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بــدون شــک هــر وســیله دیجیتالــی، بعــد از 
دچــار  می شــود،  اســتفاده  آن  از  کــه  مدتــی 
ــدن  ــن آم ــرعت و پایی ــدی س ــر کن ــواردی نظی م
ــک گوشــی  ــما ی ــر ش ــود، اگ ــود می ش ــی خ کارای
آن  عملکــرد  از  کمــی  کــه  داریــد  اندرویــدی 
ناراضــی هســتید و دوســت داریــد کــه آن را چــک 
ــزار  ــرم اف ــک ن ــما ی ــه ش ــه ب ــن هفت ــد، ای کنی
ــزار  ــه اب ــک جعب ــه ی ــرد ک ــم ک ــی خواهی معرف

کامــل را در اختیــار شــما قــرار می دهــد. 
قدرتمنــد  ابــزار   ۲9 دارای  ابــزار،  جعبــه  ایــن 
ــی  ــه ســازی و افزایــش کارای ــه بهین ــه ب اســت ک
ــه  ــد. ب ــک می کن ــما کم ــدی ش ــتگاه اندروی دس
ــا  ــما دائم ــی ش ــه گوش ــر حافظ ــال اگ ــوان مث عن
پیغامهایــی نظیــر کاهــش حجــم می دهــد یــا 
ــر  ــیتان پ ــه گوش ــه حافظ ــد ک ــاس می کنی احس
ــتم  ــرعت سیس ــش س ــث کاه ــن باع ــده و همی ش
از  اســتفاده  بــا  می توانیــد  شــده،  عاملتــان 
ــزار مشــکاتی  ــرم اف ابزارهــای موجــود در ایــن ن
از  کنیــد.  حــل  آســانی  بــه  را  دســته  ایــن  از 
 All IN One Toolbox Pro دیگــر کاربردهــای
ــری آن  ــه کارگی ــا ب ــد ب ــه می توانی ــت ک ــن اس ای
فایلهــای اضافــی را حــذف کــرده، حریــم شــخصی 
خــود را کنتــرل کنیــد و از دسترســی افــراد دیگــر 

ــد.  ــری کنی ــی، جلوگی ــم خصوص ــن حری ــه ای ب

ــتیبانی  ــا پش ــده دنی ــان زن ــه از ۴۱ زب ــن برنام ای
بــه  اندرویــدی  کاربــران  تمــام  تــا  می کنــد 
ــال  ــه دنب برنامــه دسترســی داشــته باشــند. اگــر ب
بهینــه  بــرای  کاربــردی  و  ای  حرفــه  برنامــه 
ــن  ــک ای ــدون ش ــتید ب ــود هس ــی خ ــازی گوش س
ــن  ــو احس ــه نح ــن کار را ب ــد ای ــه می توان برنام

ــد.  ــام ده ــما انج ــرای ش ب
می توانیــد  ابــزار  جعبــه  از  اســتفاده  بــا  شــما 
حافظــه  کــه  اضافــی  افزار هــای  شــر نرم  از 
ــرعت آن را  ــرده و س ــغال ک ــما را اش ــتگاه ش دس
تــا حــد زیــادی کاهــش می دهنــد خــاص شــوید. 
ــود  ــد ب ــادر خواهی ــه ق ــن برنام ــتفاده از ای ــا اس ب
ــا  حافظــه RAM گوشــی خــود را تقویــت کنیــد. ب
اســتفاده از یــک ضربــه بــه صــورت موثــر حافظــه 
پاکســازی  را  دســتگاه  موقــت  ســازی  ذخیــره 
و  داده  افزایــش  را  گوشــی  ســرعت  و  کــرده 
هشــدار  ماننــد  سیســتمی  خطاهــای  دســت  از 
کمبــود حافظــه، لــگ زدن و یــا فریــز شــدن 
ــا ایــن کار مصــرف باتــری  راحــت شــوید. البتــه ب

