آﭘﺪﯾﺖ ﺑﻌﺪی وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﭙﯽ و ﭘﯿﺴﺖ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی آﭘﺪﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ »ﮐﭙﯽ و
ﭘﯿﺴﺖ« ) (Copy & Pasteوﯾﻨﺪوز را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺘﻤﺎ دﯾﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
را ﮐﭙﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ آن ﻣﺤﺘﻮا از ﺻﻔﺤﺎت وب اﺳﺖ ،ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد.
وﻟﯽ ﺑﻪزودی آﭘﺪﯾﺘﯽ ﺑﺮای وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﻣﻨﻮی »ﮐﻠﯿﭗﺑﻮرد«

) (Win + Vاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎده
ﭘﯿﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ درﮔﯿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﭘﻨﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن درج ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﯿﻒ و اﯾﻤﻮﺟﯽﻫﺎ را در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر،
ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای را از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺳﺎدهﺗﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﻨﻮی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار درﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ
آﭘﺪﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎی ﮐﯿﺒﻮرد وﯾﻨﺪوز ﺑﺮای ﮐﭙﯽ و ﭘﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ  Ctrl + Cو  Ctrl + Vآﺷﻨﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺘﻮا را از ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﭗﺑﻮرد ) (Clipboardﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و از

ﮐﻠﯿﭗﺑﻮرد در ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﻨﻮی  Win + Vآﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﻣﻨﻮی ﮐﻠﯿﭗﺑﻮرد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﮐﭙﯽﺷﺪه را ﻧﺸﺎن

ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺳﻨﺠﺎق
ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﺬف ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ را از ﮐﻠﯿﭗﺑﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﺎﻧﺒﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﺮای ﮐﭙﯽ و ﭘﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻨﺒﻊ را ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪزودی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی ﮐﻠﯿﭗﺑﻮرد اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪیﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺧﯿﺮ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﯿﭗﺑﻮرد وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﻋﻤﺎل
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺎه اوت  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه داد ﺗﺎ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی
ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای را ﺑﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ روی Cloud
 Clipboardﯾﺎ »ﮐﻠﯿﭗﺑﻮرد اﺑﺮی« ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﭙﯽ و ﭘﯿﺴﺖ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﭙﯽ و ﭘﯿﺴﺖ ﺷﺎﯾﺪ در ﻇﺎﻫﺮ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ آﭘﺪﯾﺖﻫﺎی اﺧﯿﺮ و آﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ
آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺗﺎ ﺗﻐﺮات ﻣﻬﻤﯽ را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؛ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪای از آنﻫﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

