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اندرويديگيري از يك وسيله  پشتيبان
وسايل هوشمند و حيات  گوشي هاي ها حكم خون را در رگ داده

تان  را در معرض خطر قرار  اطالعات بسيار مهم. ديجيتال شما دارند
  .گيري كنيد از آنها پشتيبان. ندهيد

كنيد چقدر اهميت  ذخيره مي اندرويدياطالعاتي كه در وسيله 
شما گم يا دزديده شود، و همه  اندرويدييله دارند؟ آيا اگر وس

ها، و ساير اطالعات ارزشمند شما نيز از  تلفن ها، شماره ها، پيامك عكس
 از  گيري پشتيبانشويد؟ با  ميندست برود به شدت دچار ناراحتي 

هميشه بايد بيش از يك  .گوشي جلوي اين وضعيت را بگيريدهاي  داده
  .يدها را داشته باش نسخه از داده

  

  كپي اول
يك  اندرويديكنيم كه نسخه پشتيبان اول شما از وسيله  توصيه مي 

هاي اجراي اين كار در  گام. باشد SD حافظه كارتهاي  نسخه از داده
اندكي با  ي اينجاها زير آمده است، اما ممكن است دستورالعمل

  . هاي مورد نياز گوشي شما تفاوت داشته باشد دستورالعمل

به كامپيوتر وصل  USBكابل  قياز طررا  يدياندرووسيله  .1
 چه يك ،باشد ويندوزچه كامپيوترتان يك كامپيوتر (كنيد 
 ).مك وتريكامپ

كشي از باالي  منوي اصلي را با انگشت اندرويديدر وسيله  .2
را انتخاب » USB connection«صفحه به پايين ظاهر كنيد و 

صال به در بعضي از وسايل ممكن است يك پيام ات .كنيد
USB از وسايل  بسياريدر . بيايد كه الزم است آن را بپذيريد

  .ممكن است اجراي اين گام و گام بعدي ضروري نباشد

 ديرا انتخاب كن USB Mass Storage نهيگز يدر صفحه بعد .3
 .ديرا لمس كن OKو 

                 اي  Computer در كامپيوترتان آيكنگر ا .4
Windows Explorer جديد  نهيگز كيكنيد  را باز 

»Removable Disk «تبلت  اي يگوش يداخل گر رهيذخ يبرا
هايي كه در آنها يك كارت  براي گوشيو  ،ظاهر خواهد شد

micro–SD  يك گزينه جديدنصب شده باشد          
»Removable Disk « كارت  يبرانيزmicro–SD  ظاهر

نيد در توا را مي SDهاي روي كارت  همه فايل. خواهد شد
به عنوان مثال، . يك مكان جديد بر روي كامپيوتر ذخيره كنيد

                   توانيد يك پوشه به نام مي
»13930431_ANDROID-SD-CARD-BACKUP «

را در آن ذخيره كنيد تا بعدها  SDهاي كارت  بسازيد و فايل
بخواهيد در صورتي كه  .را بيابيد ها ليفا به راحتي بتوانيد آن

ها و ويدئوها نسخه پشتيبان تهيه كنيد فقط از  فقط از عكس
  .كپي تهيه كنيد DCIMپوشه 

  
اين نسخه پشتيبان اول بسيار خوب است و در صورتي كه مشكلي 

توانيد  تان را به راحتي مي هاي براي گوشي يا تبلت شما پيش بيايد داده
شود  ه زود انجام نميزود ب ي معموالًين كارچنبازيابي كنيد، اما چون 

ها  ممكن است بعضي از دادهگر گوشي  رفتن ذخيره در صورت ازدست
از اين روي، . از دست بدهيدنيز ويدئوهاي جديد را  ها و مانند عكس
تواند  گيري ديگر را كه مي كنيم كه يك روش پشتيبان توصيه مي
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شدن يا  زود انجام بگيرد نيز انتخاب كنيد تا در صورت گم زودبه
افزاري چيزي را از دست  شدن گوشي يا تبلت از لحاظ نرم دزديده
گيري كه معموالً رايگان  اگر بخواهيد با يك برنامه پشتيبان. ندهيد

گيري ساده است، اما اگر  دهيد عمليات پشتيبانبنيست اين كار را انجام 
دهيد عمليات كمي بخودتان بخواهيد به طور دستي اين كار را انجام 

