث ٝيبد داؿش ٝثبؿيذ و ٝاٌش ايٗ ٔشاحُ دس سّفٗٛٞؿٕٙذ ؿٕب ػُٕ ٘ىشد ،ثذيٗ ٔؼٙبػز
و ٝسّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ اص ايٗ لبثّيز دـشيجب٘ي ٕ٘يوٙذ.




دس صيش ٔٛٙي سٙظيٕبرٌ ،ضي Wireless & Networks ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ.
Mobile Networksسا ا٘شخبة وشد ٜػذغ ثش سٚي  Network Modeوّيه وٙيذ.
ٌضي CDMA Only ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ .ػذغ سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ اص G 0ث ٝجبي G 4اػشفبدٔ ٜيىٙذ.

ٕٞچٙيٗ ٕٔىٗ اػز سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ ث ٝؿٕب اجبص ٜغيشفؼبَوشدٖ G 4اص ٔٛٙي سٙظيٕبر ٚايشِغ سا ثذٞذ .ثشاي ا٘جبْ
ايٗ وبس:


دس ٔٛٙي سٙظيٕبر ٌضي Wireless & Networks ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ.



سيه ٌضيG 4 ٝٙسا ثشداسيذ.دفؼ ٝثؼذ و ٝثٚ ٝة ٔشلُ ٔيؿٛيذ ،سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ دسٔٛسد ٔشلُ٘جٛدٖ ثٝ
ايٙشش٘ز ٔيٌٛيذ  ٚثالفبكّ ٝثٚG 0 ٝكُ ٔيؿٛد.

ثشخي اص دػشٍبٜٞبي خبف ث ٝؿٕب اجبصٔ ٜيدٙٞذ سب G 4سا خبٔٛؽ وشد ٚ ٜثشاي اػشفبد ٜوٕشش اص ثبسشي ثٔG 2 ٝشلُ
ؿ٘ٛذ.ثشاي ا٘جبْ ايٗ وبس:




اص ٔٛٙي سٙظيٕبر ا٘ذسٚيذٌ ،ضي Wireless & Networks ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ.
ٔٛٙي سٙظيٕبر  Mobile Networkسا ثبص وٙيذ.
ٌضي Use only 2G networks ٝٙسا سيه ثض٘يذ.

ث ٝيبد داؿش ٝثبؿيذ و ٝدس حبِز G 2ؿٕب لبدس ٘يؼشيذ ث ٝاًالػبر دػششػي داؿش ٝثبؿيذ.
ًَس صفحًِوايص سا کن کٌيذ:
يىي اص ػٛأّي و ٝثبػض وبٞؾ ثبسشي دس سّفٗٞبي ٛٞؿٕٙذ ٔيؿٛد ،كفحٕ٘ٝبيؾ اػز .ثذيٗدِيُ سٙظيٓوشدٖ ٘ٛس
كفحٕ٘ٝبيؾ اص إٞيز ثباليي ثشخٛسداس اػز.





اص ٔٛٙي سٙظيٕبر ٌضي Display ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ.
ٌضي Brightness ٝٙسا ا٘شخبة وشدٌ ٚ ٜضي Automatic Brightness ٝٙسا اص ا٘شخبة خبسع وٙيذ.ايٗ ػُٕ
ثبػض ٔيؿٛد و ٝسّفٗ ٛٞؿٕٙذ ؿٕب ٘شٛا٘ذ ثش حؼت ٘ٛس ٔحييٛ٘ ،س كفحٕ٘ٝبيؾ سا سغييش دٞذ.
٘ٛس سا سب حذي وٓ وٙيذ و ٝث 03 ٝدسكذ  ٚيب ث ٝا٘ذاص ٜدِخٛا ٜخٛدسبٖ سٚؿٙبيي داؿش ٝثبؿذ.اٌش ث ٝكٛسر جذي
للذ دس وٓوشدٖ ٔلشف ثبسشي داسيذٔ ،يسٛا٘يذ سب آخشيٗ دسجٛ٘ ٝس سا وٓ وٙيذ .أب ثب ايٗ ػُٕٔ ،ـبٞذٜ
كفحٕ٘ٝبيؾ دس سٚؿٙبيي  ٚيب ثيش ٖٚثؼيبس ػخز ٔيؿٛد.

کاّص هذت صهاى سٍضٌايي صفحًِوايص:
صيبد ؿذٖ ٔذر صٔبٖ سٚؿٙبيي كفحٕ٘ٝبيؾ ٔٛجت اػشفبد ٜثيؾ اص حذ اص ثبًشي سّفٗٛٞؿٕٙذ ؿٕب ٔيؿٛد .يه ساٜ
ػبد ٜثشاي حفبظز اص ثبًشي ،وٓوشدٖ صٔبٖ سٚؿٙبيي كفحٕ٘ٝبيؾ اػز.



اص ٔٛٙي سٙظيٕبر ٌضي Display ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ.
ٌضي Screen Timeout ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ ػذغ ٌضي 03 ٝٙطب٘ي ٝسا ا٘شخبة وٙيذ.

پس صهيٌِاي سادُ ٍ سياُ سًگ اًتخاب کٌيذ:
كفحٕ٘ٝبيؾٞبي  ، Super AMOLEDٚ AMOLEDثب سً٘ٞبيي ػٕيك  ٚثبؿى ٜٛجّ ٜٛخبكي ث ٝسّفٗٞبي
ٛٞؿٕٙذ ٔي دٙٞذ .لبػذسبً ؿٕب ٘يض خٛاٞبٖ اػشفبد ٜاص ايٗ ٚيظٌي سٛػي ٚاِذيذشي سٍ٘بسً٘ دس كفح ٝاكّي خٛد ٞؼشيذ.

أب حميمز آٖ اػز وٞ ،ٝشچ ٝثيـشش اص سً٘ٞبي ٔشٛٙع اػشفبد ٜؿٛد ،ثبًشي ثيـششي ٘يض ٔلشف ٔيؿٛد .ايٗ لويٝ
ثشاي سلبٚيش دغ صٔئ ٝٙشحشن ٘يض كبدق اػز .اٌش ثبًشي سّفٗٛٞؿٕٙذ ؿٕب دس حبَ اسٕبْ اػزٔ ،يسٛا٘يذ ٚاِذيذش خٛد
سا ثب يه دغ صٔئ ٝٙـىي يب ػبد ٜػٛم وٙيذٞ .شچ ٝسً٘ وٕششي ٕ٘بيؾ داد ٜؿٛد ،ثبًشي وٕششي ٘يض ٔلشف ٔيؿٛد.
ٔشأػفب٘ ٝثشاي اوظش سّفٗٞبي ٛٞؿٕٙذ ا٘ذسٚيذي ،دغ صٔئ ٝٙـىي ث ٝكٛسر ديؾفشم ٚجٛد ٘ذاسد .أب ثذيٗ ٔؼٙب
٘يؼز و ٝؿٕب ٕ٘يسٛا٘يذ يىي اص آٟ٘ب سا اص فشٚؿٍب ٜا٘ذسٚيذ داّ٘ٛد وٙيذ.





ادّيىيـٗ  No Wallpaperسا اص فشٚؿٍب ٜا٘ذسٚيذ داّ٘ٛد  ٚػذغ ٘لت وٙيذ.
ثؼذ اص ٘لت ادّيىيـٗ ،اص ٔٛٙي اكّي ،سٙظيٕبر ا٘ذسٚيذ سا ا٘شخبة وٙيذ.
ٌضي ٚ Wallpaper ٝٙػذغ  Live wallpapersسا ا٘شخبة وٙيذ.
اص ِيؼز ٚاِذيذشٞبNo wallpaper ،سا ا٘شخبة وٙيذ .ػذغ ٔـبٞذ ٜخٛاٞيذ وشد و ٝكفح ٝاكّي ؿٕب ثٝ
كٛسر وبُٔ ٔـىي خٛاٞذ ؿذ.

