اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و
وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺳﺎدهﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  ،۱۰ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﺪف اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮان دو ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن
ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی و اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﯿﺎن – ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ،
اﮐﻨﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از »درگ اﻧﺪ دراپ« ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮهای
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻮ وﯾﻨﺪوز« آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻼ ﻫﻤﺎن اپ » «Your Phoneﻣﻮﺟﻮد در وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯿﺎن
دو ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪ و وﯾﻨﺪوز را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﮑﺴﯽ  ،S20ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﮐﭙﯽ و ﭘﯿﺴﺖ را ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻓﻌﺎل ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ »درگ اﻧﺪ دراپ« )Drag
 (And Dropرﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﮔﻠﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﻟﯿﻨﮏ ﺗﻮ وﯾﻨﺪوز« ﻧﺴﺨﻪ  ۱.۵و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر وﯾﻨﺪوز  ۱۰را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﺻﻮرت درگ اﻧﺪ دراپ ﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ روش ،ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن
دو دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ از وای ﻓﺎی
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ  ۱۰۰ﻓﺎﯾﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺠﻢ  ۵۱۲ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
ﻓﺎﯾﻞ ،ﻣﯽﺗﻮان درگ اﻧﺪ دراپ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ
روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺣﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ،
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Your Phoneرا ﮐﻮﭼﮏ ) (Minimizeﻧﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در آﺧﺮ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
وﯾﻨﺪوز ﻧﯿﺰ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ﻓﻮﻟﺪر داﻧﻠﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

