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 لینک مقاله در وبسایت

   

   

 

 

ران مجله نت  
 

کنترل کردن گوشی توسط 
 کامپیوتر

ه از طریق کامپیوتر ب شهیمبه این فکر کردین  حالتابه
اطالعات گوشی دسترسی داشت؟ یا بهتره بگم کنترل 

 تونگوشکردن گوشی تلفن همراه توسط کامپیوتر به 
ی کارآمد بسیار جذاب در هاتیقابلخورده؟ یکی از 

ی هوشمند هاگجتدنیای تکنولوژی، کنترل کردن 
 امروز قراره ما هم راجب شخصیه. توسط کامپیوتر

رو  مواردی های هوشمند با کامپیوترکنترل کردن تلفن
 .بهتون آموزش بدیم

https://netran.net/mag/how-to-control-android-phone-with-computer/
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 چرا باید گوشی رو با کامپیوتر کنترل کنیم؟
تر کاربران پیش میاد، اینه که این قابلیت به چه دردی ترین سواالتی که برای بیشیکی از مهم

یم؟ در جواب این سوال باید کنترل کن PC خوره؟ یا اینکه چرا ما باید گوشی خودمون رو از طریقمی
شده و اگه در اون شرایط قرار بگیرین، بگم که این قابلیت صرفا برای شرایط خاصی در نظر گرفته

ترین ویژگی کنترل کردن موبایل، زمانی مشخص میشه که تلفن همراه متوجه اهمیتش میشین. مهم
تونین به اطالعات ا نمیافزاری )شکستن تاچ( میشه و شمشما به هر دلیلی دچار مشکل سخت

 .موبایل دسترسی داشته باشین

رن، گیافزارهایی که کنترل گوشی رو از طریق کامپیوتر شخصی به عهده میدر این شرایط تنها نرم
ی ها رو به شما برگردونن. با مجلهترین زمان ممکن اونن اطالعات شما رو حفظ و در سریعتونمی

ی افزارهای موجود در این زمینه رو باهم بررسی کنیم و نحوهنت ران همراه باشین تا تعدادی از نرم
 .ها رو به شما آموزش بدیماستفاده از اون
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 تونین با استفاده از کامپیوتر گوشی رو کنترل کنیدها میافزارهایی که شما توسط اوننرم
 

های متعددی وجود داره که در ادامه بهترین برای کنترل کردن تلفن همراه از طریق کامپیوتر، برنامه
افزارهای موجود در این زمینه به یک نرم یهمهکنیم. الزمه که اضافه کنم، ها رو باهم بررسی میاون

، های دریافتیهای خاصی مثل کنترل کردن پیامها دسترسیکنن؛ یعنی برخی از اونشکل عمل نمی
اما ر های محدودتدن و برخی دیگه دسترسیانتقال فایل و نمایش نوتیفیکیشن رو در اختیار قرار می

افزارها رو مطالعه ی نرمکنم همهکارآمدتری رو ارائه میدن. در نتیجه با توجه به نوع نیاز، توصیه می
 .اختیار داشته باشین کنید تا در انتها بهترین برنامه رو در

 Airdroidافزار کنترل گوشی با کامپیوتر توسط نرم

 
هست که تونسته  Airdroidافزار های موجود در این مقاله، نرمترین برنامهیکی از بهترین و محبوب

 05از  رو به خودش اختصاص بده. امتیاز باال در گوگل پلی، بیش 4.5از  5.4در گوگل پلی امتیاز 
به یکی از  Airdroid، باعث شده تا یادزهای چنین دسترسی، رابط کاربری ساده و هممیلیون دانلود

وتر تبدیل بشه. برای استفاده از این برنامه افزارهای مدیریت تلفن همراه از طریق کامپیبهترین نرم
 طبق مراحل زیر عمل کنید.
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 کنترل گوشی اندروید توسط کامپیوتر Airdroidاندازی برنامه نصب و راه

 

، سه راه برای شما وجود داره: Airdroid برای نصب و ایجاد ارتباط بین گوشی موبایل و کامپیوتر در
و استفاده از آدرس اینترنتی سایت اپلیکیشن. ما در اینجا روش  IP ، وارد کردنQR استفاده از بارکد

افزار گوشی خودتون رو به شما آموزش میدیم تا بتونید با استفاده از این نرم «IP وارد کردن» نصب
 .رو با کامپیوتر کنترل کنید

