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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

ن      را مجله نت  
 

روش برای افزایش  7
های سرعت گوشی
 اندرویدی

های اندرویدی به مرور زمان کاهش پیدا سرعت گوشی
ها غیرقابل کنه و این افت سرعت در گوشیمی

رده های میانها )مخصوصًا گوشیاجتنابه. تمام گوشی
به مرور زمان دچار افت سرعت میشن رده( و پایین
افزار قدرتمندی باشن، تنها در که دارای سختمگه این

این صورت افت سرعت گوشی از سمت کاربر احساس 
 افزایش روش برای 7نمیشه. در این مقاله قصد داریم 

رو به شما آموزش بدیم که بتونید  گوشی سرعت
مقاله تون رو افزایش بدین. در ادامه این سرعت گوشی

 .با ما همراه باشید
 

https://netran.net/mag/speed-up-phone/
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ها غیرقابل کنه و این افت سرعت در گوشیهای اندرویدی به مرور زمان کاهش پیدا میسرعت گوشی
رده( به مرور زمان دچار افت سرعت رده و پایینهای میانها )مخصوصًا گوشیگوشیاجتنابه. تمام 

افزار قدرتمندی باشن، تنها در این صورت افت سرعت گوشی از سمت که دارای سختمیشن مگه این
رو به شما آموزش  گوشی سرعت افزایش روش برای 7کاربر احساس نمیشه. در این مقاله قصد داریم 

 .تون رو افزایش بدین. در ادامه این مقاله با ما همراه باشیدونید سرعت گوشیبدیم که بت
 

 گوشی سرعت افزایش هایروش
 غیرضروری هایبرنامه حذف

ها نیاز کنیم که بعد از یه مدتی به اونمون نصب میرو روی گوشی هاگاهی ما یه سری از برنامه
کنن باعث افت سرعت ی گوشی رو اشغال میحافظههای اضافی عالوه بر اینکه نداریم، این برنامه
 .گوشی هم میشن

 
 1تصویر 
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تونیم سرعت گوشی هایی هست که به کمک اون میهای اضافی یکی از روشپاک کردن این برنامه
 .رو افزایش بدیم

 )Cache( شک یحافظه کردن پاک
کنن، ی دستگاه رو اشغال میهایی که نصب کردیم بخشی از حافظهی کش برنامهبه مرور زمان حافظه

خونن سرعت دستگاه ی کش میها یه سری از اطالعات رو از حافظهکه برنامهدر ابتدا به دلیل این
ها ذخیره بشه، مقدار کنه. اما بعد از یه مدتی که اطالعات بیشتری در کش برنامهافزایش پیدا می

 .تون کند میشهبیشتری از حافظه اشغال میشه و گوشی

 
 2تصویر 



 های اندرویدیروش برای افزایش سرعت گوشی 7
 

 

4 

 

هایی که ی برنامهکه اطالعات همه Cashe Data در قسمت فایل منیجر یه بخشی وجود داره به نام
هایی که نصب کردین رو به تونید کش تمام برنامهنصب کردین در این قسمت وجود داره و شما می

 .راحتی پاک کنید

 هابرنامه کردن غیرفعال
و غیره  (Facebook) بوک، فیس(Gmail)ل مانند جیمیها به صورت پیش فرض، یه سری اپلیکیشن

ها ها وجود نداره. همچنین این اپلیکیشنهستند که روی گوشی از قبل نصب شدن و امکان حذف اون
 .کنندکنید شروع به آپدیت شدن میفای رو روشن میبه محض اینکه دیتای گوشی یا وای

رو هم اشغال  ی گوشیمصرف باتری میشن، حافظهها عالوه بر این که باعث افزایش این اپلیکیشن
 .کنن که باعث کم شدن سرعت گوشی میشهمی

 
 3تصویر 
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تونیم با کنیم، میها در طول روز استفاده نمیها نداریم یا از اونبه طور معمول ما نیاز به این برنامه
ا هنگام وصل شدن به هها یا انجام تنظیمات خاصی که از آپدیت شدن برنامهغیرفعال کردن اون

 .کنه از افت سرعت گوشی جلوگیری کنیماینترنت جلوگیری می

 غیرضروری هایویجت حذف
ها ی اونفرض یه سری ویجت روی صفحه نمایش وجود دارند و ممکنه که ما به همهبه صورت پیش

