ﺑﺎ اﯾﻦ  ۸روش ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
دﯾﺘﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﯿﻤﺎ ﻓﺮﺷﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی در ﭘﯽ دارد .ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺣﻮاﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﯾﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺎه ﺑﺎ ﻗﺒﺾﻫﺎ
ﮐﻼن و درﺷﺖ رو ﺑﻪ رو ﻧﺸﻮﯾﻢ.
اﻣﺎ ﭼﻨﺪ روش ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻠﻮی ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ داده را ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺘﺎ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ  ۸ﻣﻮرد از آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ

آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﯽﮔﻮﻢ.

 (۱ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺘﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺘﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ داده
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺮاه او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﻫﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﺾ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺘﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺧﺎص ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺘﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﻣﺨﺎرج ﺧﻮد را
زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺪود ﺳﺎزی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺘﺎ در اﻧﺪروﯾﺪ
ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺘﺎ روی اﻧﺪروﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﺴﯿﺮ & Settings > Network
 internet > Data usageرا ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن دﯾﺘﺎی ﺧﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪ  Billing cycleرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و وارد ﭘﻨﺠﺮه آن ﺷﻮﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه دو ﮔﺰﯾﻨﻪ  Set data warningو  Set mobile data limitﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل
ﮐﺮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دﯾﺘﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش زد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
و در ﺻﻮرت ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺗﺒﺎدل داده ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﺪود ﺳﺎزی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺘﺎ در آﯾﻔﻮن
ﺑﺎ ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ  Settings > Cellularدر آﯾﻔﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن

ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎم اپﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﮔﻮﺷﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه .ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ اپ را
ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺘﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

 (۲از اپﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺘﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ

ﺑﺮﺧﯽ از اپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﺟﺎﻟﺒﯽ

دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯿﺰان دﯾﺘﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اپﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم ،اﭘﺮا ﻣﯿﻨﯽ و
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﮑﺲ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی درآنﻫﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﮐﻤﮑﺸﺎن ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد.

 (۳ﺑﯿﺨﯿﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن از وایﻓﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻢ ﺷﻮد؟ ﭘﺲ ﺑﯿﺨﯿﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺘﺎ
ﺷﻮﯾﺪ و ﯾﮏ راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﻓﻀﺎ وب ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ از دو ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﻀﺎی وب دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه دﯾﺘﺎﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ وایﻓﺎی ﻫﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ارزانﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ
وﻓﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد .اﻻن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپﻫﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻄﺎر و ﺣﺘﯽ ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺰرگ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ
رﺳﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ وایﻓﺎی راﯾﮕﺎن داﺷﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ دﯾﺘﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ آن
وایﻓﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﺪ.

 (۴از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ دو ﺳﯿﻢ ﮐﺎرﺗﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ آن از ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی دو ﺳﯿﻢ ﮐﺎرﺗﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻂ ﮐﺎری ﺧﻮد را از ﺧﻄﯽ ﮐﻪ روی آن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺒﺾ ﺧﻂ ﮐﺎرﯾﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺗﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪان
زﯾﺎدی ﻧﺪارد.

 (۵از ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﺧﻮدﮐﺎر اپﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ از ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﯽﺧﺒﺮﯾﺪ .ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ ﺑﯽﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺪام در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﺗﺎزه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﺮاغ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻧﻮ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺘﺎن ﻣﯽروﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺟﺪاﯾﯽ
اﻧﺪاﺧﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزیﻫﺎی ﺳﺎده در ﻃﻮل روز ﮐﻠﯽ داده ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدن در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﮔﺮﻓﺖ.

ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﺧﻮدﮐﺎر اپﻫﺎ در اﻧﺪروﯾﺪ
ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﺧﻮدﮐﺎر اپﻫﺎ در اﻧﺪروﯾﺪ اول وارد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺳﺮاغ  Users & accountsﺑﺮوﯾﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه  Users & accountsﺗﻤﺎم اپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﯿﻨﮏ
ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺘﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﺧﻮدﮐﺎر آنﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
وﺟﻮدﺷﺎن ﺿﺮوری ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﺧﻮدﮐﺎر اپﻫﺎ در آﯾﻔﻮن
در  iOSﻧﯿﺰ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮوﯾﺪ و ﭘﺲ از ﻟﻤﺲ ﻧﺎم ﺧﻮد ،وارد  iCloudﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن اﯾﻦ
ﭘﻨﺠﺮه ﻧﯿﺰ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﺎل ﺳﯿﻨﮏ اپﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ
از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم از ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﻫﺮ اﭘﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

 (۶ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮐﻼد از وایﻓﺎی ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

از ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی اﺑﺮی و اپﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﮐﻼد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﭘﺲ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اپﻫﺎ ﺑﺮای
ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی دادهﻫﺎﯾﺸﺎن از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺘﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت

اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﯿﻨﮏ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻘﻂ از وایﻓﺎی اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 (۷ﻣﻮزﯾﮏﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ

اﻏﻠﺐ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮزﯾﮏﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺎدﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻫﺮ آﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﭘﺮاﺗﻮر ﺳﯿﻢ

ﮐﺎرت ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺘﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ.

ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وایﻓﺎی ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺗﻌﺪادی از

ﻣﻮزﯾﮏﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و روی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ دادهای
ﺗﺒﺎدل ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 (۸آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

ﻫﺮ روز ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽزﻧﯿﺪ ،از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻻن آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﻢ؟
زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ روزﻫﺎی ﻣﺎ ،ﻋﺎدتﻫﺎی ﺑﺪی ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده .ﻟﺤﻈﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ

اﯾﻤﯿﻞﻫﺎﯾﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺮای ﺛﺎﻧﯿﻪای ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﯿﺨﯿﺎل ارﺳﺎل
ﭘﯿﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﻤﺎن ﺑﺸﻮﯾﻢ.
ﺑﯿﻬﻮده ﭼﺮﺧﯿﺪن در ﻓﻀﺎی وب و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺷﺎﯾﻌﻪ و اﺧﺒﺎر ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ در ﻣﻮردش ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .آﯾﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ در ﻃﻮل روز ﺿﺮورﯾﺴﺖ؟ ﺻﺪ در

ﺻﺪ ﻧﻪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ،ﭘﺴﺖﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺞﻫﺎﯾﺘﺎن را در آﺧﺮ روز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺨﯿﺎل زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ و در ازای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﻮل
ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﯿﺪ.
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