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J    سـالم بایـت، اگر امـکان دارد آموزش دهید کـه چگونه می توان **
بـا اپلیکیشـن Greenify اپلیکیشـن  ها را روی گوشـی بـه حالـت خـواب 

ببریم؟
ــوه  ــم و نحـ ــی کردیـ ــن را معرفـ ــن اپلیکیشـ ــه ایـ ــن هفتـ ــد ایـ در بخـــش ترفنـ
راه انـــدازی اولیـــه آن را روی گوشـــی  هایی کـــه روت نشـــده اند آمـــوزش دادیـــم. 
اســـتفاده از ایـــن برنامـــه بســـیار ســـاده اســـت و بعـــد از راه انـــدازی آن می توانیـــد 
ـــان روت  ـــن همراهت ـــه تلف ـــن ک ـــر از ای ـــرف نظ ـــد. ص ـــروع کنی ـــتفاده از آن را ش اس
اســـت یـــا خیـــر روی دکمـــه شـــناور حـــاوی عامـــت مثبـــت در گوشـــه پاییـــن 
ـــن  های  ـــز اپلیکیش ـــد آنالی ـــن کار فرآین ـــام ای ـــا انج ـــد. ب ـــه بزنی ـــت ضرب ـــمت راس س
ــرا و  ــال اجـ ــن های در حـ ــتی از اپلیکیشـ ــود. پـــس از آن لیسـ ــاز می شـ ــما آغـ شـ
مـــواردی کـــه در شـــرایط خـــاص ســـبب کنـــد شـــدن دیوایســـتان می شـــود بـــه 
ــما نشـــان  ــام اپلیکیشـــن  ها بـــه شـ نمایـــش در می آیـــد. اگـــر می خواهیـــد تمـ
ـــک و  ـــت کلی ـــمت راس ـــاال س ـــه ب ـــع در گوش ـــه واق ـــه نقط ـــوی س ـــود روی من داده ش

ســـپس گزینـــه Show All را تیـــک دار کنیـــد. 
پیـــش از آن کـــه عملیـــات خـــود را در Greenify شـــروع کنیـــم بگذاریـــد دربـــاره 
ـــن  ـــع ای ـــم. در واق ـــت کنی ـــن  ها صحب ـــی اپلیکیش ـــار برخ ـــد در کن ـــر مانن ـــن اب آیک
 Google عامـــت نشـــان می دهـــد کـــه برنامـــه مـــورد نظـــر شـــما از ویژگـــی

ــد.  ــتفاده می کنـ ــا اسـ ــال اعان  هـ ــرای ارسـ Cloud Messaging بـ

ـــگام  ـــه هن ـــد، ب ـــتفاده کنی ـــت Greenify اس ـــنی از قابلی ـــن اپلیکیش ـــرای چنی ـــر ب اگ
هایبرنیـــت شـــدن برنامـــه دیگـــر اعانـــی دریافـــت نخواهیـــد کـــرد. بنابرایـــن 
اگـــر بـــه اعان  هـــای یـــک اپلیکیشـــن بـــه خصـــوص اهمیـــت می دهیـــد بـــه 
هیـــچ وجـــه آن را بـــه حالـــت خـــواب نبریـــد. پـــس از آن اپلیکیشـــن  هایی کـــه 
ـــه در  ـــواردی ک ـــی م ـــد. حت ـــاب کنی ـــد را انتخ ـــواب برون ـــت خ ـــه حال ـــد ب می خواهی
ـــتگاهتان  ـــدن دس ـــد ش ـــب کن ـــه موج ـــد ک ـــر می کنی ـــا فک ـــتند ام ـــرا نیس ـــال اج ح
ــان  ــند. پـــس از پایـ ــا باشـ ــزوی از ایـــن انتخاب  هـ ــد جـ ــز می تواننـ ــود نیـ می شـ
ـــمت  ـــن س ـــه پایی ـــع در گوش ـــک دار واق ـــناور تی ـــه ش ـــه روی دکم ـــن پروس ـــن ای یافت
ـــن  هایی  ـــرای اپلیکیش ـــت ب ـــن قابلی ـــم از ای ـــه می کنی ـــد. توصی ـــه بزنی ـــت ضرب راس
ــد. ایـــن  ــتفاده نکنیـ ــد، اسـ ــا کار می نماییـ ــا آن  هـ ــم بـ ــورت منظـ ــه صـ ــه بـ کـ
 Weather یـــا Google Maps اپلیکیشـــن  ها می توانـــد شـــامل مـــواردی چـــون
شـــود. بنابرایـــن تنهـــا مـــوارد بی اســـتفاده ای کـــه در پس زمینـــه اجـــرا می شـــوند 
ـــره  ـــتن پنج ـــن کار و بس ـــس از ای ـــد. پ ـــاب کنی ـــد را انتخ ـــا نداری ـــه آن  ه ـــازی ب و نی
ـــدن  ـــوش ش ـــس از خام ـــه پ ـــود ک ـــر داده می ش ـــما تذک ـــه ش ـــن  ها ب ـــز اپلیکیش آنالی
ـــاب  ـــای انتخ ـــرای برنامه  ه ـــواب ب ـــت خ ـــمندتان حال ـــن هوش ـــش تلف ـــه نمای صفح
شـــده فعـــال می شـــود. در صورتـــی کـــه می خواهیـــد ایـــن فرآینـــد بافاصلـــه 
اتفـــاق بیفتـــد کافیســـت روی دکمـــه شـــناوری کـــه دارای عامـــت Zzz اســـت، 
ـــد،  ـــک کنی ـــه کلی ـــن دکم ـــده روی ای ـــتگاه  های روت نش ـــر در دس ـــد. اگ ـــک کنی کلی
Greenify هـــر اپلیکیشـــن انتخـــاب شـــده را در منـــوی Settings > Apps بـــاز 

