ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی
ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ اﻧﺪروﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﺻﻔﺤﻪی ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ اﻧﺪروﯾﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻐﺮات ﺑﺴﯿﺎری را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻇﻬﻮر
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﮐﺎرﺑﺮان در ﻃﻮل روز ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و
ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ را
ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ اپﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺮای آﻧﻼک ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻻک
اﺳﮑﺮﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ روﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
]اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  23اردﯾﺒﻬﺸﺖ  1400ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ[

AcDisplay

ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻻکاﺳﮑﺮﯾﻦ AcDisplay ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ Always
 on Displayﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻣﻮﺗﻮروﻻ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون
ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﻔﻞ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﺸﻦﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻀﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی در
اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺗﺮی ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎل

ﺑﻮدن اپ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض از ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ  AcDisplayﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ

ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ دﯾﮕﺮ آﭘﺪﯾﺖ
ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.

AcDisplay

ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن
ﺳﺎزﻧﺪهArtem Chepurnoy :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ ۳ :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

داﻧﻠﻮد

Always on AMOLED

 Always on AMOLEDﯾﮏ اپ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی

 Always on Displayرا ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﺸﻦﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد
ﺗﻮﺳﻂ آن وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻟﻤﺎنﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
ﺻﻔﺤﻪﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاری روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
 LCDﭼﻨﺪان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ دﺳﺘﮕﺎه

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  OLEDﻫﺴﺘﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎﺷﺪ.

Always On AMOLED
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن
ﺳﺎزﻧﺪهTomer Rosenfeld :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ ۹ :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

Floatify

 Floatifyاﺑﺰار ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﺪرﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ دارد اﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای
ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻧﮕﺎه اول ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ و ﺳﺎﻋﺖ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ آب و ﻫﻮا ،ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت را ﻫﻢ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای اپﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
روﺷﻦ ﺷﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .آﺧﺮﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ اپ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪهی آن ﻗﺼﺪی ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

Floatify Lockscreen
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن
ﺳﺎزﻧﺪهJawomo :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ ۳.۹ :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

KLCK Kustom Lock Screen Maker

 Kustom Industriesﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی  KWGT Kustom Widgetsو KLWP Live
 Wallpaperﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪKLCK Kustom Lock .
 Screen Makerﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ،اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻻک
اﺳﮑﺮﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺷﺪه را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺤﯿﻂ وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻓﺰودن ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ،ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ از ﮔﺎﻟﺮی
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
از اﺑﺰارﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻓﯿﺖ ،آب و ﻫﻮا ،ﻧﻘﺸﻪی زﻧﺪه ،ﻣﻮزﯾﮏ ﭘﻠﯿﺮ و ﻓﯿﺪﺧﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اپ
ﻫﻨﻮز در ﻓﺎز آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺮار دارد و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺎگﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ زﻣﺎن و ﺣﻮﺻﻠﻪی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ را ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﻢﻫﺎی آﻣﺎدهی ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ Grace .و  Enovixﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻢﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 S9ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪی اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اپﻫﺎی  Kustomﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

KLCK Kustom Lock Screen Maker
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن

ﺳﺎزﻧﺪهKustom Industries :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ ۱۷ :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

DIY Locker

اﮔﺮ ﻣﺤﯿﻂ  KLCKﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ DIY Locker ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎدهﺗﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدﭘﺴﻨﺪﺗﺮ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻬﺖ آﻧﻼک ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر و اﻟﮕﻮ در ﮐﻨﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وﯾﺠﺖﻫﺎی ﻣﻮزﯾﮏ ﭘﻠﯿﺮ ،ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ و
ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ اپﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 Solo Lockerﺑﺮاﺳﺎس  DIY Lockerﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﮐﻨﺎر ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی اﻟﻤﺎن و وﯾﺠﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺎﻧﻮر
در آن ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻻک اﺳﮑﺮﯾﻦ اﻧﺪروﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی
ﺷﺪه ،ﺑﺎﺷﺪ.

DIY Locker

ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن
ﺳﺎزﻧﺪهnewborntown :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ ۵.۸ :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

Lockscreen Widgets

آﺧﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻟﯿﺴﺖ ،ﮐﻤﯽ از ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰودن وﯾﺠﺖ ﺑﻪ ﻻک
اﺳﮑﺮﯾﻦ اﻧﺪروﯾﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض
وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ در آﭘﺪﯾﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺣﺬف ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ  Lockscreen Widgetsﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻢ دارد و ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ وﯾﺠﺖ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ وﺟﻮد دارد؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن
وﯾﺠﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
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