پيامّاي فَسي سا خاهَش کٌيذ:
ًٙٞاٚر  ٚػبيش ؿجىٞٝبي ديبْسػبٖ ٔيسٛا٘ٙذ فـبسي غيش هشٚسي ثش سٚي ثبًشي سّفٗٛٞؿٕٙذ ؿٕب ٚاسد وٙٙذ .ثب
سٚؿٗوشدٖ سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ ،سٙظيٕبر ديؾفشم ًٙٞاٚر ث ٝكٛسر اسٔٛبسيه ؿٕب سا ث ٝادّيىيـٗ ٔشلُ ٔيوٙذ وٝ
ٔٛجت ٞذس سفشٗ ثبًشي ٔيؿٛد.

o
o
o

ثشاي غيشفؼبَ وشدٖ ٚكُ ؿذٖ خٛدوبسٔ ،شاحُ صيش سا ًي وٙيذ:
ًٙٞاٚر سا ثبص وشدٌ ٚ ٜضي Android Setting ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ.
ٌضي Automatically Sign in box ٝٙسا غيشفؼبَ وٙيذ.

اٌش ًٙٞاٚر دس حبَ اجشا اػز ،اثشذا ثبيذ خبسع ؿٛيذ  ٚػذغ ادّيىيـٗ سا ثجٙذيذ .ثشاي ا٘جبْ ايٗ وبس:



ًٙٞاٚر سا ثبص وٙيذ.
ٌضي Android Setting ٝٙسا ا٘شخبة وشد ٚ ٜػذغ ثش سٚي  Sign Outوّيه وٙيذ.

آپذيت خَدکاس تشاي ٍيجتّا سا غيش فعال کٌيذ:
اًالػبر ٚيجزٞبيي و ٝث ٝكٛسر ص٘ذ ٜثش سٚي كفحٕ٘ٝبيؾ لشاس ٔيٌيش٘ذ ،اص جّٕ ٝآٟ٘بيي و ٝث ٝكٛسر اسٔٛبسيه اخجبس
 ٚآةٛٞٚا سا ثشٚص سػب٘ي ٔيوٙٙذ سا اص ٚةػبيز ٔشث ًٝٛدسيبفز وٙيذ .ثشخي اص ٚيجزٞب ث ٝؿٕب اجبصٔ ٜيدٙٞذ سب
آدذيزٞبي اسٔٛبسيه سا غيشفؼبَ وٙيذ .دسحبِي و ٝثشخي اص ايٗ ٚيجزٞب سا ثبيذ ثًٛ ٝس وُ حزف وٙيذ .ثشاي
غيشفؼبَوشدٖ آدذيزٞبي خٛدوبس دس ٚيجزٞبٚ ،يجز سا ثبص وشدٌ ٚ ٜضي ٝٙسٙظيٕبر دػشٍب ٜسا ثض٘يذ .اص ايٙجب ؿٕب لبدس ثٝ

آدذيزٞبي ٔشٙبٚة ٔيثبؿيذ .ثشاي ٔظبَٚ ،يجز اخجبس  ٚآةٛٞٚا دس LG Nitroث ٝوبسثشاٖ ايٗ اجبص ٜسا ٔيدٞذ سب فٛاكُ
آدذيزٞب سا اص ًشيك حبِز دػشي ثب سىشاسٞبي  05دليمٝاي سٙظيٓ وٙيذ.
اٌش لبدس ث ٝسٙظيٓوشدٖ ٚيجز ٘يؼشيذ ٕ٘ ٚيسٛا٘يذ آٖسا سحُٕ وٙيذ ،ثٟشش اػز آٖ سا اص كفحٕ٘ٝبيؾ خٛد حزف وٙيذ.
ثشاي ا٘جبْ ايٗ وبس ،ثش سٚي ٚيجز ٔٛسد ٘ظش چٙذ طب٘ي ٝوّيه وشد ٜسب ث ٝكٛسر ثشجؼشٔ ٝشٕبيض ؿٛد .ثؼذ اص آٖ سٟٙب ثب
وـيذٖ ٚيجز ث ٝػٌُ آؿغبَ ٔيسٛا٘يذ آٖ سا اص كفحٕ٘ٝبيؾ حزف وٙيذ.
-5اص هقذاس ضاسط تاطشي تلفي َّضوٌذتاى تيخثش ّستيذ
اٌش ؿٕب ٔيدا٘ؼشيذ دس ػبػز  0ث ٝا٘ذاص ٪43 ٜاص ؿبسط ثبًشي ؿٕب ثبلي ٔب٘ذ ٜاػزٕٔ ،ىٗ ثٛد سٙظيٕبر سا ث٘ ٝحٛي
سغييش ٔي داديذ و ٝؿبسطسبٖ ثمي ٝسٚص سا ٘يض دٚاْ ثيبٚسدٔ .شأػفب٘ ،ٝدس اوظش سّفٗٞبي ٛٞؿٕٙذ ا٘ذسٚيذئ ،مذاس ثبًشي
سٛػي يه آيى ٖٛػجض يب آثي سً٘ دس ٌٛؿ ٝػٕز چخ ثبال كفحٕ٘ٝبيؾ٘ ،ـبٖ دادٔ ٜيؿٛد .أب دسكذ دليمي ث ٝؿٕب
اسائٕ٘ ٝيدٞذ سب ثذا٘يذ چٔ ٝيضاٖ ؿبسط ثشاي ؿٕب ثبلي ٔب٘ذ ٜاػز.

ساُ حل:چگًَِ هيتَاى دسصذ ضاسط تاطشي دس اتضاس اًذسٍيذيتاى سا ًواياى کشد
دا٘ؼشٗ ايٙى ٝچٔ ٝمذاس اص ؿبسط ثب ًشي سّفٗ ٛٞؿٕٙذ  ٚيب سجّز ؿٕب ثبلي ٔب٘ذ ٜاػز ،ثؼيبس ٔ ٟٓاػز .أب ٔشأػفب٘ ٝدس
اوظش سّفٗٞبي ٛٞؿٕٙذ ا٘ذسٚيذي اص جّٕٔ Samsung galaxy s4 ٝـبٞذ ٜدسكذ دليك ثبًشي ػخز ٔيثبؿذ .ثشاي
ٔظبَ اٌش ثذا٘يذ دسكذ وٕي اص ثبسشي ؿٕب ثبلي ٔب٘ذ ٜاػز ،ثب وٓوشدٖ سٚؿٙبيي سّفٗٛٞؿٕٙذسبٖ  ٚغيشفؼبَوشدٖ
اًالػبر دغ صٔي ،ٝٙآٖ ٔمذاس ؿبسط ا٘ذن سا سب صٔب٘ي و ٝث ٝخب٘ ٝثبصٌشديذ حفظ خٛاٞيذ وشد .سٚؽٞبي صيش سا د٘جبَ وٙيذ
سب چٍٍ٘ٛي ٔمذاس ؿبسط ثبلي ٔب٘ذ ٜسا ٔـبٞذ ٜوٙيذ.
آيکَى دسصذ تاطشي سا دس ًَاس اطالعسساى قشاس دّيذ:

 Battery Widgetيه آيى ٖٛطبثز دس ثبالي ٘ٛاس اًالعسػبٖ كفحٕ٘ٝبيؾ اػز و ٝدسكذ ثبًشي سا سٚي آٖ ٘ـبٖ
ٔي دٞذ .سً٘ آيى ٖٛثبًشي ثشحؼت ٔيضاٖ ؿبسط ثبلي ٔب٘ذ ٜسغييش ٔيوٙذ و ٝاص ػجض ؿشٚع ٔيؿٛد سب ث٘ ٝبس٘جي  ٚػذغ
لشٔض ٔيسػذ .ثشاي ساٜا٘ذاصي ايٗ ٚيجز:




اص فشٚؿٍب ٜوبفٝثبصاس ،ادّيىيـٗ  Battery Widgetسا داّ٘ٛد  ٚػذغ ٘لت وٙيذ.
ادّيىيـٗ  Battery Widgetسا ثبص وٙيذ
آيى ٖٛدسكذ ثبسشي دس ٘ٛاس اًالعسػبٖ ٕ٘بيبٖ خٛاٞذ ؿذ.