 .نیاز نداشته باشیم

 
 4تصویر 

های خبری باشن که اکثرا غیرقابل هایی مانند فروشگاه یا سرویسها میتونن شامل برنامهویجت
 .ها یه میانبر داشته باشیماستفاده هستن و نیازی نیست که حتما روی صفحه نمایش از اون
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های غیر ضروری رو پاک کنید ی این ویجتتونید برای افزایش سرعت گوشی، یه سری یا همهشما می

 .و از کار با گوشی خود نهایت لذت رو ببرید

ها، انگشت خودتون رو روی ویجت مربوطه بذارید و بکشید سپس کردن این ویجت برای پاک
 .کنید Remove هارو از صفحه اصلیاون

 حافظه پاکسازی
های هست که برای افزایش سرعت گوشی استفاده میشه. روش یهایپاکسازی حافظه نیز یکی از روش

ش سرعت گوشی باعث افزایش فضای مختلفی برای پاکسازی حافظه وجود داره که عالوه بر افزای
 پاکسازی روش یتونید مقالهسازی هم میشه. برای اینکه بتونید حافظه رو پاکسازی کنید میذخیره
 .کنید رو مطالعه اندروید در حافظه

ها ی گوشی رو پاکسازی کنیم که این برنامهتونیم حافظهای هم میهای دیگهاما با استفاده از برنامه
  هایی که مورد نیاز نیستند باعث صرفه جویی در مصرف باتری و خنک موندنعالوه بر پاک کردن فایل

CPU  ذارمهارو جهت دانلود براتون میم میشن که من یه سری از این برنامهه. 

 
 النچرها از استفاده

برای اینکه بتونید سرعت گوشی خودتون رو افزایش بدین میتونید از النچرها هم استفاده کنید، النچر 
 .های مختلفی طراحی و به بازار عرضه شدنانداز در زبان فارسی ترجمه شده و در طرحعنوان راهبه 

عامل اندروید استفاده میشه و این امکان رو به شما میده که سازی در سیستماز النچرها برای شخصی
 .های گوشی رو به دلخواه خودتون تغییر بدیننمایش یا قسمت برنامهصفحه

 

 .نصب النچرهایی که سبک هستن میتونه باعث بهبود سرعت گوشی بشه

 CCleaner افزارنرم

 Clean master افزارنرم

 Fast Cleaner ارافزنرم

 

https://netran.net/mag/clearing-memory-in-android/?preview=true&_thumbnail_id=63436
https://netran.net/mag/clearing-memory-in-android/?preview=true&_thumbnail_id=63436
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piriform.ccleaner&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=phone.cleaner.antivirus.speed.booster
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.powerd.cleaner&hl=en_US
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 کارخانه تنظیمات بازیابی
تونید اگه با تموم مواردی که به شما پیشنهاد دادیم نتونستین سرعت گوشی خودتون رو باال ببرین می

ین بازیابی تنظیمات کارخانه رو هم امتحان کنید و با این کار میتونید گوشی رو به حالتی که خریده بود
 .برگردونید

تنظیمات کارخانه آپ بگیرید تا اطالعاتی که دارین موقع بازیابی تون بک تونید از گوشییا اینکه می
 بک آموزش یتونید مقالهخواید از گوشی اندرویدی خودتون بک آپ بگیرید میاز بین نره. اگه می

 .رو مطالعه کنید اندرویدی گوشی از گرفتن پآ
 

 
 5تصویر 

ت داخل گوشی رو در البته بهتره قبل از اینکه بازیابی تنظیمات کارخانه رو انجام بدین تمام اطالعا
 .تون پاک میشهسیستم خودتون ذخیره کنید چون با این کار، تمام اطالعات گوشی

https://netran.net/mag/%d8%a8%da%a9-%d8%a2%d9%be-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c/
https://netran.net/mag/%d8%a8%da%a9-%d8%a2%d9%be-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c/


 های اندرویدیروش برای افزایش سرعت گوشی 7
 

 

8 

 

 

 
 آخر حرف

ببرین و از  هایی که بهتون آموزش دادیم بتونید سرعت گوشی خودتون رو باالامیدواریم با این روش
کار کردن با اون راضی باشید. ممنونم که تا آخر این مقاله همراه ما بودین و اگه سوالی در مورد هریک 

ترین زمان تونید برامون کامنت بذارین تا من و همکارام در کوتاههای این مقاله داشتین، میاز بخش
 .ممکن بهتون پاسخ بدیم

 

 

 :مقاالت پیشنهادی

  های انتقال فایل از گوشی به کامپیوترروش

 

https://netran.net/mag/transfer-files/