رو از طریق گوگل پلی دانلود و نصب کنید. بعد، گوشی خودتون رو به  Airdroid ابتدا اپلیکیشن
.ی خانگی متصل کرده و وارد برنامه بشینشبکه

 
رو انتخاب کنید. توجه  Sign Up یبعد از ورود با تصویر باال مواجه میشین. برای ورود باید گزینه

گوشی خودتون رو کنترل کنین، الزم نیست  Local صورتداشته باشین که اگه قصد دارین به
رو لمس کنید. بعد از  Sign In Later نیی دوم، یعرو انتخاب کنین؛ فقط گزینه Sign Up یگزینه

رو انتخاب کرده و از منوی  Enable یی زیر برای شما باز میشه که باید گزینهاین مراحل صفحه
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.رو انتخاب کنید و مجدد وارد برنامه بشین Airdroid یتنظیمات، برنامه

 
به شما میده. با دریافت این  IP در قسمت بعدی، شما با تصویر زیر مواجه میشین که یک آدرس

ی راه با موفقیت تموم میشه. حاال برای ایجاد ارتباط باید بقیهآدرس کار شما در قسمت تلفن هم
 .مراحل رو در کامپیوتر ادامه بدین

 Airdroidتنظیمات سمت کامپیوتر برنامه 
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موجود در  IP بار، آدرسروی کامپیوترتون اجرا کنید و در قسمت آدرسدر این مرحله، مرورگر رو 
.اپلیکیشن موبایل رو وارد کنید )مشابه تصویر زیر(

 
ی دسترسی روی تلفن همراه شما نمایش داده میشه که بعد از وارد کردن آدرس، پیامی برای اجازه

ی دسترسی توجه داشته باشید که اجازهرو انتخاب کنید ) Accept یباید با اون موافقت کنید. گزینه
 رو تنها زمانی تایید کنید که خودتون اون درخواست رو فرستاده باشین، در غیر این صورت با هیچ

.ی دسترسی موافقت نکنید(پیامی مبنی بر اجازه
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رو  های الزمتونین دسترسیبعد از موافقت، بین گوشی و تلفن همراه ارتباط ایجاد میشه و شما می
تونین از طریق اتصال اینترنتی به تلفن همراه خودتون داشته باشین. عالوه بر روش فوق، شما می

یک حساب ایجاد کنید و از  Airdroid یهم ارتباط برقرار کنید، برای این کار کافیه که ابتدا در برنامه
 .وارد اپلیکیشن بشین Sign Up یطریق گزینه

 Airdroidهای برنامه قابلیت

 های موجود در تلفن همراهمدیریت اس ام اس 
 دسترسی کامل به مخاطبین 
 همراه و ایجاد تماس صوتیهای گرفته شده در تلفن مشاهده تمامی تماس 
 هاهای صوتی، ویدیویی، تصویری و حتی اسناد موجود با انواع فرمتدسترسی کامل به فایل 
 تر کاربرانوجوی راحتبندی برای جستوجود دسته 
 هاانتقال بسیار سریع انواع فایل 
  وجود گزینهFind Phone ایبرای پیدا کردن تلفن همراه در هر نقطه 
 ای )این گزینه با توجه به قدرت مودم و صورت لحظهربین تلفن همراه بهدسترسی به دو

 اینترنت شما، ممکنه دچار افت کیفیت باشه(
 های سامسونگبرای گوشی SideSyncکنترل گوشی با کامپیوتر توسط برنامه 

تر تر و سریعداره و میشه گفت نوع بهینه Airdroid افزارهت زیادی با نرماشب SideSync افزارنرم
های تنها برای کاربران گوشی SideSync اون محسوب میشه؛ اما باید در نظر داشته باشید که

 SideSyncرو نداره. با تمام این تفاسیر،  Airdroid سامسونگ در دسترسه و گستردگی و محبوبیت
ی دسترسی به ست و به کاربران اجازهافزارهای موجود در این زمینهترین نرمیکی از پرقدرت

 های زیادی رو میدهقابلیت
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. 

