ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ آﯾﻔﻮن را ﺑﺎ ﺷﻮرﺗﮑﺎت
ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻐﺮ دﻫﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،دی ۱۳۹۹
اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻔﻮن ﯾﺎ آﯾﭙﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺪروﯾﺪی
ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﭘﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  iOS 14ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی را در
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از  iOSﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﯾﮑﻮن اپﻫﺎ را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﮑﺲ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ
) (Shortcutsرا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ.

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داده .در
ﻫﻮم اﺳﮑﺮﯾﻦ وﯾﺠﺖ اﺿﺎﻓﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از اپ ﺷﻮرﺗﮑﺎت

اﮔﺮ آﯾﻔﻮن ﯾﺎ آﯾﭙﺪ ﺷﻤﺎ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOS 14.3ﯾﺎ  iPadOS 14.3ﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
درون اپ ﺷﻮرﺗﮑﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Set Wallpaperﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲ
زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﺎم اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺣﺪس زد ،ﺗﻮﺳﻂ آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ورودی ،واﻟﭙﯿﭙﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﯾﮏ واﻟﭙﯿﭙﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺎﻻ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﻮرﺗﮑﺎت ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﮑﺲ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ آﯾﻔﻮن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ
آﻟﺒﻮم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﻫﺮ زﻣﺎن از روز ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ،اﯾﻦ واﻟﭙﯿﭙﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﯾﮏ ﺷﻮرﺗﮑﺎت از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﯾﮏ آﻟﺒﻮم ،واﻟﯿﭙﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ روز
در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۹ﺻﺒﺢ ،ﻋﮑﺲ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﯾﮏ
واﻟﭙﯿﭙﺮ ﺟﺪﯾﺪ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﺤﻮه اﻓﺰودن ﺷﻮرﺗﮑﺎت  AutoWallﺑﻪ آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ
ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع آﻣﻮزش ،ﺑﺎﯾﺪ دو ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اول از ﻫﻤﻪ از ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »Untrusted
 «Shortcutsﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ آﻟﺒﻮم ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﺗﺎ
واﻟﭙﯿﭙﺮ آﯾﻔﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ دو ﮐﺎر ﺑﺎﻻ را اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ،در ﻣﺮورﮔﺮ آﯾﻔﻮن ﯾﺎ آﯾﭙﺪ ﺧﻮد ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮرﺗﮑﺎت
» «AutoWallرا وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،روی ﮔﺰﯾﻨﻪ » «Get Shortcutﺿﺮﺑﻪ
ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺣﺎﻻ در اپ ﺷﻮرﺗﮑﺎت ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻦ اﺳﮑﺮول ﮐﻨﯿﺪ و روی ﮔﺰﯾﻨﻪ »«Add Untrusted Shortcut
ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺐ » «My Shortcutsﺑﺮوﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ در ﺑﺎﻻی ﺷﻮرﺗﮑﺎت  AutoWallرا اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ » «Allow Accessدر ﺑﺨﺶ ﻓﻮﺗﻮز ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﭘﻨﺠﺮهای در ﺑﺮاﺑﺮﺗﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  ،OKﺷﻮرﺗﮑﺎت  AutoWallﺑﻪ اپ ﻓﻮﺗﻮز روی
ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺣﺎﻻ روی ﻟﯿﻨﮏ » «Recentsﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﻓﻮﻟﺪری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺣﺎوی واﻟﭙﯿﭙﺮﻫﺎی ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪﺗﺎن اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Doneﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻮرﺗﮑﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ ﺷﻮرﺗﮑﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ واﻟﭙﯿﭙﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرﺗﮑﺎت را

اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮم اﺳﮑﺮﯾﻦ و ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻣﻮﺟﻮد در آﻟﺒﻮم ،ﺗﻐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﮑﺲ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻮرﺗﮑﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ واﻟﭙﯿﭙﺮ آﯾﻔﻮن ﯾﺎ آﯾﭙﺪ ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺎر روﺑﻪرو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرﺗﮑﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
در اپ ﺷﻮرﺗﮑﺎت ﺑﻪ ﺗﺐ » «Automationﺑﺮوﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ » «+در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﮔﺰﯾﻨﻪ » «Create Personal Automationرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ » «Time of Dayرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﮑﺎن را ﻫﻢ

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﻣﮑﺎن ،واﻟﭙﯿﭙﺮ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ.

زﻣﺎن ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﺧﻮدﮐﺎر واﻟﭙﯿﭙﺮ را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ » ،«Repeatﺑﺮای ﺗﻐﺮ
روزاﻧﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ » «Dailyرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Nextﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪی ،ﮔﺰﯾﻨﻪ » «Add Actionرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺒﺎرت » «Run Shrortcutرا ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ و روی ﮔﺰﯾﻨﻪ آن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

روی ﻟﯿﻨﮏ  Shortcutﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺷﻮرﺗﮑﺎت  AutoWallﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﯾﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Nextﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ روی ﺗﺎﮔﻞ روﺑﻪروی » «Ask Before Runningﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

در اداﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Don’t Askرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.

روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Doneدر ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ
ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺷﻮرﺗﮑﺎت ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد و در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﮑﺲ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ آﯾﻔﻮن
ﯾﺎ آﯾﭙﺪ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اپ ﺷﻮرﺗﮑﺎت واﻟﭙﯿﭙﺮ آﯾﻔﻮن ﯾﺎ آﯾﭙﺪ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ

ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

