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تعداد کاراکتر در توییتر برای همه کاربرانش بسیار مهم است. در ظاهر هم همه ایموجی ها یک قسمت 
مشخص از توییت را به خود اختصاص می دهند، ولی اگر بیشــتر دقت کنید، متوجه می شوید تعداد 
کاراکترهایی که هر کدام می خواهند متفاوت با دیگری باشند؛ یک ایموجی انسان که دو کاراکتر گرفته 
و اگر جنسیت یا نژاد را تغییر دهید، این تعداد به 4 یا 7 کاراکتر هم می رسد. اما حاال توییتر در تاییدیه ای 
اعالم کرد که از این به بعد تمام ایموجی ها، فارغ از جنسیت، شکل و نژادشان، هر کدام تنها در دو کاراکتر 

جا می گیرند.

ایموجی های توییتر 
دو کاراکتر حساب 

می شوند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

فریـزر، یخچـال، آبگرمکـن،
و بلنـد اشـیای و گاز اجـاق
بسـیارسـنگینبایدبابسـت
یاتسـمههایمناسـببهکف
ودیـوارمنـزلمحکمشـوند.

 

اینترنت اکسپلورر
برایبازکردنمنویتنظیماتروینوارباالییکلیکراست کنید.1
Safetyراانتخابکنیدوســابقهمرورگرراپاککنید؛ 2Delete Browsing History
Temporary Internet Filesراانتخابکنیدوروی حذفکلیککنید.الزماستدراینمرحلههمهگزینههارا3
انتخابکنیدحتیوبسایتهایموردعالقهتانرا؛البتهاینراهم
بدانیدکههمهچیزازحافظهپاکمیشودوبرایخالیکردنکش

نیازاستکههمهاینمواردپاکشوند.

موزیال فایرفاکس
رویدکمهمنوکلیککنیدوOptionsراانتخابکنید. 1

Advanced panelراانتخابکنید. 2
روی  Network tab کلیککنید. 3

Cached Web Content sectionرویگزینه کلیککنید.4
برایبستنپنجرههارویگزینهOKکلیککنید. 5

گوگل کروم
درگوشــهســمتچپبــاالیChromeرویمنوی Chromeکلیککنید.1
ClearراانتخــابکنیــدورویگزینهMore tools browsing dataکلیککنید.2
درپنجرهایکهبازمیشود،اگرمیخواهیدمیتوانیدگزینه همهراانتخابکنید.3
اگرنمیخواهیدهمهدادههاحذفشــود،ازمنویباالی صفحهاستفادهکنید.4

رویClearbrowsing dataکلیککنید. 5

اگردرهنگاماستفادهازوبسایتهایابرنامههایی
کهبهنتنیازدارندبامشکلکندیمواجهشدید،
میتوانیدباپاککردنکــش)catch(وکوکیها
اغلباینمشــکالتراحلکنیــد.کشیاهمان
حافظهپنهان،دادههاییخاصازبرنامههاستکه
درهنگامکارکردنشمادربرنامهایجادمیشود.
دادههاییکهشمادیگربهآنهانیازینداریدووجود
آنهامیتواندسیستمشمادرآنبرنامهیابرنامههای
دیگرراُکندکند.شایدکشبرایاستفادهشمادر
برخیبرنامههاباعثسرعتشودامادرکلبرنامهها
راکندوشمارابامشکلمواجهمیکند.بهتراست
هرازچندگاهیبرایجلوگیریازایناتفاقکش
سیستمخودراپاککنید.شمابرایانجاماینکار
بایدمراحلزیرراکهمربــوطبهمرورگراینترنتی

استکهشماازآناستفادهمیکنیدانجامدهید.

راهسادهتربرایدسترسیبه
History   Browseکلیدهای
Ctrl-Shift-Deleteاست.

اندروید

نحوهپاککردنحافظهپنهــاندراندروید6.0 مارشمالو1
درمیانتغییراتیکهبیناندروید5.0و6.0اتفاق افتاد،قراردادندکمههابرایپاککردنحافظههاو2
دادههایبرنامههااست.مخزنحافظهپنهاندربرنامههاو
وبسایتهااست؛بنابراینآنهامیتواننددیگربرنامههارا
کندکنندورویعملکرددســتگاهتأثیــربگذارند.در
برنامههاییماننــدGoogle MapsیاChromeاین
دادههاذخیرهمیشــونددرصورتیکهشایدذخیرهآنها

الزمنباشد.
بهمنویتنظیماتSettingsبروید. 3

 Find Apps (orبهمنویبرنامههــابرویــد 4Applications, depending on your

device(،سپسبرنامهایکهمیخواهیدکشآنراپاک

کنید،پیداکنید.
درقسمتذخیرهسازیکشرویپاککردنآن بزنید.5
البتهمانندآیفونبرنامههایدیگرینیزوجوددارد کهمیتوانندبهپاککردنحافظــهپنهانروی6
Googleدیوایسکمککند.ایناَپهــارامیتوانیداز

Playدریافتکنید.

