ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻔﺖ راﻫﮑﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﻧﺪروﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۳
اﻣﺮوزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت آﺳﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻃﯽ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎم اوﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﯾﺮان،
ﺳﺎده ﺗﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﻄﻌﺎ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻣﮑﺎن دارد رﻗﻢ ﻗﺒﺾ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد!
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ،ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت را ﮐﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و آن را ﮐﺎﻫﺶ داد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﺳﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ “ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ” ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ  ۷راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 – ۱ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن دﺳﺘﯽ دﯾﺘﺎ
اوﻟﯿﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه :ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ .ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دﻏﺪﻏﻪ ای
دﺳﺘﺮﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﻫﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

 – ۲ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی دﯾﺘﺎ در ﮐﺮوم
در ﮐﺮوم ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم “ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی دﯾﺘﺎ” وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل
اﺳﺖ .ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ  Settingو ﺳﭙﺲ  Bandwidth Managementو در ﻧﻬﺎﯾﺖ Reduce
 Data Usageﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮوم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد.

 – ۳ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﯿﻦ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﮐﺮدن
اﮔﺮ از ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﭘﺨﺶ ،در ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

 – ۴اﺳﺘﻔﺎده از وای-ﻓﺎی
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ وای ﻓﺎی ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎی ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وای ﻓﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

 – ۵داﻧﻠﻮد ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده آﻓﻼﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ،ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ
اﯾﻨﺼﻮرت ﻟﻮد ﺷﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ “ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﮔﻮﮔﻞ ﻣﭗ در ﺣﺎﻟﺖ آﻓﻼﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟” ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﮐﻨﯿﺪ.

 – ۶ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ
اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻋﮑﺲ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ دارﯾﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﻗﺒﻞ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن آﻧﻬﺎ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ AVG
 Image Shrinkاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﮑﺲ ،آن را
ﻓﺸﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺠﻢ آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.

AVG Image Shrink & Share
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ﺣﺠﻢ ۲.۲ :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

 – ۷ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ )(Restrict Background
ﺑﻌﻀﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزش ﻧﮑﻨﯿﻢ
اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﻓﻌﺎل
ﺳﺎزی  Restrict backgroundرا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﺳﭙﺲ  Data Usageﺑﺮوﯾﺪ و
آن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﺎص را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ Restrict background data
را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ راﻫﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ
زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ راﻫﮑﺎر ﻣﻔﯿﺪ دﯾﮕﺮی ﺳﺮاغ دارﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ و دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﺎن در
ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