ثب وٕه ايٗ ادّيىيـٗ ٕٞچٙيٗ ٔيسٛا٘يذ جضئيبر ثيـششي سا دسيبفز وٙيذ .ثشاي ٔظبَ ثب دبييٗوـيذٖ اًالعسػبٖ
وـٛيي ،دٔبي ثبًشي سا ٘يض ٔـبٞذ ٜخٛاٞيذ وشد .ثشاي ؿخليسش وشدٖ أىب٘بر ايٗ ادّيىيـٗ ًجك دػشٛساِؼُٕ صيش
ػُٕ وٙيذ.






 Settingsسا ا٘شخبة وٙيذ .يه ِيؼز اص ٌضيٞٝٙب ٕ٘بيبٖ خٛاٞذ ؿذٌ.ضيindicatior style ٝٙسا ا٘شخبة
وٙيذ  ٚاٌش ٔبيُ ث ٝسغييش ػبيض آيىٞ ٖٛؼشيذ ،يه ػبيض ثشاي آٖ ا٘شخبة وٙيذ .اٌشچ ٝاٌش ػبيض ثضسي  ٚيب خيّي
ثضسي سا ا٘شخبة وٙيذ ،آيى ٖٛفمي ث ٝكٛسر ػذد ظبٞش ٔيؿٛد ٝ٘ ،ث ٝكٛسر ػىغ ثبسشي.
دس ٔشحّ ٝد Alerts ،ْٚسا ا٘شخبة وٙيذ .دسكٛسسي و ٝثب سػيذٖ ث ٝيه ػٌح ٔـخلي اص ثبًشي ٔبيُ ثٝ
دسيبفز ٘ٛسيفيىيـٗ ٞؼشيذ ،يه صً٘ ٞـذاس ا٘شخبة وشد ٚ ٜآٖ سا سٙظيٓ وٙيذ.
اٌش ٔبيُ ث ٝلشاس دادٖ يه  battery widgetدس كفحٕ٘ٝبيؾ ٞؼشيذ ،ثٛٙٔ ٝي ٚيجزٞب سفش ٚ ٝثش سٚي
battery widgetوّيه وٙيذ  ٚچٙذ طب٘ي ٝدس ٕٞبٖ حبِز سٛلف وٙيذ .دس ثيـشش سّفٗٞبي ٛٞؿٕٙذ
ا٘ذسٚيذيٛٙٔ ،ي ٚيجزٞب ث ٝكٛسر يه ٘ٛاس دس ٔٛٙي ادّيىيـٗٞب ظبٞش ٔيؿٛد.

دس هٌَي تٌظيوات دسصذ تاطشي سا هطاّذُ کٌيذ

ثب ٚجٛد ايٙى ٝايٗ سٚؽ ثشاي ديذٖ ٚهؼيز ثبًشي ،ث ٝػبدٌي سٚؽٞبي لجُ ٘يؼز ،أب ؿٕب ٔيسٛا٘يذ دسكذ ثبًشي
ثبلئب٘ذ ٜخٛد سا اص ًشيك وّيه ثش سٚي Batteryو ٝدس صيش ٔٛٙي  Settingsلشاس داسد ٔـبٞذ ٜوٙيذ  ٚيه ٌضاسؽ اص
ٔيضاٖ ثبًشي دسيبفز وٙيذ .ثشاي رخيشٜوشدٖ ٔمذاس ؿبسط ثبلئب٘ذ ،ٜثبيذ ػشٚيغٞبيي ٕٞچ ٖٛايٕيُ ؤ ٝلشف صيبدي
٘يض داس٘ذ سا ثؼز.
-6ساتط کاستشي تکشاسي:
ؿبيذ ث٘ ٝظش خٛدسبٖ ساثي وبسثشيسبٖ صؿز ث٘ ٝظش ٔيسػذً .جيؼي اػز وٍٙٞ ٝبْ خشيذ سّفٗٛٞؿٕٙذسبٖ اص ظبٞش
آيىٖٞٛبٞٛٙٔ ،ب  ٚكفح ٝاكّي ساهي ٞؼشيذ؛ أب ثب ٌزؿز صٔبٖ  ٚثب ٞش ثبس خيشٜؿذٖ ث ٝآٖ ٘ظشسبٖ ػٛم ٔيؿٛد .
ٌٕٔئٙبً ؿٕب ٔيسٛا٘يذ ٚاِذيذش سا ػٛم وٙيذ؛ أب ا٘جبْ ايٗوبس سٟٙب ػشدٛؿي ثش ايٗ لوي ٝاػز و ٝسفبٚر چٙذا٘ي ايجبد
ٕ٘ي وٙذ .خٛؿجخشب٘٘ ٝيبص ٘يؼز و ٝسّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ سا ػٛم  ٚيب آٖ سا ثشاي صيجبسشوشدٖ سٚر وٙيذ .ثب ال٘چشٞبي
ا٘ذسٚيذ اص جّٕٔ Lightning Launcher Home ٚ Go Launcher Ex ،LauncherPro ٝيسٛا٘يذ كفحٕ٘ٝبيؾ
لذيٕي ٛٙٔ ٚي ادّيىيـٗٞب سا ثب سٓ ٞبي جذيذ  ٚصيجب  ٚحشي ٔٞٛٙبي ػفبسؿي جبيٍضيٗ وٙيذ .ثشخي اص ال٘چشٞب ٔيسٛا٘ٙذ
ػشػز ػيؼشٓ ؿٕب سا ٘يض اسسمبء دٙٞذ.

ساُ حل :چگًَگي ًصة يک الًچش اًذسٍيذ ٍ ضخصي ساصي ساتط کاستشي

اٌش اص ظبٞش آيىٖٞٛب ،ادّيىيـٗ وـٛيي  ٚكفحٕ٘ٝبيؾ ساهي ٘يؼشيذٔ ،يسٛا٘يذ ثب يه ال٘چش ساثي وبسثشي جذيذي سا ثٝ
سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ ثذٞيذ .حذالُ  6ادّيىيـٗ ال٘چش ٔؼشٚف ثب ٘بْٞبيي ٔب٘ٙذ Go ،Lightning Launcher
ٚ Apex ٚLauncher Exجٛد داس٘ذ وٞ ٝشوذاْ ؿبُٔ دػشٝاي اص ٌضيٞٝٙبي ػفبسؿي ٞؼشٙذ و ٝث ٝؿٕب اجبص ٜوٙششَ
ٕٝٞچيض اص چٍٍ٘ٛي ا٘شمبَ كفحٕ٘ٝبيؾ ٔشحشن ٌشفش ٝسب دٟٙبٖ  ٚيب آؿىبسثٛدٖ ٘ٛاس اًالعسػبٖ سا ٔيدٞذ.
ٕٞچٙيٗ ثشاي ٞش ال٘چش دٜٞب سٓ ٚجٛد داسد و ٝؿبُٔ ٔجٕٛػٝاي اص آيىٖٞٛبٚ ،اِذيذشٞب  ٚديٍش ػٙبكش چـٓ٘ٛاص ٔيثبؿٙذ.
ػشػز ثشخي اص ايٗ ال٘چشٞب ،اص ال٘چش ديؾفشم سّفٗٛٞؿٕٙذ ؿٕب ثيـشش اػز.ثشاي ساٜا٘ذاصي يه ادّيىيـٗ ال٘چش:













