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روش پاکسازی حافظه  10
 در اندروید

ی کمی دارند به همین ها حافظهیه سری از گوشی
هایی ها زود پر بشه، گوشیی اوندلیل ممکنه حافظه

ی اکثرا از کارت حافظهکه سیستم عامل اندروید دارن 
کنن با این حال باز ممکنه مجبور جانبی پشتیبانی می

های ی اون رو پاک کنیم تا بتونیم برنامهباشیم حافظه
جدیدتری نصب کنیم یا سرعت گوشی رو باال ببریم. با 

 پاکسازی روش 10من همراه باشین تا در این مقاله 
نگام کار با رو باهم یاد بگیریم تا ه اندروید در حافظه

 .گوشی دچار مشکل نشیم
 

https://netran.net/mag/clearing-memory-in-android/
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ها زود پر بشه، ی اونی کمی دارند به همین دلیل ممکنه حافظهها حافظهیه سری از گوشی
کنن با این حال ی جانبی پشتیبانی میسیستم عامل اندروید دارن اکثرا از کارت حافظه هایی کهگوشی

های جدیدتری نصب کنیم یا سرعت ی اون رو پاک کنیم تا بتونیم برنامهباز ممکنه مجبور باشیم حافظه
رو باهم  داندروی در حافظه پاکسازی روش 10گوشی رو باال ببریم. با من همراه باشین تا در این مقاله 

 .یاد بگیریم تا هنگام کار با گوشی دچار مشکل نشیم
 

 گوشی حافظه کردن پاک مختلف هایروش
 

 حافظه کارت به داخلی یحافظه از هالبرنامه انتقال
ها دارای کارت حافظه جانبی هستند تا در صورتی که نیاز به افزایش حافظه باشه امروزه اکثر گوشی

کار باید در قسمت تنظیمات بتونیم ظرفیت حافظه رو افزایش بدیم. برای اینبا استفاده از این کارت 
ای که نقطهبریم و نام کارت حافظه خودمون رو انتخاب کنیم. بعد از اون روی سه Storage به بخش
سازی رو انجام ی سمت راست به صورت عمودی قرار دارن ضربه بزنین تا تنظیمات ذخیرهدر گوشه

 .بدین

 

 ها از حافظه داخلی به کارت حافظهانتقال برنامه -1 تصویر
خواین به برید و فایلی رو که می (Apps) هایا اینکه در قسمت تنظیمات گوشی به قسمت برنامه

ای به کارت حافظه انتقال بدین رو انتخاب کنین. اگه امکان انتقال این برنامه وجود داشته باشه گزینه
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کنین و با انتخاب این گزینه، برنامه مورد نظر شما به کارت مشاهده میرو  Move to SD card اسم
 .حافظه منتقل میشه

 گوشی کش کردن پاک
کنن، اطالعاتی که در کش ذخیره شدن ها از کش برای داشتن عملکر بهتر استفاده میبسیاری از برنامه

 .ها ضروری نیستجویی کنن اما وجود اونتونن در زمان ما صرفهمی

ما پر شده باشه و نیاز باشه که اون رو در کمترین زمان خالی کنیم بهتره که  گوشیی ه حافظهاگ
ها رو بهتون توضیح ی کش رو پاک کنیم. برای پاک کردن کش دو روش وجود داره که اونحافظه
 .میدم

 Storage تونین از قسمت تنظیمات بهی اطالعات کش رو یکجا پاک کنین میخواین همهاگه می
 .پاک کنین Cached Data ی اطالعات موجود در کش رو با انتخاببرید و همه

 

 پاک کردن کش حافظه -2تصویر 
برید و به  (Apps) هادر روش دوم هنگامی که وارد تنظیمات گوشی خودتون شدین به قسمت برنامه

خواین کش اون رو ای که میوارد بشید، برنامه (Application Manager) هادیریت برنامهقسمت م
 یبرید و گزینه Storage پاک کنین انتخاب کرده و در فهرستی که به شما نشون میده به قسمت

Clear Cache  ی کش اون برنامه انتخاب کنینرو جهت پاک کردن حافظه. 

https://netran.net/mag/best-midrange-phone-2021/
https://netran.net/mag/best-midrange-phone-2021/
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 گوشی هایدانلود قسمت کردن پاک
دستگاه به طور خودکار  Downloads کنیم در قسمتهایی که ما در گوشی خود دانلود میی فایلهمه

