
 نکته و ترفند که هر کاربر گوشی اندروید باید بداند! 7

 کاربری ره که ترفندهایی تا گرفته ابتدایی و ساده ترفندهای از ترفند؛ از است پر اندروید عاملسیستم

 جالب ترفند هاده از ترفند 7 به داریم قصتتتتتتد مقاله این در هستتتتتتتند  کارآمد و جالب و داندنمی را هاآن

  دانندنمی را ترفندها این کاربران اکثر که بپردازیم اندروید در موجود

 بپردازید جستجو به Google OK گفتن با هستید که اپلیکیشنی یا و بازی قسمت، هر در  1

 

های های گوگل است. در آخرین نسخههای بزرگ اندروید سازگاری کامل آن با سرویسیکی از مزیت

توانید در هر قسمت از دستگاه اندرویدیتان، حتی قابلیتی اضافه شده که می Google Searchاپلیکیشن 

سازی این امکان طبق به جستجو بپردازید. برای فعال OK Googleها با گفتن عبارت پلیکیشندرون ا

 زیر عمل کنید:

 Search and Nowبروید. در قسننمت  Google Searchو یا  Google Settingsابتدا به اپلیکیشننن 

 From anyی رفته و گزینه Ok Google Detectionبروید و پس از آن به منوی  Voiceبه منوی 

screen  بار تکرار عبارت  3را فعال کنید. حاال باOK Google شود.صدای شما تشخیص داده می 

 
 بدمید اندرویدیتان دستگاه به ایتازه روح هاانیمیشن سرعت بردن باال با  2

در  کاری گوگلن اتفاق شنناید از ک ها از اندروید کندی و تاخیر آن اسننت. ایترین شننکایتیکی از بزرگ

ی صحیح از دستگاه اندرویدی. به هر حال اگر احساس کندی و قبال اندروید باشد و یا شاید عدم استفاده

توانید عملکرد آن را بهبود بخشید و با سرعت بیشتری به کنید با این ترفند میتاخیر در دستگاه خود می

دهندگان را مخفی کرده گوگل برخی تنظیمات مخصننوت توسننعهگشننت و گرار درون اندروید بپردازید. 

 و ابتدا باید به این تنظیمات دسترسی پیدا کنید. مراحل زیر را دنبال کنید:

ی دسنننننتگاه را باز کنید. یا همان درباره About Phoneابتدا به قسنننننمت تنظیمات مراجعه کنید و بخ  

دهندگان برایتان مخفی مخصنننوت توسنننعه ضنننربه بزنید تا منوی Build Numberبار روی  7سنننپس 

 Developerی اصننلی تنظیمات رفته و به قسننمت نمای  داده شننود. برای مراجه به این منو به صننفحه



Options  مراجعننه کنینند. حننال م نندارWindows transition scale  وTransition animation 

scale  وAnimator duration scale  5را بر رویxها را خاموش کنید.ا به کلی آن. قرار دهید ی 

 
 کنید پاکسازی یا و قفل ردیابی، را تانگمشده دستگاه  3

 

العات ها حاوی اطتواند رخ بدهد. این دستگاهگ  شدن تلفن هوشمند یکی از بدترین اتفاقاتی است که می

توانند به مشننکل بزرگی تبدیل شننوند. شننخصننی و مهمی هسننتند که اگر به دسننت شننخص نابای بیفتند می

ر شنننود دیگگ  میتوانند گوشنننی را ردیابی کنند اما وقتی گوشنننی افزارهای زیادی وجود دارند که مینرم

تان افزارها را روی دستگاهتان نخواهند آمد؛ چراکه باید قبل از گ  شدن این نرمافزارها به کمکاین نرم

 توانید با این ترفند از مکان فعلی دسننتگاهتان بانصننک کنید. گوگل برای این مشننکل چاره اندیشننیده و می

توانید با وشننننننی خود را در خانه گ  کردید میخبر شننننننوید و حتی اطالعات آن را پا. کنید. حتی اگر گ

ترین حالت اس دسنننتگاهتان در کاملپیزنگ گوشنننی خود را به صننندا در بیاورید. اگر جی Ringگزینه 

 گیرد. مراحل زیر را دنبال کنید:تر صورت میقرار داشته باشد ردیابی آن دقیق

روی دسنننتگاهتان نصنننک اسنننت. از طریق کامپیوتر  Android Device Managerمطمئن شنننوید که 

توانید زنگ آن را به صنندا در مراجعه کنید. و از منو گوشننی خود را انتخای کنید. حاال می لینک این به

را انتخای کنید گوشننی شننما به مدت  Ringد و یا اطالعات آن را پا. کنید. اگر بیاورید یا آن را قفل کنی

را  Powerدقی ه با بلندترین صننننننندای ممکن زنگ خواهد خورد و برای متوقآ کردن آن باید کلید  5

 بفشارید.