اص  Google Playيب وبفٝثبصاس ال٘چش ٔٛسد ٘ظش خٛد سا داّ٘ٛد ٘ ٚلت وٙيذ.
ٌضي Home ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذِ .يؼشي اص ال٘چشٞبي أىبٖدزيش ظبٞش ٔيؿٛد.
يه ال٘چش جذيذ سا ا٘شخبة وشدٌ ٚ ٜضي Always ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ.
ٓٞاو ٖٛٙال٘چش ؿٕب جب٘ـيٗ كفحٕ٘ٝبيؾ  ٚادّيىيـٗ وـٛيي ٔيؿٛد.
ثٛٙٔ ٝي سٙظيٕبر ال٘چش ثشٚيذ .دس اوظش ال٘چشٞب ،اص جّٕٔ ، Nova Launcherٝيسٛا٘يذ سٛػي ٍ٘ب ٜداؿشٗ
ًٛال٘ي ثش سٚي دػىشبح ثٛٙٔ ٝي سٙظيٕبر دػششػي ديذا وٙيذ .دس ال٘چشٞبي ديٍشٔ ،يسٛا٘يذ اص ًشيك ٌضيٝٙ
Menuث ٝسٙظيٕبر دػششػي ديذا وٙيذ.
اص ٔٛٙي  Settingsثشاي ؿخليػبصي ال٘چش اػشفبد ٜوٙيذ .ػبخشبس ٌٔ ٚ ٛٙضيٞٝٙب ثشاػبع ال٘چشي اػز وٝ
ؿٕب اص آٖ اػشفبدٔ ٜيوٙيذ .ثشاي ٔظبَ دس  ،Nova Launcherثشاي كفحٕ٘ٝبيؾ ،ادّيىيـٗ وـٛيي ٚ
ٞٛٙٔcustom gesturesبي فشػي داسيذ .دس ثؼيبسي اص ال٘چشٞبٔ ،يسٛا٘يذ كفحٕ٘ٝبيؾ ٛٙٔ ٚي ادّيىيـٗ سا
ثٌٝ٘ٛ ٝاي سٙظيٓ وٙيذ وٕٞ ٝشا ٜثب سّفٗ ،ثچشخذ ،چيضي و ٝاوظش سّفٗٞبي ٛٞؿٕٙذ ا٘ذسٚيذ اص داؿشٗ آٖ دس
ساثي وبسثشي ديؾفشمؿبٖ ثيثٟشٜا٘ذ.
اص  Google Playيب وبفٝثبصاس سٓٞب سا ثشاي ال٘چش داّ٘ٛد وٙيذ .ثشخي اص سٓٞب ثشاي چٙذيٗ ال٘چش لبثُ اػشفبدٜ
ٞؼشٙذ.
اٌش ٔبيُ ث ٝسؼٛين ال٘چشٞب ٞؼشيذٔ ٓٞ ،يسٛا٘يذ ال٘چش سا حزف وٙيذ  ٓٞ ٚايٙى ٝثٛٙٔ ٝي ادّيىيـٗٞب دس
Settingsسفش ٚ ٝال٘چش ٔٛسد ٘ظش سا و ٝللذ حزفوشدٖ آٖ سا داسيذ ،ا٘شخبة وٙيذ ٌ ٚضيClear ٝٙ
Defaultsسا ثض٘يذ.دفؼ ٝثؼذي وٌ ٝضي Home ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ ،ا٘ذسٚيذ ث ٝؿٕب اجبصٔ ٜيدٞذ سب يه ال٘چش
جذيذ سا ا٘شخبة وٙيذ.

-7ديگش تلفيّاي َّضوٌذ اًذسٍيذ ٍيظگيّاي تْتشي داسًذ

اٌش ؿٕب آسصٚي داؿشٗ ٔشٚسٌش ؿٙبٚس ٕٞب٘ٙذ  QSlideدس  LG Optimus G Proدس كفحٕ٘ٝبيؾ  ٚيب داؿشٗ دخؾ
ٚيذئٕٞ ٛب٘ٙذ  up Playدس  Samsung Galaxy S4دس ثبالي ادّيىيـٗٞب ٞؼشيذٔ ،يسٛا٘يذ اص ادّيىيـٗٞبيي اػشفبدٜ

وٙيذ و ٝسٕبْ ايٗ ٚظبيف سا ا٘جبْ ٔيدٙٞذ . Floating appsسا دس فشٚؿٍب Google Play ٜثشاي يبفشٗ ثش٘بٔٞٝبيي
ٔب٘ٙذ  Super Video ٚ Floating Browser Fluxو ٝدس دٙجشٜٞبي داساي سغييش ػبيض ٔجذد اجشا ٔيؿ٘ٛذ،
جؼزٚج ٛوٙيذٕٞ .چٙيٗ ث ٝد٘جبَ ٘شْافضاسٞبي داساي ػبصٔب٘ذٞي ٕٞچ Tasker ٖٛثبؿيذ و ٝثشٛا٘يذ سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ
سا ثشاػبع سمٛيٓٔ ،ىبٖ يب ؿشايي ديٍش ثشاي ا٘جبْ وبسٞبي ٔخشّف ثش٘بٔٝسيضي وٙيذٔ .ي سٛا٘يذ سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ سا ثٝ
ٌٝ٘ٛاي سٙظيٓ وٙيذ و ٝثب ٔـبٞذٔ ٜاللبر دس سمٛيٓ ,ث ٝحبِز ثي كذا سغييش ٚهؼيز دٞذ.
ساُ حل :چگًَِ هيتَاى تْتشيي ٍيظگيّاي  LG ٍ Samsungسا تِ ديگش تلفيّاي اًذسٍيذي اًتقال داد
دس سّفٗٞبي ٛٞؿٕٙذ ٌّىؼي سب صٔب٘ي و ٝؿٕب دسحبَ ٔـبٞذ ٜكفحٕ٘ٝبيؾ ٞؼشيذ ،ث ٝحبِز  Sleepسغييش ٚهؼيز
ٕ٘يدٞذٌٛ .ؿيٞبي  LG Optimusث ٝؿٕب اجبص ٜاجشاي ادّيىيـٗٞب ثب دٙجشٜٞبي وٛچه دس ثبالي كفحٕ٘ٝبيؾ سا
ٔيدٞذ؛ دسحبِي و ٝثب سّفٗٞبي ٛٞؿٕٙذ ٔ Motorola RAZRيسٛا٘يذ وبسٞبي اكّيسبٖ سا ثب سٛج ٝث ٝثش٘بٔ ٝا٘جبْ
دٞيذ.