ها رو در گوشی در حافظه جانبی ذخیره کردیم فراموش ذخیره میشن. اکثرا بعد از اینکه این فایل
رو که در این  هاییتونیم فایلکنیم که از بخش دانلود نیز حذف کنیم، برای افزایش حافظه میمی

 .بخش احتیاج نداریم از گوشی پاک کنیم

 

 پاک کردن بخش دانلود گوشی -3تصویر 
 

 ابری فضای به شده ثبت تصاویر انتقال
Google Photos  به صورت خودکار یه پشتیبان از تصاویری که در گوشی خودمون داریم  همیشه

کنه. فضای بسیار زیادی در گوشی توسط تصاویر ذخیره شده اشغال میشه که با ثبت تصاویر تهیه می
دمون پاک کنیم. همچنین اگه نیاز به آن تصاویر ها رو از گوشی خوتونیم اونمی Photos Google  در

 .ها قابل بازگشت استی اونداشته باشیم همه

https://netran.net/mag/what-is-cloud-storage/
https://www.google.com/photos/
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 استفاده از گوگل -4تصویر 

 
تون رو انتخاب کنین تا گوشی Free Up Space یگزینه Google Photos با وارد شدن به قسمت

ذخیره شده و  Google Photos درشما  بینین که از کدوم تصاویر گوشیکامال اسکن بشه و شما می
 .تونین پاک کنینها پشتیبان تهیه شده رو میدر نهایت تصاویری که از اون

  Files Googleیبرنامه از کردن استفاده
های اندروید عاملسازی حافظه در سیستمی مدیریت کردن فضای ذخیرهفرض برنامهبه صورت پیش

ی تونین همهها داره، با این برنامه شما میها و دانلود اوننصب شده و تاثیر خوبی بر مدیریت فایل
ها داری اونی حذف یا نگهی گوشی شما رو اشغال کردن ببینید و براها و اطالعاتی رو که حافظهبرنامه

 .تصمیم بگیرین

 

های این برنامه است که در قسمت تنظیمات اندروید وجود داره یکی از ویژگی Free Up Space ابزار
بشید و این گزینه  Storage تونید از بخش تنظیمات وارد قسمتو شما برای استفاده از این برنامه می

 .رو انتخاب کنین

 Filesافزار دانلود نرم
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nbu.files
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ی سازی شما رو مورد بررسی قرار داده و همهصورت خودکار باز میشه و فضای ذخیرهبه  Files یبرنامه
گیرین که دوست دارین کدوم هایی که دارین رو به شما نشون میده و در نهایت شما تصمیم میفایل

 .هاتون رو پاک کنینیک از فایل

 

 پاکسازی حافظه موبایل -5تصویر 
 

 سمشاهده قابل هم آفالین حالت در که محتوایی کردن حذف
همراه رو میدن تا بتونید زمانی که ی ذخیره کردن محتوا در تلفنهای بسیار زیادی به شما اجازهبرنامه

ی اسپاتیفای که امکان ذخیره موسیقی ها دسترسی داشته باشین مانند برنامهآفالین هستید به اون
که به شما این امکان رو میدن تا مقاالتی که  RSS ها مانندرو میده یا یه سری از خبرخوان گوشیدر 

 .دوست دارین رو در زمان بهتری مطالعه کنین

https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c/
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ی کمی دارین ی آفالین عالیه اما اگه حافظهی کافی برای این کار داشته باشین استفادهوقتی که حافظه
سازی مواجه میشین. برای پاک کردن محتوای آفالینی که در نام کمبود فضای ذخیره با مشکلی به

 .هارو برای شما توضیح میدمگوشی ما وجود دارن دو روش وجود داره که اون

     & Apps) هاها و اعالنتونین به قسمت تنظیمات گوشی رفته و وارد بخش برنامهاول اینکه می
Notifications)  ها به شما نشان داده شده و شما با انتخاب هر ی برنامهاین قسمت همه ، دربشید

  Storage یی جدید میشید که در اون پنجره با انتخاب گزینهها وارد یه پنجرهکدوم از این برنامه
and Cache    در آخرو Clear Cache محتوا رو پاک کنین. 