  .پيچيده استدشوار و 

  

  )دستي و اكثراً رايگان(م تهيه نسخه پشتيبان دو

هاي  هاي بخش دادهاز بخش به بخش در اين روش الزم است كه  
  .گيري كنيد پشتيبانرا  اندرويديشده در وسيله  مختلف ذخيره

استفاده  با(ها  ها، دفترچه تلفن، ايميل، سررسيدنامه، و تنظيم برنامه ●
  )بع پشتيباناز گوگل به عنوان من

 .برويد Personalتحت   Backup & reset به و آنگاه  Settingsبه  
دار  را تيك Automatic Restoreو  Backup my data مقابل   دو مربع
  .كنيد

    
را انتخاب  Googleگزينه . برويد Accountsو سپس  Settingsبه 

ها در  در بعضي از گوشي( راست-پايينگوشه كنيد، دكمه منو در 
را  Synce nowو گزينه  درا انتخاب كني يگوش) چپ-نييگوشه پا

كنيد  در باالي صفحه لمسرا  G-Mail تان در حسابانتخاب كنيد، يا 

                   ،   وSync Contacts ،Sync Gmail       فقط مواردو 
 Sync Calendar را انتخاب كنيد.  
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  و ويدئوهاي گوشي ها گيري از عكس يبانپشت
 گوشي يدئوهايو و ها گيري از عكس سه روش براي پشيتبان

، دومي از طريق كابل +Googleيكي از طريق . توانيد انتخاب كنيد مي
USBكننده فايل مانند  ، و سومي از طريق يك برنامه و سرويس همگاه

Dropbox.  

  ها ي از عكسگير براي پشتيبان +Googleاستفاده از  ●

  . را نصب كنيد +Google كبرنام  .1

دكمه (گوشي از طريق منوي . با حساب گوگل وارد شويد. 2
 )چپ-نييپا يدكمه منو ها ياز گوش يدر بعضيا  راست-منوي پايين

را فعال  Instant Uploadسپس     و  را انتخاب كنيد Settingsگزينه 
برويد و  اندرويدممكن است الزم باشد كه به سراصفحه . كنيد

Settings  و سپسAccounts & sync از  يكي .را انتخاب كنيد
را  Sync instant upload  و مربع كنار ديها را انتخاب كن حساب
    . دار كنيد تيك

  
طور خودكار در حساب  ها به  حال هرگاه عكس بگيريد، عكس

Google+ با لمس دكمه . شود شما در يك پوشه خصوصي ارسال مي
Photo توانيد اين پوشه را تماشا كنيد مي .  

  
  در يك كامپيوتر دئوهايو وها  گيري از عكس پشتيبان●

آيكن . به كامپيوتر وصل كنيد USBرا با كابل  اندرويديوسيله  
Computer  ياWindows Explorer حافظه . را در كامپيوتر باز كنيد

جديد گر  ذخيرهعنوان دو   گوشي يا تبلت بايد به SDداخلي و كارت 
. را بيابيد DCIMرا باز كنيد و پوشه  SD مورد كارت . فهرست شوند

هاي  فايل. شده است ها و ويدئوهاي ذخيره اين پوشه حاوي عكس
گيري كنيد انتخاب كنيد و  خواهيد پشتيبان عكس و ويدئويي را كه مي

  .كپي آنها را در يك مكان كامپيوترتان ذخيره كنيد

  

گر  ذخيرهها با استفاده از يك سرويس  ز عكسگيري ا پشتيبان●
  گر ذخيره  و برنامه) ابري(اينترنتي 

را در وسيله  Box يا Dropboxمانند  رايگاني سرويس  .1
 . نصب كنيد اندرويدي

يا                    Instant Upload ي مانند، خصوصيت هاي برنامه در تنظيم .2
Turn On Camera Upload  هم (را فعال كنيدDropbox  و

دهد  ، كه اين اطمينان را مي)اي دارند چنين گزينه Box هم 
يا  Dropboxب اطور خودكار براي حس هاي شما به  كه عكس

Box شما ارسال خواهد شد.  

  

  ها گيري از پيامك پشتيبان

   □.بهره بگيريد  + SMS Backup   از يك برنامه  رايگان مانند 