ــد.  ــش می یاب ــدی کاه ــا ح ــز ت ــتگاه نی دس
ــش و  ــای ک ــود فایله ــد ب ــادر خواهی ــن ق همچنی
ــورد  ــد. در م ــاک کنی ــود پ ــی خ junk را از گوش

ــچ  ــه هی ــاج ب ــه احتی ــن برنام نحــوه اســتفاده از ای
گونــه آمــوزش خاصــی نخواهیــد داشــت و کافــی 

اســت برنامــه را نصــب کــرده و آن را اجــرا کنیــد. 
ــات بســیار ســاده اســکن پیشــرفته  ــا یــک عملی ب
ــه  ــد و بقی ــد ش ــاز خواه ــه آغ ــود برنام ــط خ توس
مــوارد طبــق صاحدیــد خــود برنامــه انجــام 
خواهــد گرفــت. ایــن برنامــه کلیــه فایلهــای 
بی مصــرف و بی فایــده را پــاک خواهــد کــرد. 
بــدون شــک ایــن کار باعــث باالتــر رفتــن میــزان 
ــن  ــود ای ــرای دانل ــد. ب ــد ش ــما خواه ــت ش امنی

ــد: ــر بزنی ــک زی ــه لین ــری ب ــه س برنام

https://play.google.com/store/apps/

details?id=imoblife.toolbox.full&hl=en

یک جعبه ابزار برای اندروید

هیجان  از  یکی  افراد  از  برخی  برای  رانندگی 
بخش ترین  آرامش  حال  عین  در  و  انگیزترین 
باشند  داشته  عاقه  آن  به  اگر  که  است  کارهایی 
می توانند در طول روز انجام دهند. عاقه به رانندگی 
و تجربه لذتی که سرعت می تواند داشته باشد، باعث 
شده است تا رشته ای با نام اتومبیلرانی به وجود آید 
و ما شاهد انواع و اقسام ماشین های مسابقه باشیم. 
از قدیم االیام بازی هایی که با تم ماشین و مسابقات 
نوع  محبوب ترین  جزو  میشدند،  طراحی  اتومبیلرانی 
از بازیها بودند. اگر عاقه مند به این دسته از بازیها 
هستید باید بگوییم این هفته برای شما بازی به نام 
The Real Car ۲ در نظر گرفته ایم   GT Racing

مناسب  گرافیک  با  و  زیبا  العاده  فوق  بازی  یک  که 
است. این بازی برای سیستم عامل اندروید طراحی 
شده است. بسیاری از افرادی که به صورت حرفه ای 
دارند  اعتقاد  میکنند  دنبال  را  بازی ها  از  سبک  این 
بازیهای  غنی ترین  و  بهترین  از  یکی  بازی  این  که 
از  خودرو   ۶۷ حدود  است.  اندروید  در  رانی  اتوبیل 
کمپانی های معتبر جهان، برای این بازی وجود دارد 
و  جذاب  مسیر   ۱۳ می توانید  شما  بازی  طول  در  و 
در  کنید.  انتخاب  خود  بازی  محیط  برای  را  متفاوت 
صورتی که تمایلی به دانلود این بازی دارید از لینک 