ها رو به شما کنن که من یکی از اونپاک میهایی هست که کش رو روش دوم استفاده از برنامه
یه اپلیکیشن مفید و پر کاربرده که  SD Maid افزارذارم. نرمکنم و لینک دانلود را براتون میمعرفی می

 .یه روش پاکسازی حافظه در اندروید محسوب میشه

در گوشی باقی  های اضافیافزارهامون رو پاک کردیم بخشی از فایلکه یه سری از نرمبعد از این
 .کنهها رو پاک میهای اضافی رو پیدا کرده و اونافزار با اسکن گوشی، فایلمونن که این نرممی

 اندروید سازیذخیره مدیریت برنامه
تونین به اندروید این اجازه رو های گوشی به خودتون اعتماد ندارین میی مدیریت فایلاگه در زمینه

های اندروید اوریو تاکنون برنامه عامل و براتون انجام بده. از سیستمبدین تا یه سری از کارها ر
ها وجود داره. در قسمت تنظیمات وارد در گوشی (Storage Manager) سازیمدیریت فضای ذخیره

 .رو انتخاب کنین  Storage Managerها،بشید، سپس جهت سفارشی کردن ویژگی Storage بخش

 

 :برندهای مختلف ممکنه نام قسمت مدیریت برنامه متفاوت باشه. مثالهایی با در گوشی
Manages Apps    یا Storage Manager  

 .استفاده کنید SD Maid افزارنرم تونین ازپاک کردن گوشی می جهت

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.thedarken.sdm
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.thedarken.sdm
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 هامدیریت داده -6تصویر 
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 های اضافیپاک کردن برنامه -7تصویر 

 
 حافظه کنندهمصرف هایبرنامه
ها جهت اجرا، نیاز این برنامهمون نصب کردیم که فضای مورد ها در گوشیی ما یه سری برنامههمه

تونیم فضای ها میهای این برنامهبیشتر از فضایی است که در گوشی اشغال کردن. با پاک کردن داده
 .سازی رو افزایش بدیمذخیره
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یا سایر  Other Apps رفته و با انتخاب Storage ها به قسمت تنظیمات و سپسبرای پاک کردن داده
 .هایی که فضای زیادی رو اشغال کردن شناسایی کنیننامهتونین برها میبرنامه

ی سمت راست قرار داره ای که در گوشهروزرسانی شد روی گزینه ها بهبعد از این که فهرست برنامه
 .ها رو بر اساس حجم مرتب کنینضربه بزنین و برنامه

 

 هاها بر اساس دادهمرتب سازی برنامه -8تصویر 
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های هاتون فضای زیادی اشغال کرده برای پاک کردن دادهشدین کدوم یک از برنامهوقتی که متوجه 
برید و  (Apps & Notifications) هاها و اعالنتونین از بخش تنظیمات به قسمت برنامهاون می

 .های اضافی رو پاک یا حذف کنینداده

 دارن Lite نسخه که هاییبرنامه نصب
هم دارن که ورژن کم حجم و  Lite یرفدار بسیار زیادی دارن یه نسخههایی که طبسیاری از برنامه

 و غیره  Instagram Lite ،Skype Liteها محسوب میشه مانندسبک اون

 گوشی در شده ذخیره هایعکس سازیفشرده
ها است. امروزه با افزایش ساز عکسافزار فشردهیک روش پاکسازی حافظه در اندروید استفاده از نرم

ها، تصاویر ثبت شده نیز کیفیت و حجم باالیی دارند و گاهی بیشترین فضای اشغال فیت دوربینکی
 .ها اختصاص دارهشده در گوشی به عکس

تونین تصاویر رو به فشرده می Image Optimizer ساز عکس مانندهای فشردهبا استفاده از برنامه
 .ذخیره کنین و حجم حافظه رو افزایش بدین

 آخر حرف
مون رو کم کنیم و موقع کار با گوشی ی گوشیتونیم ظرفیت حافظههایی که یاد گرفتیم میبا این روش

که براتون نوشتم لذت برده  اندروید در حافظه پاکسازی روش 10دچار مشکل نشیم. امیدوارم از مقاله 
 .باشین

رین یا اگه سوالی داشتین ممنونم که منو همراهی کردین، خوشحال میشم نظراتتون رو برام کامنت بذا
 .اون رو مطرح کنین تا من یا همکارانم به سواالتتون در کمترین زمان ممکن پاسخ بدیم

 