کـــرده و پـــس از آن اقـــدام بـــه بســـتن آن می کنـــد. 
 Greenify ـــه ـــه صفح ـــدداً ب ـــدند مج ـــته ش ـــن  ها بس ـــی اپلیکیش ـــه تمام ـــس از آن ک پ
ـــی  ـــن  های انتخاب ـــی اپلیکیش ـــه تمام ـــد ک ـــاهده کنی ـــد مش ـــده و می توانی ـــل ش منتق
ـــوش  ـــس از خام ـــودکار پ ـــور خ ـــه ط ـــد ب ـــن فرآین ـــواًل ای ـــده اند. معم ـــت ش هایبرنی
شـــدن صفحـــه نمایـــش تلفـــن همراهتـــان اجـــرا می شـــود، بنابرایـــن نیـــازی 
نیســـت تمامـــی عملیـــات را کـــه پشـــت صحنـــه اتفـــاق می افتـــد ببینیـــد، مگـــر 
آن کـــه از دکمـــه شـــناور حالـــت خـــواب بـــه صـــورت دســـتی اســـتفاده نماییـــد. 
ـــورد  ـــه م ـــه زدن روی دکم ـــس از ضرب ـــت پ ـــده اس ـــمندتان روت ش ـــت هوش ـــر گج اگ
نظـــر تمامـــی اپلیکیشـــن  های انتخابـــی بـــه حالـــت خـــواب رفتـــه و بـــه منـــوی 

اپلیکیشـــن  ها در تنظیمـــات منتقـــل نخواهیـــد شـــد. 
در واقـــع در ایـــن هنـــگام نیـــز بـــا فرآینـــدی مشـــابه مواجـــه هســـتید بـــا ایـــن 
تفـــاوت کـــه روی دســـتگاه  های روت شـــده ایـــن عملیـــات ســـریعتر و بهینه تـــر 
ــزار  ــن ابـ ــه ایـ ــی را بـ ــن خاصـ ــد اپلیکیشـ ــر می خواهیـ ــود. اگـ ــام می شـ انجـ
ـــوی  ـــار من ـــت در کن ـــاوه، درس ـــه ع ـــن ب ـــه روی آیک ـــت ک ـــی اس ـــد کاف ـــه کنی اضاف
ســـه نقطـــه واقـــع در گوشـــه بـــاال ســـمت راســـت کلیـــک کنیـــد. بـــا ایـــن کار 
ـــن  ـــر تلف ـــد. اگ ـــد ش ـــاز خواه ـــما ب ـــرای ش ـــددا ب ـــن  ها مج ـــز اپلیکیش ـــه آنالی صفح
ـــت  ـــش از هایبرنی ـــد، پی ـــار داری ـــی را در اختی ـــخه پول ـــت و نس ـــمندتان روت اس هوش
ـــی  ـــتن برخ ـــد. بس ـــام دهی ـــات الزم را انج ـــتمی تحقیق ـــن  های سیس ـــردن اپلیکیش ک
ـــرده،  ـــه ک ـــر مواج ـــا خط ـــما را ب ـــت ش ـــن اس ـــتمی ممک ـــاص سیس ـــای خ برنامه  ه
تلفنتـــان را ناپایـــدار کنـــد و برخـــی از اپلیکیشـــن  هایی کـــه می خواهیـــد در 