ثشاي داؿشٗ ٚيظٌي ٞبي ا٘ذسٚيذ دس ٔحلٛالر ٔخشّف٘ ،يبص ث ٝخشيذ ثش٘ذ خبكي اص سّفٗٞبي ٛٞؿٕٙذ ٕ٘يثبؿذ .سؼذاد
صيبدي اص ادّيىيـٗٞب دس فشٚؿٍب ٚGoogle Play ٜوبفٝثبصاس ثشاي جبيٍضيٗوشدٖ ثٟششيٗ ٚيظٌيٞبي سّفٗٞبي
ٛٞؿٕٙذي ٕٞچٛٔ Motorola ٚHTC ،LG ، Samsung ٖٛجٛد ٔيثبؿٙذٔ .ظال  LG's QSlideث ٝؿٕب اجبصٜ
ٔيدٞذ سب يه يب د ٚدٙجش ٜوٛچه ٔب٘ٙذ ٔشٚسٌش٘ ،شْ افضاس دخؾ فيّٓ ،سمٛيٓ يبدداؿز يب ثش٘بٔٔ ٝبؿيٗحؼبة دس ثبالي
وبسسبٖ اجشا وٙيذ .ايٗ ٚيظٌي دس  Samsung's Pop-Up Playفمي ٔخشق ثٚ ٝيذئٔ ٛيثبؿذ .أب اٌش سّفٗٛٞؿٕٙذ
LGيب ػبٔؼ٘ ً٘ٛذاسيذ٘ ،شْافضاسٞبي جبيٍضيٗ چبس ٜوبس ؿٕبػز .دس حميمز ،ػيؼشٓػبُٔ ا٘ذسٚيذ داساي ادّيىيـٗٞبي
ٔشفشلٝاي اػز و ٝدٙجشٜٞبيي سا دس ثبالي دػششػي ؿٕب لشاس ٔيدٙٞذ . Floating Browser Fluxيه ٔشٚسٌش
سغييشػبيض دٙٞذ ٜدس يه دٙجش ٜثٕٞ ٝشا ٜچٙذيٗ  Tabاػز و ٝحشي ٔيسٛا٘ذ دس ٔٛٙي اًالعسػبٖ ٘يض فؼبَ ؿٛد.
٘Super Videoيض ٔيسٛا٘ذ دس حبِي و ٝادّيىيـٗ  Floating YouTubeدس حبَ دخؾ وشدٖ ٚيذئ ٛاػز ،فبيُٞبي
ٚيذئٛيي سا دس يه دٙجشٔ ٜجضا اجشا وٙذ ٘. Floating Mail and Floating Chatيض ٚػذ ٜلشاسدادٖ ػشٚيغ
emailيب  IMSدس ثبالي دػششػي وبسثشاٖ سا داد ٜثٛد٘ذ ،أب ٞيچ يه اص ايٗد ٚادّيىيـٗ لبدس ث ٝفشا ٓٞوشدٖ دػششػي
ث ٝحؼبةٞب ٘ـذ٘ذ ٘. Aircalcيض يه ٔبؿيٗ حؼبة ؿٙبٚس ثب يه كفح ٝلبثُ ٔـبٞذ ٜفشا ٓٞوشد ٜاػز ٔ.شأػفب٘ٞ ،ٝيچ
يه اص ايٗ ادّيىيـٗٞبي ؿٙبٚس ث ٝؿٕب اجبص ٜسٙظيٓوشدٖ ؿفبفيز سا ٕ٘يدٙٞذ .ايٗ دس حبِي اػز وٚ LG ٝ
Samsungايٗ لبثّيز سا دس سّفٗٞبي ٛٞؿٕٙذ خٛد ا٘جبْ ٔيدٙٞذ.
ٌ-3ضيٞٝٙبي ٔشؼذد دس ٔٛٙي اؿششانٌزاسي:
يىي اص ؿبخلٞٝبي لبثُ ػشبيؾ ا٘ذسٚيذٛٙٔ ،ي  Shareآٖ اػز وِ ٝيؼشي اص ادّيىيـٗٞبيي ؤ ٝيسٛا٘يذ اص ًشيك آٖ
 ٕٝٞچيض سا اص فيغثٛن ٌشفش ٝسب سٛييشش  ٚحؼبة جئيُسبٖ ث ٝاؿششان ثٍزاسيذٔ .شأػفب٘ ،ٝادّيىيـٗٞبيي ٔب٘ٙذ

Bluetooth transferيب  Backup Assistantو ٝث٘ ٝذسر اص آٖ اػشفبدٔ ٜيؿٛد ،دس جبيٍب ٜثبالسشي ٘ؼجز ثٝ
ادّيىيـٙي ٔب٘ٙذ  Twitterلشاس داس٘ذ و ٝاوظش وبسثشاٖ ٞش سٚص اص آٖ اػشفبدٔ ٜيوٙٙذ.
ادّيىيـٗ  Andmade Shareثب يه ِيؼز ػفبسؿي و ٝؿٕب ٔي سٛا٘يذ دٚثبس ٜآٖ سا ٔشست وشد ٚ ٜيب اص الالْ آٖ حزف
وٙيذ ،جبيٍضيٙي ثشاي ٔٛٙي  Shareا٘ذسٚيذ اػز .دغ اٌش ثشاي ٔظبَ اؿششانٌزاسي (ػىغ) ؿٕب دس  Pinterestثيـشش
اص ٌٔبِجي اػز و ٝدس  Google Plusث ٝاؿششان ٔيٌزاسيذٔ ،يسٛا٘يذ جبيٍب ٜآٟ٘ب دس ِيؼز سا جبثٝجب وٙيذ.
ساُ حل :چگًَِ هٌَي اضتشاکگزاسي دس اًذسٍيذ سا ٍيشايص کٌين
ايٗ ثش٘بٔ٘ ٝيض ٕٞب٘ٙذ ديٍش ٘شْافضاس ٞبي ٘لت ؿذ ٜثش سٚي اثضاس ا٘ذسٚيذي ،آيى ٖٛخٛد سا ثٛٙٔ ٝي  Shareاهبفٔ ٝيوٙذ.
ٔٛٙي جٟب٘ي  Shareو ٝدس ػشاػش ػيؼشٓػبُٔ ٌؼششؽ داد ٜؿذ ،ٜثشاي ا٘ذسٚيذ يه ٔضيز ٔحؼٛة ٔيؿٛد .أب ثبالسش
ثٛدٖ جبيٍب ٜثشخي ػشٚيغٞب ٕٞچ Bluetooth ٖٛو ٝث٘ ٝذسر اص آٖ اػشفبدٔ ٜيؿٛد ث٘ ٝؼجز ديٍش ػشٚيغٞبي
دشٔلشف ٕٞب٘ٙذ ؿجىٞٝبي اجشٕبػيٛٔ ،جت ػذْ سهبيز وبسثشاٖ ٔيؿٛد.خٛؿجخشب٘ ،ٝثب داّ٘ٛد ادّيىيـٗ سايٍبٖ
 ٚ Andmade Shareثب سٙظيٓ كحيح آٖٔ ،يسٛا٘يذ اص ثٕ٘ ٝبيؾ دسآٔذٖ ٌضيٞٝٙبي ٔٛسد ٘يبص ثب سشسيت دِخٛاٜسبٖ
إًيٙبٖ حبكُ ٕ٘بييذ.











ادّيىيـٗ  Andmade Shareسا اص فشٚؿٍب ٜوبفٝثبصاس داّ٘ٛد ٘ ٚلت ٕ٘بييذ.
٘شْافضاس سا اجشا وٙيذ.
ٌضي Hidden Apps ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ.
ِيؼشي اص ادّيىيـٗٞبي داساي لبثّيز اؿششانٌزاسي ٕ٘بيبٖ خٛاٙٞذ ؿذ.
ادّيـىيـٗٞبيي و ٝللذ حزفوشدٖ آٖ اص ٔٛٙي  Shareسا داسيذ ،ا٘شخبة وٙيذ.
ٌضي Back ٝٙسا ثشاي ثبصٌـز ث ٝكفحٛٙٔ ٝي اكّي  Andmade Shareا٘شخبة وٙيذ.
ٔشٚسٌشسبٖ سا اجشا وشد ٚ ٜاص ٔٛٙي آٌٖ ،ضي Share ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ.
Andmade shareسا ا٘شخبة وشد ٚ ٜثش سٚي ٌضي Always ٝٙوّيه وٙيذ.
يه ثخؾ ثب ِيؼشي اص ٌضيٞٝٙبي اؿششانٌزاسي ٕ٘بيبٖ خٛاٞذ ؿذ.
ثشاي جبثٝجبيي ادّيىيـٗ ٞبي وبفيؼز ثش سٚي آٖ چٙذ طب٘ي ٝوّيه وٙيذ (ث ٝكٛسر ٕٔشذ)  ٚآٖ سا ثٔ ٝحُ
ٔٛسد ٘ظشسبٖ ثىـيذ.