 SideSyncاندازی نصب و راه

تونین آخرین ی سامسونگ نصب شده و شما میهافرض روی گوشیصورت پیشاین برنامه به
افزار سه نوع دسترسی متفاوت رو در اختیار کاربران روزرسانی رو از طریق گوگل پلی دانلود کنید. نرمبه

 :ها به شرح زیر هستنقرار میده. این دسترسی

 گذاری تصویر گوشی روی کامپیوتر شخصیاشتراک .0
 انتقال اطالعات با باالترین سرعت ممکن بین گوشی و کامپیوتر .2
 روی تلفن همراهنجام فعالیت از طریق کامپیوتر کنترل کردن و ا .3

 
تونین از طریق ارتباط سیمی و وایرلس گوشی رو به برای دسترسی و استفاده از این امکانات، شما می

 ..کامپیوتر متصل کنید. برای این کار کافیه که طبق مراحل ذکرشده پیش برین
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 سیمارتباط بی

 

اد ارتباط وایرلس بین کامپیوتر و گوشی، باید تلفن همراه و کامپیوتر خودتون رو به یک برای ایج
ه که ی خانگی باشاسپات تلفن همراه یا شبکهی مشترک متصل کنید. این شبکه ممکنه هاتشبکه

ه کنه )برای اتصال بکنه و تحت هر شرایطی اعتبار اینترنتی شما رو مصرف نمیتفاوتی ایجاد نمی
ی مشترک، ابتدا از طریق به شبکه PC اینترنت نیاز ندارین(. بعد از متصل کردن موبایل و حجم

رو باز کنید تا  SideSync افزاربشین. سپس از طریق کامپیوتر نرم SideSync یگوشی وارد برنامه
 .بتونید رابط کاربری گوشی رو ببینید

 

 ارتباط کابلی

 

شده و سپس از طریق کامپیوتر  SideSync یبرای این نوع اتصال، ابتدا از طریق موبایل وارد برنامه
 .افزار، رابط کاربری برای شما به نمایش درمیادبالفاصله بعد از باز شدن نرماین کار رو انجام بدین. 

 

 SideSyncافزار محیط نرم
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 هاترین آیتمگیره. یکی از مهمبعد از وارد شدن به برنامه، پارامترهای زیادی در اختیار شما قرار می
ی گوشی رو فقط روی تونید صفحههست. با روشن کردن این گزینه، می Phone Screen بخش

ی گوشی هم روی موبایل و هم کامپیوتر داشته باشین. برای دسترسی دو جانبه )فعال کردن صفحه
 .قرار بدین Enable Presentation Mode روی کامپیوتر( باید این گزینه رو روی حالت

 
های خوبی رو ه تصویر زیر( که دسترسیدر منوی اصلی تلفن همراه هم چند گزینه وجود داره )مشاب

ی موردنظر، در باالترین به شما اجازه میده که همیشه پنجره Always on top .به کاربران میده
 .ها قرار بگیره )شبیه به پین کردن(قسمت پنجره

طور که از معنی کلمه مشخصه، چرخش پنجره رو برای شما هست و همون Rotate ی بعدیگزینه
و زیاد  به شما اجازه میده که میزان شفافیت پنجره رو کم windows transparency .میدهانجام 

 .گیرهی مورد نظر عکس میکنه و از صفحههم شبیه به اسکرین شات عمل می Capture .کنید

هست که باالتر اشاره کردیم برای چه فعالیتی  Enable Presentation Mode ی آخر همگزینه
  .ستفاده کردمیشه ازش ا
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 SideSyncافزار های نرمقابلیت

 های تلفن همراهدسترسی به نوتیفیکیشن 
 های صوتی و تصویریمدیریت و انتقال انواع فایل 
 دسترسی کامل به نمایشگر موبایل 
 ها موجود بر روی تلفن افزارها و بازیچنین اجرای نرمهمهای موبایل و دسترسی به برنامه

 همراه
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 scrcpyکنترل گوشی با کامپیوتر توسط  برنامه 
 

شون آسیب دیده و قصد دارن از طریق کامپیوتر به افزار برای افرادی مناسبه که تاچ گوشیاین نرم
افزار افزار ابتدا باید فایل نصبی نرماطالعات خودشون دسترسی داشته باشن. برای استفاده از این نرم

رو دانلود و نصب کنید. در آخر هم  adb-drivers یرو از سایت گیت هاب دانلود کنید. بعد برنامه
 .رو فعال کنید Developer mode یگزینه

 

 ی، ابتدا وارد تنظیمات تلفن همراه خودتون بشید و گزینهDeveloper mode برای فعال کردن
about phone یا About Device رو لمس کنید. 