پس زمینـــه اجـــرا شـــوند را بـــه صـــورت کامـــل ببنـــدد. 
بـــه طـــور کلـــی بـــه شـــما توصیـــه می کنیـــم کـــه از ایـــن نرم افـــزار در گوشـــی 
ـــکان اســـتفاده از  ـــه ام ـــن ک ـــا وجـــود ای ـــرا ب ـــه روت نشـــده اســـت زی ـــد ک اســـتفاده کنی
ـــی  ـــه کم ـــت ک ـــن اس ـــا ممک ـــود دارد ام ـــم وج ـــده ه ـــی  های روت ش ـــرای گوش آن ب

ـــد. ـــداری کن ـــار ناپای ـــی را دچ گوش

ثبت عکس و تصویر در اندروید
ــت  ــن اس ــد ای ــران اندروی ــات کارب ــی از معض یک
کــه بــرای اســکرین شــات گرفتــن از صفحــه 
ــن کار  ــتند. ای ــر هس ــه درگی ــود همیش ــی خ گوش
ــت  ــخت اس ــد س ــل اندروی ــتم عام ــی در سیس کم
ــن  های  ــال اپلیکیش ــه ح ــا ب ــل ت ــن دلی ــه همی و ب
ــما  ــا ش ــده اند ت ــه ش ــن کار ارائ ــرای ای ــی ب مختلف
بتوانیــد بــا اســتفاده از آن  هــا بــه ســادگی از صفحــه 
گوشــی خــود اســکرین شــات بگیریــد. در هــر حــال 
ــاده  ــان س ــه نظرت ــن کار هــم ب ــر ای ــد گفــت اگ بای
اســت بایــد بدانیــد کــه بیشــتر اپلیکیشــن  هایی 
امــکان  شــده اند  طراحــی  کار  ایــن  بــرای  کــه 
پیــش  صــورت  بــه  را  صفحــه  از  فیلمبــرداری 
فــرض ارائــه نمی کننــد. ایــن هفتــه بــه شــما 
ــام Touchshot را  ــه ن ــردی ب یــک اپلیکیشــن کارب
ــرداری  ــا فیلمب ــه تنه ــه ن ــرد ک ــم ک ــی خواهی معرف
ــد  ــام می ده ــی انج ــیار عال ــت بس ــک کیفی ــا ی را ب
ــرده  ــناور، کاری ک ــت ش ــک ویج ــه ی ــا ارائ ــه ب بلک
ــات  ــکرین ش ــن اس ــرای گرفت ــی ب ــه حت ــت ک اس
هــم زحمــت فشــردن دکمــه پــاور و افزایــش صــدا 
را بــه خــود ندهیــد. تــاچ شــات بــرای گرفتــن 
ــناور  ــت ش ــرداری دو ویج ــات و فیلمب ــکرین ش اس
ــام  ــد در تم ــه می توانن ــرده ک ــه ک ــتی ارائ و دم دس
ــر  ــاال ه ــد. ح ــان بیاین ــه دنبالت ــد ب صفحــات اندروی
ــاه  ــاره کوت ــتید، یــک اش ــه الزمشــان داش ــع ک موق