Andmade Shareداساي چٙذ ٚيظٌي ديٍش ٘يض ٔيثبؿذ .ثب سيهصدٖ دس لؼٕز وٙبس ػشٚيغٞب  ٚا٘شخبة ٌضيٝٙ
Shareو ٝدس ا٘شٟبي ِيؼز لشاس داسدٔ ،ي سٛا٘يذ ٌّٔت ٔٛسد ٘ظشسبٖ سا ثب ثيـشش اص يه ادّيىيـٗ ث ٝاؿششان ثٍزاسيذ .اٌش
وؼي ٞؼز و ٝؿٕب ٕٞيـ ٝث ٝا ٚايٕيُ اسػبَ ٔيوٙيذٔ ،ي سٛا٘يذ آدسع ايٕيُ ايٗ ؿخق سا ث ٝكٛسر ديؾفشم لشاس
دٞيذ .ثشاي ايٗ وبس ٘يض ،دس ٔٛٙي اكّيٌ ، Andmade Shareضي Default E-mail ٝٙسا ا٘شخبة وشد ٚ ٜػذغ
آدسع ايٕيُ ايٗ ؿخق سا دس ٔحُ ٔٛسد ٘ظش ٚاسد وٙيذ .دس ٘ٛثزٞبي ثؼذ و ٝثب  ٚ Gmailيب ديٍش ػشٚيغٞب دس حبَ

اسػبَ ايٕيُ ٞؼشيذ ،آدسع ؿخلي و ٝث ٝكٛسر ديؾفشم سؼييٗ وشديذ ث ٝكٛسر خٛدوبس دس لؼٕز  Toظبٞش
خٛاٞذ ؿذ.
-9قفل صفحًِوايص ،سشعت ضوا سا پاييي هيآٍسد

داؿشٗ ٚيجز آةٛٞٚا  ٚيب ٔيب٘جش ادّيىيـٗٞبي ٔٛسد ػاللٝسبٖ ثؼيبس جزاة اػز؛ أب ثشاي اوظش ايٗ ٚيجزٞب ثبيذ اص لفُ
كفحٕ٘ٝبيؾ ػجٛس وٙيذ و ٝاص ػشػز ؿٕب ٔيوبٞذ .اٌش ٔيخٛاٞيذ دوٕ Power ٝسا ثض٘يذ  ٚفٛساً ثؼذ اص ٚلفٝاي وٛسبٜ
ثبصٌشديذٔ ،يسٛا٘يذ سٙظيٕبر لفُ كفحٕ٘ٝبيؾ دس ٔٛٙي أٙيشي ا٘ذسٚيذ سا سغييش دٞيذ.
ساُ حل :چگًَِ قفل صفحًِوايص دس اتضاس اًذسٍيذي سا غيشفعال کٌين:
دس اثضاسٞبي جذيذ ا٘ذسٚيذ ٚلشي ثشاي اِٚيٗ ثبس آٖ سا اص حبِز  Sleepخبسع ٔيوٙيذ ،ثب لفُ كفحٕ٘ٝبيؾ ٔٛاجٝ
ٔيؿٛيذ .ايٗ دسحبِي اػز و ٝايٗ لفُ ٌبٞي ثب ٚيجزٞب ٔ ٚيب٘جشٞبي ادّيىيـٗ ٔٛسد ػاللٝسبٖ ظبٞش ٔيؿ٘ٛذ و ٝثـشش
ثبػض وبٞؾ ػشػز ؿٕب دس وبس ثب سّفٗٛٞؿٕٙذسبٖ ٔيؿٛد .اٌش آٟ٘ب سا ثب يه سٔضػجٛس يب يه دششٖ سٙظيٓ وٙيذ ،لفُ
كفحٕ٘ٝبيؾ ٔي سٛا٘ذ يه دسج ٝث ٝػٌح أٙيشي اسسمب دٞذ ،أب اٌش ثب خبسعؿذٖ سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ اص حبِز Sleep
ػالل ٝاي ثٛ٘ ٝؿشٗ  ٚيب سػٓ دششٖ ٘ذاسيذٕٔ ،ىٗ اػز ثخٛاٞيذ لفُ كفحٕ٘ٝبيؾ سا ثًٛ ٝس وّي ثشداسيذ.ثشاي
غيشفؼبَوشدٖ ايٗ لفُ اص سا ٜصيش ديشٚي وٙيذ:





ث ٝلؼٕز  Settingsثشٚيذ.
ٌضي Security ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ.
ثش سٚي  Screen Lockوّيه وٙيذ.
ٌضي None ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ.

لفُ كفحٕ٘ٝبيؾ سّفٗٛٞؿٕٙذ ؿٕب ديٍش ٚجٛد ٘ذاسد؛ دغ ثب سٚؿٗوشدٖ كفحٕ٘ٝبيؾ ثٕٞ ٝبٖ كفحٝاي ثبصٔيٌشديذ
و ٝلجُ اص خبٔٛؽوشدٖ اثضاس ا٘ذسٚيذيسبٖ دسحبَ اػشفبد ٜاص آٖ ثٛدٜايذ .دس٘شيجٞ ٝيچٍ ٝ٘ٛسٔضػجٛس  ٚيب دشش٘ي ثشاي
ٔشٛلفوشدٖ افشادي و ٝللذ اػشفبد ٜاص ادّيىيـٗٞبي سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ سا داس٘ذٚ ،جٛد ٘ذاسد .ديـٟٙبد ٔب ث ٝؿٕب٘ ،لت
ادّيىيـٗ أٙيشي ٕٞچٔ Lookout Security Antivirusٖٛيثبؿذ .سب ثٔ ٝحن دصديذٜؿذٖ سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ ،آٖ
سا لفُ  ٚيب دبن وٙذ.
-11استفادُ اص اپليکيطي ًاهٌاسة تشاي تاصکشدى ليٌکّا ٍ فايلّا
ٌبٞي ث٘ ٝظش ٔيسػذ و ٝاثضاس ا٘ذسٚيذيسبٖ ث ٝكٛسر ٛٞؿٕٙذ ػُٕ ٔيوٙذ .ؿٕب ثش سٚي يه ِيٙه وّيه ٔيوٙيذ ٚ
ثجبي ثبصوشدٖ آٖ دس ٔشٚسٌشسبٖ ،آٖ سا دس ادّيىيـٗ  IMDBثبص ٔيوٙذ؛ يب ثشاي ٔظبَ ؿٕب للذ ٚيشايؾ يه وّٕ ٝدس
QuickOfficeسا داسيذ؛ أب ػيؼشٓػبُٔ سٟٙب ٕ٘بيـٍش آفيغ آٖ سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .ا٘ذسٚيذ ٘يض ٕٞب٘ٙذ ٚيٙذٚص ،ا٘ٛاع

فبيُٞب سا ثب ادّيىيـٗٞبي ٔخلٛف ثبص ٔيوٙذ .اٌش اص ادّيىيـٙي و ٝث ٝكٛسر ديؾفشم فبيّي سا ثبص ٔيوٙذ ،ساهي
٘يؼشيذٔ ،ي سٛا٘يذ ث ٝساحشي اص ًشيك ٔٛٙي سٙظيٕبر ادّيىيـٗ ،ثش٘بٔٝاي ؤ ٝبيُ ث ٝحزف آٖ ٞؼشيذ سا ا٘شخبة وشدٚ ٜ
ثش سٚي ٌضي Clear Defaults ٝٙوّيه وٙيذ.دفؼبر ثؼذ و ٝػؼي دس ثبصوشدٖ ادّيىيـٗ داسيذٔ ،يسٛا٘يذ يه ادّيىيـٗ
ديؾفشم جذيذ سا ا٘شخبة وٙيذ.