 
 ببرید جلو یا و عقب به را موسیقی قفل یصفحه در  4

https://www.google.com/android/devicemanager


 

صویر ی قفل دستگاهتان به تگام پخ  موسی ی تصویر صفحهاید که هناگر اهل موسی ی باشید حتما دیده

 ی قبلی توانید به موسیچنین میتوانید موسی ی را متوقآ کنید و یا ادامه دهید. ه کند و میآلبوم تغییر می

انید توو بعدی بروید؛ اما امکان جلو و ع ک بردن موسی ی در حالت عادی وجود ندارد و با این ترفند می

 را انجام دهید. مراحل زیر را طی کنید:این کار 

ی قفل در حال پخ  اسننت یکی از سننه کلید موجود را برای مدتی بفشننارید و وقتی موسننی ی در صننفحه

 توانید عمل مورد نظر را انجام دهید.شود. حال میبینید که نواری ظاهر میسپس می

 
 بیاورید خود قفل یصفحه به را هاویجت  5

 



اند و هسننننننتند و خیلی از کاربران به دنبال زیبا کردن ها یکی از برترین ن اط مثبت اندروید بودهویجت

ی توانید در صفحهاندروید این امکان وجود داشته که می 4ی ها هستند. از نسخهصفحات خود با ویجت

توانید دسترسی سریعی به اخبار و اطالعات مه  با این کار می ها استفاده کنید.قفل دستگاه ه  از ویجت

ها برای صننننننفحه قفل اسننننننت. برای این کار یکی از بهترین ویجت Widget DashClock پیدا کنید و

 مراحل زیر را طی کنید:

 Enableیا همان امنیت مراجعه کنید. سننننننپس تیک  Securityابتدا به تنظیمات رفته و به قسننننننمت 

widgets ی قفل مراجعه کنید و با کشنننیدن انگشنننت از چا به راسنننت یا همان را بزنید. حال به صنننفحه

ها را تتوانید لیسننتی از ویجشننود. با انتخای این گزنه میبینید که عالمت + ظاهر میسننوایا کردن می

 ها در این صفحه استفاده کنید.مشاهده کنید و از آن

 
 دهید قرار مصرفکم حالت در را یابیمکان  6

توانید با این ترفند از مصنننننرر باتری توسننننن  اگر نیاز زیادی به اطالعات و موقعیت مکانی ندارید می

 Highباشد. این سه تنظی  شامل می یابیمکان تنطی  مختلآ برایاس بکاهید. اندروید دارای سه پیجی

accuarcy ،Battery saving  وDevice only  هسننننننتند. برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال

 کنید:

بروید و حالت مورد نظر خود  Modeرا انتخای کنید. حال به  Locationبه تنظیمات دسنننننتگاه رفته و 

در مصننرر باتری شننما توسنن  جی پی اس صننرفه جویی  Battery savingی زینهرا انتخای کنید که گ

 خواهد کرد.

 
 چه اپلیکیشنی باز شود Home. به دلخواه تنظی  کنید که با فشردن کلید 7

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.nurik.roman.dashclock&hl=en


شود. می Google Searchهایی با کلیدهای مجازی کشیدن کلید خانه به باال باعث باز شدن در دستگاه

 Googleداشننننننتن این کلید به توانید با چند ثانیه نگهها که کلید فیزیکی دارند میدر برخی از دسننننننتگاه

Search افزاری با نام دسننننننترسننننننی پیدا کنید. نرمHome Button Launcher رد که با آن وجود دا

متی از توانید در هر قسنننکنید که با حرکات گفته شنننده چه اپلیکیشننننی باز شنننود. با این کار میتعریآ می

 اندروید به اپلیکیشن مورد نیازتان دسترسی پیدا کنید. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:

را به باال بکشید و یا  Homeرا دانلود و نصک کنید. حال کلید  Launcher Button Home یبرنامه

فرض انتخای کنید و از منویی که در را به عنوان پی  Home Button Launcherبفشننارید و سننپس 

های مورد نظرتان را انتخای ده و سننپس اپلیکیشنننرا انتخای کر Addی ی باال وجود دارد گزینهگوشننه

 کنید تا با این حرکت باز شوند.

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dynamicg.homebuttonlauncher&hl=en