کافیســت کــه فیلمبــرداری را شــروع کــرده یــا 
اســکرین شــاتی برایتــان بگیرنــد. هــر کــدام از ایــن 
ــرداری  ــات و فیلمب ــکرین ش ــی اس ــت، یعن دو حال
تنظیمــات مخصــوص بــه خــود را دارنــد. مثــا 
 PNG ــت را ــد فرم ــات می توانی ــکرین ش ــرای اس ب
ــرده  ــن ک ــاد را تعیی ــد، ابع ــر بگیری ــا JPEG در نظ ی
ــا پــس از گرفتــن عکــس آن را در ادیتــور نســبتا  و ی
ــات  ــاچ ش ــور ت ــد. ادیت ــش کنی ــه ویرای ــل برنام کام
قابلیت  هــای خوبــی مثــل بــرش زدن تصویــر و 
در  را  نوشــته  افــزودن  امــکان  و  عامت گــذاری 
ــتفاده  های  ــد اس ــه می توانن ــرارداده ک ــان ق اختیارت
ــی  ــال زمان ــوان مث ــه عن ــند. ب ــته باش ــی داش مختلف
ــید  ــی بنویس ــب آموزش ــک مطل ــد ی ــه می خواهی ک
اندرویــد  در  کاری  انجــام  بــرای  را  دوســتی  یــا 
ــم  ــرداری ه ــات فیلمب ــا تنظیم ــد ام ــی کنی راهنمای
ــد.  دســت کمــی از تنظیمــات اســکرین شــات ندارن
 MP4 ــاچ شــات اجــازه داده کــه کیفیــت ویدئــوی ت
ــن  ــی تعیی ــد، حت ــن کنی ــان تعیی ــی را خودت خروج
فریــم ریــت هــم بــه دســت خــود شماســت. حــاالت 
ــم گزینه  هــای  ــم و حتــی 60 فری ــم، 30 فری 15 فری
ــوای  ــه محت ــته ب ــه بس ــتند ک ــان هس ــش رویت پی
شــوید.  جابه جــا  بین شــان  می توانیــد  ویدئــو 
ــازی  ــک ب ــط ی ــرداری از محی ــرای فیلمب ــا ب مث
طبیعتــا 60 فریــم بر ثانیــه جزئیــات را بهتــر بــه 

نمایــش می گــذارد امــا بالعکــس، بــرای تهیــه 
ــم  ــاید 15 فری ــاده ش ــی س ــوی آموزش ــک ویدئ ی
ــن  ــب ای ــه جال ــد. نکت ــت بکن ــم کفای ــه ه بر ثانی
ــد  ــرداری می توان ــن فیلمب ــات در حی ــاچ ش ــه ت ک
ــه را  ــن صفح ــی پایی ــای لمس ــزار و دکمه  ه ــوار اب ن
ــر  ــه در کمت ــی ک ــد، قابلیت ــان حــذف بکن هــم برایت
ــن  ــا اپلیکیش ــم. ضمن ــده بودی ــابهی دی ــه مش نمون
ــازی  ــی روت نی ــه دسترس ــن کار ب ــام ای ــرای انج ب
ــا  ــم روی خروجی  ه ــی ه ــچ واترمارک ــته و هی نداش

نمی انــدازد و رایــگان اســت.
https://play.google.com/store/apps/de-

tails?id=com.jbs.util.takescreen&hl=en

قرینه ها
گوشی های  بازی  های  برای  جذاب  فاکتور های  از  یکی 
هوشمند این است که بازی بتواند برای کاربر کشش داشته 
باشد. در این هفته بازی به شما معرفی خواهیم کرد که این 
ویژگی به عنوان ویژگی منحصر به فردش به حساب می آید 
و می تواند به شکلی که خودتان هم متوجه نشوید ساعت  ها 
می شود  باعث  که  این  ضمن  کند  خودش  سرگرم  را  شما 
از مغزتان هم به شدت کار بکشید و به نوعی ورزش برای 
ذهنتان به حساب می آید. در این بازی دو محیط در اختیار شما 
قرارداده می شود که باید قرینه آن چیزی که در محیط اول 
 Path می بینید را در محیط دوم پیاده سازی کنید. نام این بازی
to Perefection است و برای سیستم عامل  های آی اواس 

و اندروید طراحی شده است. شاید برایتان تعریف اولیه این 
بازی بسیار ساده به نظر برسد اما باید بدانید که فاکتور های 

مختلفی در انجام مراحل بازی تاثیر گذار است. یکی از این 
فاکتور ها سرعت است. برای این که بتوانید بیشترین امتیازات 
را به دست بیاورید، باید طی زمانی کم اجسام قرینه را پیدا 
کنید. بنابراین جدا از آرامشی که این بازی برای شما به همراه 
می آورد به دلیل ریتم تند گیم پلی، از توانایی  های ذهنی شما 
هم استفاده خواهد شد و این باعث می شود که در طول انجام 
بازی به هیچ عنوان خسته نشوید. این بازی به صورت پله ای 
سخت خواهد شد. شاید مراحل اولیه سخت نباشند و این 
بازی را در دسته بازی  های آسان قرار دهید اما همین که پا به 
مراحل بعدی بگذارید، نظرتان در این رابطه کاما تغییر پیدا 