 
 انتخاب کنید. Software infoدر صفحه جدید گزینه 
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 .هم لمس کنیدرو هفت بار پشت Build Number یبعد گزینه

 
  .برای شما فعال میشه Developer Options یبعد از انجام مراحل قبل، گزینه 
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رو فعال کنید. در آخر کافیه که گوشی  USB debugging یگزینه Developer Options در بخش 

بینید که کنید. بعد از اجرا می رو اجرا scrcpy افزاررو همراه با کابل به کامپیوتر متصل کنید و نرم
 .ی تلفن همراه با تمامی تنظیمات روی کامپیوتر نمایش داده میشهصفحه
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 visorکنترل گوشی با کامپیوتر توسط برنامه 
 

های هست که قابلیت vysorهای موجود برای کنترل گوشی توسط کامپیوتر، ز برنامهیکی دیگه ا
ی معمولی این برنامه رایگانه اما برای استفاده از زیادی رو در اختیار کاربران قرار میده. نسخه

های شما بدون ی رایگان تقریبا تمام فعالیتای رو پرداخت کنید. در نسخهباید هزینه Pro ینسخه
قال تری انتها رو با سرعت و کیفیت خیلی بیشها و فایلیراد انجام میشه اما اگه قصد دارین عکسا

 .افزار رو نصب کنیدی پولی نرمبدین، باید نسخه

 
 visorاندازی نصب و راه

 
رو دانلود و  vysor برای فعال کردن برنامه ابتدا از طریق موبایل وارد گوگل پلی شده و اپلیکیشن

 .رو در گوگل کروم خودتون نصب کنید vysor ینصب کنید. بعد افزونه

 

 ADD TO یبشین و در قسمت باالی صفحه روی گزینه vysor سایت رسمیبرای این کار وارد وب
CHROME  آموزش نصب  روی گوگل کروم خودتون افزونه نصب نکردیدکلیک کنید )اگه تا حاال

طور خودکار انجام میشه در نتیجه منتظر رومطالعه کنید(. مراحل نصب افزونه به افزونه بر روی کروم
 طور کامل نصب بشهباشین تا افزونه به

https://netran.net/mag/add-extensions-to-google-chrome/
https://netran.net/mag/add-extensions-to-google-chrome/
https://netran.net/mag/add-extensions-to-google-chrome/
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. 

ی نحوه) رو فعال کنید USB Debugging یتون گزینهاز نصب افزونه، از طریق تنظیمات گوشیبعد 
سازی کافیه که گوشی رو بعد از فعال .(در بخش قبل توضیح داده شد USB Debugging سازیفعال

  .در گوگل کروم بشین vysor یاز طریق کابل به کامپیوتر متصل کرده و وارد افزونه
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رو  OK .اگر تمام مراحل رو درست انجام داده باشین با پیغام موجود در تصویر باال مواجه میشین
رو در مرورگر  vysor یبزنین تا اتصال برقرار بشه. برای داشتن تصویر موبایل روی کامپیوتر، افزونه

  .رو انتخاب کنید View یکروم باز کرده و گزینه

 

 حرف آخر
 

افزارهای کنترل گوشی توسط کامپیوتر ترین نرمن مقاله سعی کردیم تعدادی از بهترین و محبوبدر ای
طور کلی رو معرفی کنیم تا شما بتونین با توجه به نوع نیازتون، بهترین انتخاب رو داشته باشین. به

مختلف ممکنه به افزارهای ذکرشده در این مقاله، برای کاربرانی ذکر شده که در شرایط هر یک از نرم
افزارها رایگان هستن و برای کیفیت بهتر و استفاده از ها نیاز داشته باشن. تمامی این نرماون

اپلیکیشن رو بخرید. در آخر ممنونم که تا انتهای این مطلب  Pro یتونین نسخهتر، میامکانات بیش
 .ر ثمر واقع بشهی نت ران همراه بودین. امیدوارم این مقاله برای شما مثمبا مجله

 سواالت متدوال

  چه زمانی نیازه که با کامپیوتر به گوشی وصل بشیم؟
 

 .کنهتونه مفید باشه، مثل زمانی که تاچ گوشی کار نمیاین ترفند فقط در شرایط خاص می
 
 

  ارتباط با گوشی نیاز به اینترنت داره؟
فای متصل صورت کابلی دو دستگاه به هم متصل بشن یا هر دو به یک وایخیر، فقط کافیه به

  .باشن
  برای استفاده از این قابلیت باید به برنامه ها دسترسی داد؟

 
رو هم  usb debugging یهایی که داده میشه شما باید گزینهطوره و در کنار دسترسیقطعا همین

 .صورت کامل آموزش داده شدهال کنید که در مقاله این مورد بهفع


