ﻣﻌﺮﻓﯽ اپ Simple Transfer؛ راﻫﯽ ﺳﺎده
ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ وای ﻓﺎی ﻣﯿﺎن راﯾﺎﻧﻪ و
آﯾﻔﻮن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
دردﺳﺮﻫﺎی ﺗﺒﺎدل ﻓﺎﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ آﯾﺘﻮﻧﺰ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻀﺤﮑﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺮوز ﻗﺼﺪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺒﺎدل ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺲ ﻣﯿﺎن راﯾﺎﻧﻪ و آﯾﻔﻮن ﯾﺎ دو دﺳﺘﮕﺎه  iOSﺑﺎ ﻫﻢ را

از آب ﺧﻮردن ﻫﻢ آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 Simple Transferاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ وای
ﻓﺎی ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮای  Camera Rollﮔﺠﺖ ﻫﺎی  iOSﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺎم اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫﯿﺪ :وای ﻓﺎی را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،اپ را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ روی ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ اش

ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه را در ﻣﺮورﮔﺮ راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد وارد ﻧﻤﺎﺪ.

ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ  Camera Rollآﯾﻔﻮن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺻﻔﺤﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺗﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،از آن ﻋﮑﺲ و

وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺪﯾﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺎدل ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﺋﻮ
از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از روش ﺳﻨﺘﯽ و ُﮐﻨﺪ ﺗﺒﺎدل ﮐﺎﺑﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ
روش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ده ﻫﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺠﯿﻢ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺎن راﯾﺎﻧﻪ و آﻳﻔﻮن ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ  Simple Transferﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﻓﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎن راﯾﺎﻧﻪ و آﯾﻔﻮن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎن دو دﺳﺘﮕﺎه  iOSﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ  ،Simple Transferﻣﺤﺪودﯾﺘﺶ در ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪه )ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﮑﺲ و
ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ  iOSﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ  Simple Transferﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﭼﻘﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ آﯾﺘﻮﻧﺰ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﮐﻢ دردﺳﺮﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﺎﯾﺸﯽ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل  50ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و از آن
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ اپ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
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