ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﮑﺎپ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﯾﻔﻮن و
آﯾﭙﺪﻫﺎی اﭘﻞ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از اﻃﻼﻋﺎت آی ﻓﻮن ،اﭘﻞ ،ﯾﺎ آی ﭘﺎد ﻟﻤﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﮑﺎپ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﯾﺎ دزدﯾﺪه ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ.

ﯾﮏ روش ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی  iCloudو  iTunesرا ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ روش
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﺤﻮه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی ﺑﺎ آﯾﮑﻠﻮد
اﺑﺘﺪا آﯾﻔﻮن ﯾﺎ آﯾﭙﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﺼﻞ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Settingsآﯾﻔﻮن ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ  iCloudرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺰﯾﻨﻪ  iCloud Backupرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ)ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﺪ(.

ﺣﺎل ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Back Up Nowرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺑﺪون دردﺳﺮ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﮑﺎپ ﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﻣﺤﺘﻮای دﺳﺘﮕﺎه آی او اﺳﯽ ﺷﻤﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ روش ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﮑﺎپ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت
ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ آن
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه دارد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﮑﺎپ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ زﯾﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
وارد ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Settingsآﯾﻔﻮن ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ  iCloudرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Storageو ﺳﭙﺲ  Manage Storageرا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺣﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب و ﻟﯿﺴﺖ ﺑﮑﺎپﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﺪه از آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ  iCloud Backupﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ
در آﯾﻔﻮن ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺗﺤﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ دﺳﺘﮕﺎه روزاﻧﻪ از ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ در ﺳﺮوﯾﺲ آﯾﮑﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ
ﺑﮑﺎپ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ
را ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ:
وارد ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  Settingsآﯾﻔﻮن ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ  iCloudو ﺳﭙﺲ  Backupرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ  iCloud Backupاﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﻔﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺎرژر ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
از وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اﮐﺎﻧﺖ آﯾﮑﻠﻮد ﺧﻮد
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﯾﻔﻮﻧﺘﺎن را ﻗﻔﻞ ﮐﺮده و آن را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ از ﻣﺤﺘﻮای آﯾﻔﻮﻧﺘﺎن در ﺳﺮوﯾﺲ
آﯾﮑﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ﺑﮑﺎپ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﮕــﻮﻧﮕﯽ ﺑﮑــﺎپ ﮔﯿــﺮی ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده
از iTunes
در روش دوم ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و آﻣﻮزش آن را دارﯾﻢ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺑﺎ ﻧﺎم  itunesﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ از داده ﻫﺎی آﯾﻔﻮن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ و… در
ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﯾﺘﯿﻮﻧﺰ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﮑﺎپ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﯾﻔﻮن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﯾﺘﯿﻮﻧﺰ را در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ راﺑﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،آﯾﻔﻮﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ
ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ،رﻣﺰ ﻋﺒﻮر

آﯾﻔﻮﻧﺘﺎن را وارد ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر
آﯾﻔﻮﻧﺘﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﺪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن
رﻣﺰ ﻋﺒﻮر آﯾﻔﻮن ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﯾﻔﻮﻧﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ آن ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻻزم ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﯾﺘﯿﻮﻧﺰ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻮن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﺪل
آﯾﻔﻮﻧﺘﺎن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Summaryﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﺤﺘﻮا و اﻃﻼﻋﺎت اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
 Healthو  Activityﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﭘﻞ واﭼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
آﯾﻔﻮﻧﺘﺎن ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﮑﺎپ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ
 Encrypt iPhone Backupرا ﺑﺰﻧﯿﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Backup Nowﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﮑﺎپ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﯾﻔﻮن ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه آی
او اﺳﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎن و
ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻼﺻﻪ آﯾﺘﻮﻧﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﯿﺪ.