زیر استفاده کنید:
https://play.google.com/store/apps/

شرکت در مسابقات اتومبیلرانی

بیشتر کاربران به خصوص کاربران ایرانی که از گوشی 
شبکه های  وجود  میکنند،  استفاده  اینترنت  و  هوشمند 
اجتماعی که به صورت اختصاصی برای تلفن همراه طراحی 
جذابیت  برایشان  اینستاگرام،  یا  تلگرام  نظیر  است  شده 
ویژهای دارد. به طور عمده یک دلیل تمایل و عاقه مردم 
به گوشی های هوشمند استفاده از همین شبکه ها می باشد. 
این ماجرا به خودی خود ایرادی ندارد اما در زمانی که شما 
فضای  در  خود  فعالیت های  میزان  روی  مناسبی  کنترل 
درگیر  را  شما  مقوله  این  می تواند  باشید  نداشته  مجازی 
دردسرهایی مانند استفاده بیش از حد از اینترنت کند. ممکن 
است شما متوجه نشوید که چقدر هزینه در ماه برای استفاده 
از اینترنت می پردازید زیرا این هزینه را یک باره پرداخت 
نمیکنید. شبکه عکس محوری نظیر ایسنتاگرام می تواند 
حکم کرم اینترنتی را برای شما داشته باشد و حجم اینترنت 
مصرفی شما را به یک باره به صورت صعودی افزایش دهد. 
این اپلیکیشن در سال ۲۰۱۰ برای اولین بار عرضه شد و 
از آن زمان به بعد تغییرات بسیاری داشته است. از جمله 
قابلیتهای این شبکه که شاید شما تا به حال به آن توجهی 
نکرده باشید، قابلیت پخش خودکار ویدئوها می باشد. این 
قابلیت برای بسیاری از کاربران جالب و مفید بود اما بسیاری 
از افراد هم از آن راضی نبودند زیرا اوال این ویژگی باعث 
می شد که میزان بازدید از ویدئوها به صورت خودکار افزایش 

پیدا کند و دوما حجم اینترنت مصرفی به شکل غیر قابل 
باوری افزایش پید ا خواهد کرد. بهترین راهی که در چنین 
شرایطی مطرح می شود این است که امکان فعال و غیر فعال 
کردن این قابلیت در اختیار کاربران قرار بگیرد. تا هر فردی 
بتواند طبق نیاز و سلیقه خود از آن استفاده کند. اگر شما 
مشکل و محدودیتی در استفاده از اینترنت ندارید و برایتان 
مشاهده  را  ویدئوها  خودکار  صورت  به  که  ندارد  اهمیت 
کنید می توانید از این قابلیت لذت ببرید اما اگر این ویژگی 
آموزش  شما  به  که  روشی  از  می توانید  ندارید  دوست  را 
می دهیم در دستگاههای اندرویدی و iOS این ویژگی را غیر 
فعال کنید. برای این کار به ترتیب مراحل زیر را انجام دهید:
بروید. پروفایل  صفحه  به  و  کنید  باز  را  اینستاگرام   .۱
برای  اندروید  در  بروید.  تنظیمات  بخش  به  حاال   .۲ 

دسترسی به این بخش روی آیکن سه نقطه باال سمت 
راست ضربه بزنید و در iOS عامت چرخ دنده را بفشارید.

 ۳. گزینه Cellular Data Use را بیابید.

از  تا  کنید  انتخاب  را   Use Less Data سپس   .۴ 

این پس زمانی که در صفحه اینستاگرام خود هستید، 
ویدئوها پلی نشوند. البته این نکته را در نظر بگیرید که 
ویدئوها و تصاویر حتی با وجود فعال بودن این گزینه 
زمان  تنها  و  می آیند  در  نمایش  به  وای فای  اتصال  با 
استفاده از اینترنت دیتا است که این گزینه عمل می کند.

توقف نمایش خودکار ویدئوها در اینستاگرام

پرسشوپاسخهمراهنرمافزارهمراه

ترفندهمراه

به  همراه  تلفن  زمینه  در  را  خود  سوال هاي  بایت؛  عزیز  دوستان   
آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید.