ساُ حل :چگًَِ هيتَاى اپليکيطيّاي پيصفشض اًذسٍيذي سا تعَيط کشد
ٕٔىٗ اػز ثشاي ؿٕب ٘يض ديؾ آٔذ ٜثبؿذ و ٝدس حبَ اػشفبد ٜاص سّفٗٛٞؿٕٙذسبٖ ٞؼشيذ ،ثش سٚي ِيٙىي دس ايٕيُسبٖ
وّيه ٔيوٙيذ ،دٙجشٜاي ثبص ٔيؿٛد  ٚاص ؿٕب دس ٔٛسد ادّيىيـٗ ٔٛسد ػاللٝسبٖ ثشاي ثبص وشدٖ ِيٙه ػؤاَ ٔيوٙذ .اٌش
ادّيىيـٗ اؿشجبٞي سا ا٘شخبة وشديذ ٌ ٚضي ٝٙدائٓ سا ػالٔز صديذٕٔ ،ىٗ اػز فبيُٞبي ٔٛسد ٘ظشسبٖ سا ثب ادّيىيـٗ
اؿشجب ٜديٍشي ثبص وٙيذ .خٛؿجخشب٘ ٝسا ٜحُ سؼٛين ادّيىيـٗ ديؾفشم ثشاي ا٘ٛاع ٔخشّف ِيٙهٞب  ٚفبيُٞب آػبٖ
اػز.
ٔشأػفب٘ ٝدس ػيؼشٓػبُٔ ا٘ذسٚيذ ثشخالف ٚيٙذٚصِ ،يؼز وبّٔي اص ادّيىيـٗٞبي ديؾفشم اسائ٘ ٝـذ ٜاػزٚ .لشي فبيُ
يب يه ِيٙه سا ثبص ٔيوٙيذٔ ٓٞ ،ي سٛا٘يذ يه ادّيىيـٗ سا ا٘شخبة وٙيذ  ٓٞ ٚايٙى ٝثًٛ ٝس ٔؼشميٓ ثب ادّيىيـٗ دس٘ظش
ٌشفش ٝؿذ ،ٜآٖ سا ثبص وٙيذ .ا٘ٛاع ٔخشّف ِيٙهٞب ٔيسٛا٘ٙذ ث ٝادّيىيـٗٞبي ٔخشّف اخشلبف داد ٜؿ٘ٛذ .دغ ٔيسٛاٖ ثب
وّيه ثش سٚي ِيٙىي دس ػبيز  imdb.comث ٝجبي ثبصوشدٖ ٔشٚسٌش ،ادّيىيـٗ  IMDBسا ثبص ٕ٘ٛد .اٌش يه ادّيىيـٗ
ديؾفشم دس سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ سؼييٗ وشديذٔ ،ي سٛا٘يذ سٙظيٕبر آٖ سا حزف وشد ٚ ٜثب ثبص وشدٖ يه ِيٙه يب يه فبيُ،
ادّيىيـٗ ٔٛسد ٘ظشسبٖ سا ا٘شخبة وٙيذ.
چگًَگي حزف تٌظيوات يک اپليکيطي پيصفشض دس اًذسٍيذ








ث ٝلؼٕز  Settingsثشٚيذ.
ٔٛٙي  Appsسا ا٘شخبة وٙيذ (.دس ثشخي اص سّفٗٞبي ٛٞؿٕٙذ ث ٝاػٓ ٔ Aplplication Managerؼشٚف
اػز).
ثِ ٝيؼز  All appsثشٚيذ.
ادّيىيـٙي و ٝث ٝػٛٙاٖ ديؾفشم سؼييٗ ؿذ ٚ ٜللذ حزف آٖ سا داسيذ ،ا٘شخبة وٙيذ.
ٌضي Clear Defaults ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ.
دفؼبر ثؼذ ثب ثبص وشدٖ فبيُ  ٚيب ِيٙه ٔٛسد ٘ظشسبٖ ،لبدس ٞؼشيذ سب يه ادّيىيـٗ ديؾفشم ثشاي آٖ ا٘شخبة
وٙيذ.

سٛج ٝداؿش ٝثبؿيذ و ٝثب ا٘جبْ ايٗ وبس ،سٕبٔي ديؾفشمٞبي يه ادّيىيـٗ سا دبن ٔيوٙيذ .دغ ثب ا٘شخبة ٌضيٝٙ
Clear Defaultsدس ٔشٚسٌشسبٖ ،سٕبٔي ِيٙهٞبيي و ٝث ٝكٛسر ديؾفشم ثب آٖ دس اسسجبى ثٛد٘ذ سا ٘يض دبن ٔيوٙيذ.

چگًَگي هطاّذُ ليست اپليکيطيّاي پيصفشض هَجَد:
اٌشچ ٝا٘ذسٚيذ ِيؼز وبّٔي اص ا٘ٛاع فبيُ ِ ٚيٙهٞب ٘ذاسد ،أب ادّيىيـٙي ثٙبْ ٚ Default App Managerجٛد داسد
وِ ٝيؼشي اص ديؾفشمٞبي ٔٛجٛد فشأ ٓٞيوٙذ  ٚث ٝؿٕب دس سٙظيٓ آٟ٘ب ثشاي دػشٝثٙذي فبيُٞب ِ ٚيٙهٞب وٕه
ٔيوٙذ .ايٗ ادّيىيـٗ د ٚلؼٕز داسد  All Defaults. ٚ: Category Wiseست Category Wise
دػشٝثٙذي ٞبي ػٕٔٛي ٕٞچٔ ٖٛشٚسٌش ،سمٛيٓ ،دٚسثيٗ  ٚايٕيُ ٕٞشا ٜثب ٘بْ ٞش ثش٘بٔٝاي و ٝثشاي آٟ٘ب ث ٝػٛٙاٖ
ديؾفشم سؼييٗ ؿذ ٜاػز سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .اٌش يه ٘ٛع فبيُ ٞيچ ادّيىيـٗ ٕٞشاٞي ٘ذاؿز ،ادّيىيـٗ Default
App Managerآٖ سا دس ِيؼز ثذ ٖٚديؾفشمٞب لشاس خٛاٞذ داد .ثشاي لشاسدادٖ  ٚيب ػٛموشدٖ يه ادّيىيـٗ
ديؾفشم دسDefault App Manager:








يه دػش ٝسا ا٘شخبة وٙيذ ( .ثشاي ٔظبَ): Email
ثشاي حزفوشدٖ ادّيىيـٗ ٔٛجٛد آٌٖ ،ضي Clear default ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ.
ػذغ ث ٝلؼٕز ٔٛٙي ادّيىيـٗ ا٘ذسٚيذي  built-inا٘شمبَ داد ٜخٛاٞيذ ؿذ و ٝثبيذ ثشاي آٖ ادّيىيـٗ ٌضيٝٙ
Clear Defaultsسا ا٘شخبة وٙيذ  ٚػذغ ثشاي ثبصٌـز ثٌ Default App Manager ٝضي Back ٝٙسا
ا٘شخبة وٙيذ.
 Set Defaultسا ا٘شخبة وٙيذ.
يه كفح ٝجذاٌب٘ ٝدس آ٘جب ثبص ٔيؿٛد و ٝاص ؿٕب ثشاي وبُٔوشدٖ ػّٕيبر ػؤاَ ٔيدشػذ.
ادّيىيـٗ ٔٛسد ٘ظشسبٖ سا ا٘شخبة وشد ٚ ٜثش سٚي ٌضي Always ٝٙوّيه وٙيذ.

