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َ تَ تاصگی ّاسد جوع تضسگ دّستذاسى گْشی ٌذ شذٍ اگش جضء آى دستَ افشادی ُستیذ ک ٍ اًذسّیذی سا تذیي هٌظْس  ُای ُْشو ّ یک تلفي ُوشا ایذ 

ن تَ ُوشاٍ پاسخ آى سا تشایتاى گشد سْال هِ ۷ایذ، هوکي است سْاالت صیادی دس اتتذای کاس دس رُي شوا ایجاد شْد. دس ایٌجا  اًتخاب کشدٍ

 سساى ُوشاٍ تاشیذ. تی این تا تتْاًیذ تِتشیي استفادٍ سا اص اتضاس ُْشوٌذ خْد تثشیذ. پس تا آی آّسدٍ

 تشای گْشی یا تثلت ُْشوٌذم، چگًَْ تاصی یا تشًاهَ داًلْد کٌن؟!

سا  rModern Combat 4: Zero Houخْاُیذ تاصی  است. هثال اگش هیتْاى داد، جستجْی ًام تاصی دس گْگل  تِتشیي پاسخی کَ تَ ایي سْال هی

سا دس هْتْس جستجْی گْگل تایپ ًواییذ. الثتَ تَ ” ذسّیذتشای اً Modern Combat 4 :Zero Hourداًلْد تاصی ” تشای گْشی خْد داًلْد کٌیذ، عثاست 

 ُای تشتش ایشاًی تاصی ّ یا ًشم افضاس هذ ًظشتاى سا دسیافت کٌیذ. سایت کٌن کَ اص ّب تْاى اعتواد کشد؛ پیشٌِاد هی ُشسایتی ًوی

 تاصی یا تشًاهَ داًلْد شذٍ سا چگًَْ ًصة ًواین؟!

َ  فشض ُیچ صْست پیش سیستن عاهل تَ سا تشسّی گْشی خْد ًصة کٌیذ.  Solid Explorerفایل هٌیجشی ًذاسد تٌاتشایي تایذ یک فایل هٌیجش ًظیش گًْ

ٍ اص فایل هٌیجش، تَ دًثال تاصی یا تشًاهَ داًلْد شذٍ تگشدیذ ّ تا لوس آى، عولیات ًصة سا آغاص ًواییذ. الصم است کَ یادآّسی کٌن  سپس تا استفاد

 ُا، تایذ طثك ساٌُوای ًصة سایت اسائَ دٌُذٍ عول کٌیذ. تاشٌذ کَ تشای ًصة آى ُا داسای دیتا هی تشخی تاصی

 شْد! هشکل کجاست؟! ام اها اجشا ًوی یک ّیجت ًصة کشدٍ

ٍ تَ ّیجت هْسد ًظش شوا ُیچ َ اصلی یا دس تخش  گا َ تشسّی صفح شْد ّ ُشگض ُن ایي اتفاق ًخْاُذ افتاد!  ظاُش ًوی app drawerصْست یک تشًاه

ًیست. تشای لشاسدادى یا اجشای یک ّیجت، صفحَ اصلی سا ًیشگْى گشفتَ ّ دس پٌل تاصشذٍ، ّاسد تخش ” اپلیکیشي“یک ” ّیجت“خاطش آًکَ  تَ

“Widget ”َخْاُیذ، سُا ًواییذ. ی اصلی کَ هی دًثال ّیجت هْسدًظشتاى تگشدیذ ّ تا فشاس طْالًی، آى سا دس ُش لسوت اص صفحَ شْیذ. سپس ت 

 ُا چَ ًمشی داسًذ؟! جای لیٌک داًلْد، یک تاسکذ سیاٍ ّ سفیذ لشاس گشفتَ است! آى ُای داًلْد تَ سایتدس تشخی 

ُا  ُا ّ اپلیکیشي ُای سیاٍ ّ سفیذ، یک هیاًثش تشای دستشسی سشیعتش تَ تشًاهَ شًْذ. ایي هشتع ًاهیذٍ هی QR codesتاسکذُای هشتعی، 

ٍ اص یک ًشم افضاس ًظ هی ٍ کٌیذ. الثتَ همالَ کاهلی سا دس ایي تاسٍ، تَ هی QR Scannerیش تاشذ. تا استفاد صّدی دس سایت  تْاًیذ اص ایي تاسکذُا استفاد

 خْاُیذ خْاٌُذ.

 سّت کشدى هْتایل یا تثلت، چَ هعٌی داسد؟!

ل اص سّت کشدى اص ًظش شوا پٌِاى ُای هخفی سیستن عاهل اًذسّیذ کَ تا لث تا سّت کشدى یا سیشَ کي کشدى یک هْتایل یا تثلت اًذسّیذی، ّیژگی

ٍ خْاٌُذ شذ. یکی اص هضایایی عوذٍ اًذ، تَ تْدٍ َ سّت کشدى داسد، تْاًایی ًصة تشًاهَ سّی شوا گشْد تاشذ. ُوچٌیي  ُا دس کاست حافظَ هی ای ک

یاد داشتَ  تثلت خْد ًصة ًواییذ. تَ ُای سفاسشی غیشسسوی سیستن عاهل اًذسّیذ سا تشسّی هْتایل یا کٌذ تا ًسخَ سّت کشدى، شوا سا لادس هی

 تشیي اشتثاٍ دس ٌُگام سّت، هوکي است تَ هْتایل یا تثلت شوا صذهات جثشاى ًاپزیشی ّاسد کٌذ! تاشیذ کَ کْچک
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 اص صفحَ کلیذ هجاصی اًذسّیذ خْشن ًویاد! آیا جایگضیٌی تشای آى ّجْد داسد؟!

 ُا استفادٍ کٌیذ. تْاًیذ اص آى ّجْد داسد کَ هی SwiftKey Keyboardتلَ، ًشم افضاسُای هشاتَ تسیاسی ًظیش 

 چگًَْ ظاُش گْشی ُْشوٌذ خْدم سا تغییش دُن؟!

َ اگش ًیاص داسیذ تا ساتط ًشم افضاسی گْشی یا تثلت شوا تَ ٍ کٌیذ. الثت کلی تغییش ًوایذ، تایذ اتتذا آى سا سّت  تِتش است تا جای هوکي، اص الًچش استفاد

 Go Launcher, Apexام فلش تضًیذ. تِتشیي الًچشُایی کَ تا االى تشای سیستن عاهل اًذسّیذ عشضَ شذٍ، عثاستٌذ اص: کشدٍ ّ تشسّی آى، س

Launcher, Espier Launcher, Next Launcher 3D, Solo Launcher 
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