Byte.Hamrah@gmail.com

 سالم بایت، برای استفاده از نقشه گوگل در هنگام رانندگی آیا راهی 
وجود دارد که بتوان به صورت یک دستی روی نقشه زوم کرد؟ در شرایط 

معمولی برای این کار باید از دو دست استفاده کرد.
اگـر از اپلیکیشـن Google Maps بـرای مشـاهده نقشـه یـا مسـیریابی اسـتفاده 
می کنیـد همـان گونـه کـه خودتـان هـم گفتیـد حتمـًا می دانیـد کـه بـرای زوم 
کـردن روی نقشـه می توانیـد بـا قـرار دادن دو انگشـت روی صفحـه و حرکـت 
دادن آن هـا زوم را زیـاد یـا کـم کنیـد. امـا ایـن کار نیازمنـد اسـتفاده از هـر دو 
دسـت شماسـت. امـا هنگامـی کـه در حـال رانندگـی هسـتید و بـا یـک دسـت 
فرمـان را گرفته ایـد و یـا در حـال قـدم زدن هسـتید و بـا یـک دسـت در حـال 
شـما  امـا  می شـود.  دشـوار  نقشـه  روی  کـردن  زوم  هسـتید،  بسـتنی  خـوردن 
می توانیـد بـا یـک ترفنـد کوچـک تنهـا بـا یـک دسـت و بـا اسـتفاده از یـک 

انگشـت، روی نقشـه  گـوگل زوم کنیـد.  بـرای ایـن کار کافـی اسـت:
روی صفحـه بـه طـور پیاپـی دوبـار ضربـه بزنید. امـا به هنـگام زدن ضربـه دوم، 
دادن  حرکـت  بـا  اکنـون  داریـد.  نگـه  صفحـه  روی  همچنـان  را  خـود  انگشـت 
انگشـت روی صفحـه بـه سـمت بـاال، زوم بـه سـمت بیـرون صـورت می گیـرد و 
بـا حرکـت دادن انگشـت به سـمت پاییـن زوم به سـمت داخـل انجـام می پذیرد.

 سالم بایت، آیا راهی وجود دارد که نرم افزار تلگرام با دریافت 
کنندههای ایمیل سینک و سازگار شوند؟ به این صورت که تلگرام 
از  ایمیل ها  نوعی  به  و  گردد  معرفی  ایمیل  کننده  دریافت  عنوان  به 

طریق تلگرام دریافت گردند؟
ــور  ــه منظ ــا ب ــدام از آن ه ــر ک ــه ه ــد ک ــددی دارن ــای متع ــراد ایمیل ه ــر اف اکث
ــخصی و... از  ــجویی، کاری، ش ــت. ایمیل های دانش ــده اس ــاخته ش ــی س خاص
انــواع مختلــف ایمیــل بــه حســاب می آینــد کــه هــر کــدام از افــراد بــه حســب 
اهــداف خاصــی آن هــا را ایجــاد مــی کننــد. شــما می توانیــد تمــام ایمیل هــای 
خــود را بــه اپلیکیشــن تلگــرام متصــل کنیــد و در زمــان چــک کــردن تلگــرام، 
ــد  ــادر خواهی ــن کار ق ــا ای ــه ب ــد. البت ــز چــک کنی ــود را نی ــای خ ــام ایمیل ه تم
بــود از تبلیغــات مزاحــم ســایت های مختلفــی کــه بــه هنــگام ثبــت نــام از شــما 
ــات  ــم از دو رب ــن کار می توانی ــرای ای ــوید. ب ــت ش ــد، راح ــل می خواهن ایمی
تلگــرام اســتفاده کنیــم. ربــات Telegram Email و ربــات Fake Mail هــر دو 
ــی  ــی های میدان ــه بررس ــه ب ــا توج ــا ب ــد؛ ام ــن کار را دارن ــرای ای ــیل اج پتانس
ــات Fake Mail  کارکــرد بهتــری در اجــرای ایــن کار دارد و  ــه، رب انجــام گرفت
ــری  ــات پیگی ــن رب ــق ای ــن کار را از طری ــوزش ای ــد آم ــم فرآین ــه می کنی توصی
کنیــد (هــر چنــد ربــات Telegram Email قابلیت هــای بســیاری از جملــه 
ارســال ایمیــل را نیــز داراســت و بدیــن لحــاظ بــر Fake Mail برتــری دارد؛ امــا 
ــا قابلیــت Auto Forward مشــکل دارد و متــن پیغام هــای Forwardشــده را  ب