پاک کردن کش سافاری
کشیکمرورگرنقشمهمیرادرعملکردآیفونیا آیپدبازیمیکند.برایپاککردنحافظهپنهانیا1

کشسافاریمراحلزیرراانجامدهید.
بهبرنامهتنظیماتSettingsآیفونبروید. 2

رویسافاریضربهبزنیدکهبااینکاربهلیستیجدید واردمیشویدوتنظیماتمربوطبهسافاریرانشان3
میدهد.

 Clear History andپایینبرویــدوگزینــه Website Dataراانتخابکنید.4
اینمراحلتمامحافظهپنهانسافاریشماراپاک میکندوحاالمرورگرسافاریشمامانندیکبرنامه5

جدیدکارمیکند.

پاک کردن کش تمام برنامه ها
برایپاککردنکشبرنامههایشخصیرویآیفون هیچراهیمناسبترازایننیستکهآنبرنامهراپاک1
کنید؛امابههرحالراههایدیگریهمهستندکهمقداریاز
اینکشهارابرایماپاککنند.برایاینکاربایدازقسمت
Usageاستفادهکنید.اَپهاییهموجوددارندکهمیتوانند

دراینزمینهبهماکمککنند.
بهقسمتSettingsوبعدGeneralبروید. 2

واردقسمتipad/iPhone Storageشوید. بهبرنامههایتاننگاهکنیدوکشهرکدامازآنهاکه3
بیشاز500مگابایتازحافظهراگرفتهاندراپاککنید.البته
اینرابهخاطرداشتهباشیدکهدرواقعبرنامههاییکهبیش
از500مگابایتازحافظهراگرفتهاند،ارزشاینرادارندکه
یکبارپاکشوندودوبارهنصبشوند؛امااینراهمبدانید
کهباپاککردنکشبرنامههایتانحافظهآنهاپاکمیشود

ومانندیکبرنامهتازهکارمیکند.
اگربرنامهراپاکمیکنید،رویحذفبرنامهبزنیدو دوبارهآنراازاَپاستوردریافتکنید.4
دربسیاریازبرنامههایاَپاستورمیتوانیدحساب کاربریبســازیدوبااینکاردیگــرنبایدنگران5
پاککردنکشیااَپباشید.وقتیدوبارهحسابکاربریتانرا
واردکنید،تماماطالعاتتانبازمیگرددامادیگربهآنمیزان

کشنخواهدداشت.

چگونگی راه اندازی مجدد آیفون
راهدیگریکهوجودداردایناســتکهiPhoneیا iPadخودرادوبارهراهاندازیکنید.دربیشترموارد1
iOSبدوننیازبههیچکاریحافظهخودرامدیریتمیکند؛
اماراهاندازیمجددآیفونگاهیاوقاتیکراهخوببرای
پاککردنحافظهاستواطمینانایجادمیکندکهحافظه

شمابرایاستفادهمجددمناسباست.
دکمهSleep / Wakeرانگهدارید)درباالیاسمت 2 Slide topower«راستدستگاه(تا

off«ظاهرشود.
نوارخاموشرابکشید. 3

صبرکنیدتادســتگاهکامالخاموششود.سپس دوبارهدکمهSleep/Wakeرانگهداریدتاآیفون4
روشنشود.

انجاماینکاربهطورمنظمبرایآیفونحیاتیاستو هنوزهممیتوانددرمدلهایقدیمیمفیدباشد.5

نصب برنامه پاک کننده
برنامههایمختلفیدردسترسهستندکهمیتوانند بهشــماکمککنندتاازفایلهاییکهنیازندارید،1
PCیاMacخالصشوید.اینبرنامههابهطورمعمولروی
شمادانلودمیشوند،بعدازآنشمامیتوانیدآیفونیاآیپد
خودرابهسیســتموصلکنیدوبگذاریدازشربرنامههای
غیرضروریوحافظــهپنهانراحتشــوید.برنامههای
پاککنندهمعموالســریعترینوموثرترینراهبرایایجاد
فضایخالــیدرآیفوناســت.یکیازایــنبرنامهها

PhoneCleanاست.
بااستفادهازکابلUSBآیفونرابهMacیاPCخود وصلکنید.2
ScanرابازکنیــدورویPhoneCleanبرنامه کلیککنید.3

بعدازاسکنکاملرویCleanکلیککنید. 4

آیفون

چگونهمیتوانیمحافظهپنهانرا
ازرویدیوایسیاکامپیوترمانپاککنیم؟

از شر »َکش«
 راحت شوید 

کامپیوتر  یا لپ تاپ


