ﻣﻌﺮﻓﯽ و آﻣﻮزش ﮐﺎر ﺑﺎ AirMirror؛ راﻫﮑﺎری
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
 AirMirrorراﻫﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﺮدروﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﮔﺠﺖﻫﺎی
اﻧﺪروﯾﺪی اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﺑﺰاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮑﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ

دﯾﮕﺮ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و آﻣﻮزش ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ دوﺳﺖ ﮐﺎر ﻧﺎﺑﻠﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﺑﺎ وﺟﻮد راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺒﺮد .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ »ﺷﺨﺼﺎ« وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﮑﻞ را از راه دور در دﺳﺖ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﺎدهﺗﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت روی
ﻓﺮزﻧﺪانﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دور از ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ!(.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ  AFK Assistanceاﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را دارﯾﺪ
 AirMirrorدر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در
دﺳﺖ دارﯾﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ را از راه دور ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و اﺑﺰار ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ
روی آن در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻋﻤﺪه
 AirMirrorﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  ،AFK Assistanceاﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل از راه درو ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ
ﺷﺪه .اﮔﺮ ﭘﺎی راﯾﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ﻣﺎوس و ﮐﯿﺒﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ و از ﻟﺤﻈﺎت
ﺟﺬاب ﺑﺎزیﺗﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ از  AirMirrorاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟

 AirMirrorﻓﻌﻼ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل از راه دور دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ  iOSﻫﻨﻮز
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه و اﮔﺮ ﻓﺮض ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ از آن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﯾﮏ آﯾﻔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺨﻪ  iOSﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻘﻂ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ »ﮐﻼﯾﻨﺖ« ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی
اﻧﺪروﯾﺪی ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻧﻪ ﯾﮏ »ﻣﯿﺰﺑﺎن« .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را روی ﯾﮏ آﯾﻔﻮن
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮏ آﯾﻔﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 AirMirrorﻓﻌﻼ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل از راه دور دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﮐﺎرﺑﺮد دارد
اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻧﺪروﯾﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ دﯾﻮاﯾﺲ اﻧﺪروﯾﺪی و
ﻫﻢ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی  AirMirrorدﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  AirMirrorﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن دو دﯾﻮاﯾﺲ دﻧﮓ و ﻓﻨﮓﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد و راهاﻧﺪازی اوﻟﯿﻪ آن ﮐﺎر
ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن دو دﺳﺘﮕﺎه را ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم

ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ:
 .۱ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻧﺪروﯾﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﺷﻤﺎ )ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ( روت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﺰﺑﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ
 USBﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ وﺻﻞ ﮐﺮده و ارﺗﺒﺎط را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻼﯾﻨﺖ دﺳﮑﺘﺎپ  AirDroidﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ] .داﻧﻠﻮد
اﯾﺮدروﯾﺪ ﺑﺮای دﺳﮑﺘﺎپ[
 .۲ﭘﯿﺶ از ﻧﺼﺐ ﮐﻼﯾﻨﺖ دﺳﮑﺘﺎپ ،ﺑﺎﯾﺪ  USB Debuggingرا روی ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻓﻌﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وارد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻧﺪروﯾﺪ ﺷﺪه و  About Phoneرا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .وارد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻮﯾﺪ و
روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Build Numberﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم Developer
 Optionsدر ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ USB
 Debuggingرا ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﺪ.
 .۳ﺑﻌﺪ از داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ  AirDroidروی دﺳﮑﺘﺎپ ،وارد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن ﺷﻮﯾﺪ و از ﭘﻨﻞ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روی آﯾﮑﻦ دورﺑﯿﻦ دوﭼﺸﻤﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه روی ﮔﺰﯾﻨﻪ Non-Root
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎﺑﻞ  USBرا ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﮐﺎر ﺗﻤﺎم اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺘﮕﺎه دﻟﺨﻮاه از ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ آن را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ )ﺑﺮای

ﮐﻨﺘﺮل از راه دور در ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻬﻤﺎن و ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ(.

 AirMirrorﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺘﯽ ﻫﻢ دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻣﮑﺎن
ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس از راه دور را دارﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﺮف زدن ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻮﺷﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  AirMirrorﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﮏ زﻧﮓ زدن ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ  iOSاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دارد
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻗﻔﻞ ﺑﻮدن ﺻﻔﺤﻪ دﯾﻮاﯾﺲ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
از راه دور را ﻧﺪارﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﯿﺮر ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺮم و روان و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎر  ،AirMirrorﻣﻄﻤﺌﻨﺎ از ﻧﺼﺐ
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ِ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺎدی ﻧﺼﯿﺐﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ دردﺳﺮﻫﺎی راهاﻧﺪازی  AirMirrorروی
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی روت ﻧﺸﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺘﻮان اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد :ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادی از آن ﻟﺬت
ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روت ﺷﺪه را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮ روت ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

AirMirror: Remote control devices
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن
ﺳﺎزﻧﺪهSAND STUDIO :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ
ﺣﺠﻢ 16 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