-11کيثَسد هجاصي ًِ چٌذاى دلچسة

سبيخوشدٖ ثب كفحٝوّيذ ديؾفشم كفحٕ٘ٝبيؾ ثؼيبس ٘بأيذوٙٙذ ٜاػز .وّيذٞب اؿشجب ٜسا ٔيص٘يذٞ .ش ٔٛلغ و٘ ٝيبص ثٝ
سبيخوشدٖ يه ػذد داسيذٔ ،ججٛس ث ٝسغييش حبِز آٖ ٞؼشيذ .ديؾثيٙي ٔشٗ ٘يض ٞيچٌب ٜوّٕٝاي و ٝدس حبَ سبيخ آٖ
ٞؼشيذ سا سـخيق ٕ٘ي دٞذ .ثذسش اص آٖ ظبٞش ٘ ٝچٙذاٖ جزاة آٖ اػز و ٝؿٕب سشجيح ٔيدٞيذ ثذٍ٘ ٖٚبٜوشدٖ ثٝ
كفح ٝوّيذ ،سبيخ وٙيذ.اٌش اص ويجٛسد ٔجبصي سجّز يب سّفٗ ٛٞؿٕٙذ خٛد ساهي ٘يؼشيذ ،ا٘ذسٚيذ وبس سا ثب ٘لت يه ثش٘بٔٝ
ٔٙبػت ديٍش ،آػبٖ وشد ٜاػز .ثب جؼشجٛوشدٖ دس فشٚؿٍب Google P lay ٜيب وبفٝثبصاسٔ ،يسٛا٘يذ ث ٝدٚجيٗ كفحٝ
وّيذ دػششػي ديذا وٙيذ و ٝث ٝؿٕب يه ديؾ ثيٙي ٔشٗ ثشسش ،سديف ٞبي اخشلبكي اػذاد  ٚدٛػشٞ ٝبي ػفبسؿي اسائٝ
ٔيدٞذ .حشي ٔيسٛا٘يذ ًشح ٞبي ٔخشّف كفحٝوّيذ  ٚلبثُ ا٘ذاصٜثٙذي ٔجذد سا دسيبفز وٙيذ.
ساُ حل :اپليکيطي صفحِکليذ تشتش تشاي اًذسٍيذ
ثب داؿشٗ يه سّفٗٛٞؿٕٙذ ا٘ذسٚيذيً ،يف ٌؼششدٜاي اص كفحٝوّيذٞب ثشاي داّ٘ٛد دس دػششع ؿٕب اػز و ٝداساي
لبثّيز ديؾ ثيٙي وّٕبر دسحبَ سبيخ  ٚحشوز ثيٗ سبيخ ػشيغ يه دػز  ٚسبيخ وبُٔ ٔي ثبؿذ .آيب ٔبيُ ث ٝسغييش

ًشح ثٙذي آٖ يب داؿشٗ سٕبٔي اػذاد دس ثبالي كفح ٝث ٝكٛسر دائٓ  ٚيب سٙظيٓ وّي ظبٞش كفح ٝوّيذسبٖ ٞؼشيذ؟ ؿٕب
ٔيشٛا٘يذ سٕبٔي آٖ وبسٞب سا ثب  5سب اص ثٟششيٗ ادّيىيـٗ ٞبي كفح ٝوّيذ ثشاي سجّز ٞب  ٚسّفٗ ٞبي ٛٞؿٕٙذ ا٘ذسٚيذي
خٛد ا٘جبْ دٞيذ.


صفحِ کليذSwiftKey

حشٕب دِيّي ٚجٛد داسد و ٝكفح ٝوّيذٞبي  BlachBerry ٚ Samsungسحز ِيؼب٘غ سىِٛٛٙطي Swiftkey
ٔي ثبؿٙذ .ايٗ ادّيىيـٗ ا٘ذسٚيذي ثؼيبس ٛٞؿٕٙذ اػز سب حذي و ٝلبدس ث ٝديؾثيٙي وّٕٞٝبيي اػز و ٝللذ
سبيخوشدٖ آٟ٘ب سا داسيذ .فمي وبفي اػز ٌضي Suggestions ٝٙسا ا٘شخبة وٙيذ  ٚايٕيُ اسػبَ وٙيذ؛ جٛاة ديبٔهٞب سا
ثذٞيذ  ٚيب دس فيغثٛن دؼز ثٍزاسيذ .دس ثشخي ٔٛاسد ٔيسٛا٘يذ وُ جّٕ ٝسا حشي ثذِٕ ٖٚغوشدٖ سه سه حشٚف آٖ
ثٛٙيؼيذٕٞ .چٙيٗ سحز اجبص ٜؿٕب  ٚثٙٔ ٝظٛس ثبال ثشدٖ دلز ،ادّيىيـٗ لبدس ث ٝيبد ٌشفشٗ ٌٔبِجي اػز و ٝدس كفحبر
اجشٕبػي  ٚجئيُ ٔي٘ٛيؼيذ.
اص ديٍش ادّيىيـٗٞبي ٔٙبػت جٟز اػشفبد ٜث ٝػٛٙاٖ كفحٝوّيذ دس سّفٗٞبي ٛٞؿٕٙذ ا٘ذسٚيذي ٔيسٛاٖ ثSwype ٝ
(Betaسايٍبٖ) Kii Keyboard ٚ Thumb Keyboard ، Perfect Keyboard،اؿبسٕٛ٘ ٜد.
-12اص ًسخِ قذيوي اًذسٍيذ استفادُ هيکٌيذ

ؿٕب ٔيسٛا٘يذ ٔٙشظش ؿشوز ػبص٘ذ ٜسّفٗٛٞؿٕٙذسبٖ ثشاي اسائ ٝثٝسٚصػب٘ي ثبؿيذ  ٚيب ايٙى ٝخٛدسبٖ اص ًشيك سٚروشدٖ
اثضاس ا٘ذسٚيذيسبٖ دػز ث ٝوبس ؿٛيذ.ا٘جبْ ػّٕيبر سٚر ثشاي يه سّفٗٛٞؿٕٙذ ػال ٜٚثش داؿشٗ ٔضيزٞبيي ٕٞچٖٛ
ثٝسٚصسػب٘ي ػيؼشٓػبُٔ يب اػشفبد ٜاص ادّيىيـٗٞبي جذيذ  ،داساي سيؼه ثباليي ٘يض ٔيثبؿذ .سٚروشدٖ ؿبُٔ
ٔجٕٛػٝاي اص ٔشاحُ ديچيذٜاي اػز و ٝاٌش ث ٝدسػشي ا٘جبْ ٘ـ٘ٛذ ،سّفٗٛٞؿٕٙذ يب سجّزسبٖ سا ث ٝآجشي سجذيُ ٔيوٙذ
و٘ ٝشيج ٝآٖ خبسعؿذٖ اص دٛؿؾ ٌبسا٘شي ٔيثبؿذ .ثب ايٗ حبَ اٌش ٔبيُ ث ٝسٚروشدٖ آٖ ٞؼشيذٔ ،يسٛا٘يذ
دػشٛساِؼُٕٞبي سٚر ثشاي سّفٗٛٞؿٕٙذسبٖ سا اص ػبيزٞبيي ٕٞچUnlocker ٖٛيب Xdaديذا وٙيذ.
اپليکيطي تشتش تشاي تلفيّاي اًذسٍيذي سٍت ضذُ
س٘ٚذ سٚر وشدٖ سّفٗ  ٚيب سجّز ا٘ذسٚيذيسبٖ ٔي سٛا٘ذ ثٛ٘ ٝػي چبِؾ سجذيُ ؿٛد وٌ ٝبٞي ث ٝيه ػشي اص ٔشاحُ
ديچيذٔ ٜشثٛى ٔيؿٛد  ٚثشاي ٞش سّفٗٛٞؿٕٙذ ث ٝكٛسر ٔجضا ٔ ٚشفبٚر ا٘جبْ ٔيٌيشد .اٌش ٔٛفك ث ٝا٘جبْ آٖ ؿٛيذٝ٘ ،
سٟٙب ث ٝيه ٘ؼخ ٝجذيذ اص ػيؼشٓ ػبُٔ دػششػي ديذا وشديذ ،ثّىٔ ٝيسٛا٘يذ اص ٔضايبي ادّيىيـٗٞبي جذيذ ٘يض ثٟشٜٙٔذ
ؿٛيذٔ .ظالً ثب اػشفبد ٜاص ادّيىيـٗٞبي ٔٙبػت اصٔ ، Google Playيسٛا٘يذ اص ٚيذئٞٛب ،اػىشيٗؿبر سٟي ٝوٙيذ  ٚيب ثٝ
سّفٗ ٛٞؿٕٙذسبٖ يه ٔٛع ٚكُ وٙيذ.