خواهد کرد. برای دانلود این بازی از لینک زیر استفاده کنید:
https://play.google.com

مصرف باتری گجت های خود را بهینه کنید
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و هوشمندتر شدن دیوایس های 
همراه، بالطبع مصرف باتری آن ها نیز باالتر می رود. ممکن 
است اپلیکیشن هایی داشته باشید که وقتی از آن ها استفاده 
نمی کنید در پس زمینه اجرا شده و باتری تلفن هوشمندتان 
نام  به  رایگانی  ابزار  خصوص  همین  در  نمایند.  تخلیه  را 
Greenify وجود دارد که می تواند این مشکل را رفع کند. 

پس از نصب Greenify باید طی یک فرآیند سریع اقدام به 
راه اندازی این نرم افزار کنید. پس از راه اندازی برنامه با یک 
صفحه خوش آمد گویی به همراه توضیحات مختصر مواجه 
خواهید شد. پس از آن روی گزینه Next کلیک کنید. ممکن 
است بسته به مدل گوشی شما منوی متفاوتی به شما نمایش 
داده شود. اگر این اتفاق نیفتاد به بخش تنظیمات بروید و 
قبل از هر چیز در منویی که در اختیار شما قرار می گیرد گزینه 
نمایید.  خاموش  را   Power button instantly locks

 Greenify پس از تمام شدن عملیات مورد نظر مجدداً به
بازگردید. تنظیمات بعدی که نیاز به بررسی آن دارید قابلیت 
قفل خودکار است. Greenify نیاز دارد تا گجت هوشمندتان 
را   Verify گزینه  شود.  قفل  ثانیه ای   5 حداقل  تأخیر  با 
انتخاب کنید تا یک بار دیگر به تنظیمات امنیتی اندروید 
منتقل شوید. درست مثل قبل منوی امنیتی برای شما باز 
می شود اما دقیقاً محلی که به آن نیاز دارید مقابل رویتان قرار 
نمی گیرد. مجدداً روی آیکن کوچک چرخ دنده کنار گزینه 

Screen lock کلیک کنید. توجه داشته باشید که گزینه 

Automatically Lock روی حداقل 5 ثانیه تأخیر تنظیم 

شده باشد. پس از اتمام کار مجدداً به Greenify بازگردید. 
 Accessibility اجازه دسترسی به Greenify حاال باید به
را بدهید. برای باز کردن منوی Accessibility روی گزینه 
تنظیمات کلیک نمایید. به دنبال ورودی Greenify بگردید 
و پس از کلیک روی آن و انتقال به صفحه جدید روی دکمه 
تغییر وضعیت ضربه بزنید. با انجام این عمل یک پنجره 
تأیید به صورت پاپ-آپ باز خواهد شد و به شما مواردی 
که Greenify به آن ها دسترسی دارد را گوشزد می کند. با 
ضربه زدن روی گزینه OK آن را فعال نمایید. پس از انجام 
اقدام  اپلیکیشن  این   ،Greenify پیکربندی  و  تنظیمات 
به شرح برخی نکات می کند تا با عملکرد تقریبی آن آشنا 
شوید. پس از آن روی دکمه Next کلیک کنید. یکی دیگر 
 Usage Access به آن نیاز دارد Greenify از تنظیماتی که
است. این مورد Greenify را قادر می سازد تا اپلیکیشن هایی 
که در حال اجرا هستند را بشناسد. برای فعال کردن آن 
روی گزینه Grant Permission ضربه بزنید. در پنجره 
وضعیت  آن  پس از  و  زده  ضربه   Greenify روی  بعدی 
دهید.  تغییر  روشن  حالت  به  را   Usage Access گزینه
پس از طی شدن تمامی مراحل روی دکمه Finish کلیک 
کنید و تمام؛ کار شما با پیکربندی Greenify تمام است.

نرمافزارهمراه

بازیهمراه

ترفندهمراه


