ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﮐﻠﯿﭗ ﺑﻮرد ﺑﺎ اپﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻠﯿﭗ ﺑﻮرد اﻧﺪروﯾﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ  Clipboardرا ﺑﯿﻦ اﻧﺪروﯾﺪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ؟

اﺑﺘﺪا ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی  Clipboardﺑﯿﻦ اﻧﺪروﯾﺪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ .ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی
 Clipboardﺑﯿﻦ اﻧﺪروﯾﺪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻻزم اﺳﺖ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اپﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  Clipboardاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ 5
اپ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اپﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی  Clipboardﺑﯿﻦ اﻧﺪروﯾﺪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺘﻨﯽ را از ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﮐﭙﯽ و آن را
در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺧﻮب اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد دارد و ﻣﺎ آن را ‘ ’Syncing Clipboardﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.
ﺗﻌﺪاد اپﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
Clipboard
در اﻧﺪروﯾﺪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎی ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی
Clipboard
ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ اپﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺘﻨﯽ را از اﻧﺪروﯾﺪ ﺧﻮد ﮐﭙﯽ و آن را در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
در واﻗﻊ ،اﯾﻦ اپﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﻣﺘﻦ
Clipboard
را در ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ دارﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اپﻫﺎ در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد
ﻣﻌﺪودی از آنﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اپﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﮐﻠﯿﭗﺑﻮرد
ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﻧﺪروﯾﺪ را ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺤﻮه ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﮐﻠﯿﭗ ﺑﻮرد ﺑﯿﻦ اﻧﺪروﯾﺪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﺑﺎ وﺟﻮد زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد اپﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی
Clipboard
ﺑﯿﻦ اﻧﺪروﯾﺪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ  5ﺗﺎ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اپﻫﺎ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ

اﯾﻦ اپﻫﺎ را در اﻧﺪروﯾﺪ و ﺳﺮوﯾﺲﮔﯿﺮﻧﺪه دﺳﮑﺘﺎپ آنﻫﺎ را در وﯾﻨﺪوز ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ،ﻻزم اﺳﺖ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
Clipbrd #1

اﯾﻦ اپ در ﺑﺎﻻی ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار دارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﭙﯽﻫﺎی اﯾﻦ اپ را در ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﻧﺪروﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ اپ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﺎر ﺑﺎ آن را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،
در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر و اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ورود ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺮ دو ﻃﺮف ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮوع ﮐﺎر از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ اپ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ راﯾﮕﺎن در آن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
Scatter #2

اپ  Scatterرا ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای اپ ﺑﺎﻻ داﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اپ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
 Scatterاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اپ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدن و ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم در اﮐﺎﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از آن را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ اپ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آن
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد.
ClipSync #3

 ClipSyncاز ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اپﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ در ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی
 Clipboardاﻧﺪروﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
 Clipboardوﯾﻨﺪوز ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ  ClipSyncﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ  CTRL+Cرا ﻓﺸﺎر دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر اپ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺘﻦ ﮐﭙﯽ ﺷﺪه را در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ﺳﯿﻨﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از  ClipSyncدر وﯾﻨﺪوز ،ﮐﺎﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮور  ClipSyncرا در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﯾﻨﺪوز ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
Alt-C #4

 Alt-Cاز دﯾﮕﺮ اپﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﻣﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺎن
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد  Alt-Cاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻔﺎف و ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻤﺎم
اپﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  Alt-Cﻣﻤﻠﻮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﺳﯿﻨﮏ ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ ﺑﯿﻦ وﯾﻨﺪوز و اﻧﺪروﯾﺪ،
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﯿﺮﻧﺪه وﯾﻨﺪوز  Alt-Cو اپ اﻧﺪروﯾﺪی  Alt-Cرا داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ Alt-C ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
اپﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺮای ﺳﯿﻨﮏ ﮐﺮدن
 Clipboardﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ.
Clipto Pro #5

 Clipto Proﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ اپ  ALT-Cاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا؟ ﭼﻮن  Clipto Proﯾﮑﯽ از
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اپﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ Clipboard
ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻦ را در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اپ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺼﺐ ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﯿﺮﻧﺪه دﺳﮑﺘﺎپ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﺴﺨﻪ وب ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﭗﻫﺎی
ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ  Clipto Proﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ  ،Clipboardﺟﺴﺘﺠﻮ ،ﺗﮓ ﯾﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ،
ﻓﯿﻠﺘﺮ ،ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اپﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  Clipboardاﻧﺪروﯾﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺮای
ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی  Clipboardﺑﯿﻦ اﻧﺪروﯾﺪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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