ــد). ــش نمی ده ــتی نمای ــه درس ب
https://telegram.me/ از را  ربــات  لینــک  اول ابتــدا  قــدم   در 
جســتجو  قســمت  در  خــود  تلگــرام  در  یــا  کنیــد  fakemailbot اجــرا 

ــرای  ــه start را ب ــدی دکم ــد. در گام بع ــتجو کنی ــارت fakemailbot را جس عب
بفشــارید. روبــات  کار  بــه  شــروع 

ــته  ــی داش ــام سفارش ــا ن ــل ب ــک آدرس ایمی ــد ی ــه می خواهی ــی ک در صورت
باشــید بــر روی عبــارت set و در صورتــی کــه آدرس ایمیــل برای تــان اهمیتــی 

ــد. ــتفاده کنی ــه  generate اس ــدارد از گزین ن
ــا  ــد ت ــتفاده کنی ــتور generate اس ــد از دس ــی توانی ــتر م ــهولت بیش ــرای س ب
ــورت  ــر ص ــید؛ در ه ــته باش ــرد را نداش ــام منحصربه ف ــک ن ــاب ی ــر انتخ دردس
ــات  ــًا رب ــتور generate، نهایت ــق دس ــه از طری ــتور set و چ ــق دس ــه از طری چ
ــان  ــارت hi2.in پای ــا عب ــه شــما یــک آدرس خواهــد داد کــه آدرس مذکــور ب ب
ــه  ــه ب ــی ک ــام ایمیل های ــت و تم ــه شماس ــص ب ــن آدرس مخت ــرد. ای می پذی
ایــن آدرس ارســال شــوند فــوراً در حســاب تلگــرام شــما نمایــش داده خواهنــد 
ــت  ــی یادداش ــت را جای ــاص داده اس ــما اختص ــه ش ــات ب ــه رب ــی ک ــد. آدرس ش
ــن آدرس  ــتفاده کنید. ای ــت از آن اس ــدی الزم اس ــل بع ــون در مراح ــد چ کنی
xgvon@hi2.in تحــت چنیــن قالبــی خواهــد بــود: 
ــه  ــرام ب ــری تلگ ــط کارب ــما در محی ــل کار ش ــن مراح ــام دادن ای ــد از انج بع
ــی  ــل اصل ــه ایمی ــد ب ــل بای ــه مراح ــام ادام ــرای انج ــت و ب ــیده اس ــام رس اتم
ــان  ــا هم ــودکار ی ــال خ ــاز ارس ــت ب ــتفاده از قابلی ــا اس ــد و ب ــه کنی ــود مراجع خ
Auto Forward تمــام ایمیل هــای خــود را بــه ایــن آدرس بــه صــورت خــودکار 

ــده در  ــوروارد ش ــای ف ــی ایمیل ه ــادگی تمام ــن س ــه همی ــد. ب Forward کنی

تلگــرام شــما پدیــدار خواهنــد شــد. دقــت داشــته باشــید کــه در ســرویس گــوگل 
فقــط بــه یــک اکانــت مــی توانیــد از ایــن طریــق ایمیــل بفرســتید، بنابرایــن اگــر 
ــس از  ــد پ ــید یا بای ــرده باش ــن ک ــال تعیی ــاز ارس ــرای ب ــری ب ــًا آدرس دیگ قب
ــد  ــر دهی ــه آدرس پیش فرض تغیی ــر را ب ــال، آدرس اخی ــاز ارس ــزودن آدرس ب اف

ــد. ــری کنی ــر پیگی ــد را از طریــق ســاخت فیلت ــا اینکــه ایــن ترفن ی

بازیهمراه


