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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

ران مجله نت  
یزدان یوسفینویسنده:   

 

قال های انتآموزش روش
فایل از گوشی به کامپیوتر 

 و بالعکس
های موسیقی، های مختلفی مثل فایلامروزه فایل

تری پیداکرده و عکس و فیلم در بین مردم رواج بیش
طبق این روال، مشکالتی هم برای مردم به وجود 

ها نبود فضای ترین این مشکلآورده. یکی از عمده
و یا بالعکس  کامپیوتر به گوشی از فایل انتقال کافی و
 .هست

تون پیش اومده که حال برای همهخب قطعا تابه
بخواید فایلی رو از گوشی به کامپیوتر و یا بالعکسش 

 برای انجام شدن این انتقال .رو انتقال بدین

تونید بسته به های زیادی وجود داره که شما میراه 
ها ها رو انتخاب کنید. این روشنیازتون یکی از اون

سیم طورکلی به دو دسته اتصال کابلی و اتصال بیبه
تقسیم میشن. در ادامه با نت ران همراه باشید تا با 

 .دیگه این آموزش رو به انتها برسونیمهم

 

 

https://netran.net/mag/transfer-files/
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تری پیداکرده های موسیقی، عکس و فیلم در بین مردم رواج بیشهای مختلفی مثل فایلامروزه فایل
ها نبود فضای ترین این مشکلآورده. یکی از عمدهو طبق این روال، مشکالتی هم برای مردم به وجود 

 .و یا بالعکس هست کامپیوتر به گوشی از فایل انتقال کافی و
تون پیش اومده که بخواید فایلی رو از گوشی به کامپیوتر و یا بالعکسش حال برای همهخب قطعا تابه
 .رو انتقال بدین

 1تصویر 
ها تونید بسته به نیازتون یکی از اونداره که شما می های زیادی وجودبرای انجام شدن این انتقال راه

سیم تقسیم میشن. در طورکلی به دو دسته اتصال کابلی و اتصال بیها بهرو انتخاب کنید. این روش
 .دیگه این آموزش رو به انتها برسونیمادامه با نت ران همراه باشید تا با هم

 

 مقاالت پیشنهادی

 قابلیت ضروری دوربین گوشی 6

 بهترین گوشیهای شیائومی 2021

 انتقال فایل از اندروید به آیفون

 

 

https://netran.net/mag/camera-features/
https://netran.net/mag/the-best-xiaomi-2021-phones/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%81%d9%88%d9%86/
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 بالعکس و کامپیوتر به گوشی از فایل انتقال مختلف هایروش
 USB لکاب طریق از فایل انتقال
راحتی هست که به  USB ها از گوشی موبایل به کامپیوتر، استفاده از کابلترین راه انتقال فایلساده

 .جا پیدا میشه در همه

ند گیره و برای شما فرایعنوان شارژر، در اختیارتون قرار میاین کابل همراه با خرید تلفن هوشمند به 
شارژ کردن و انتقال فایل رو انجام میده پس اگه تو خونه تلفن همراه هوشمند دارید )مگه میشه تو 

 .این دوره زمونه کسی نداشته باشه؟( نیازی به خرید مجدد این کابل نیست

ی بسیار ناچیز، کابل تونید با یک هزینهکه به هر دلیلی این کابل رو در اختیار نداشتید می در صورتی
 .های معتبر بخریدرو از فروشگاه

 2تصویر 
بعد از فراهم کردن این کابل، شما باید یک سمت کابل )سوکت تایپ سی و یا سوکت تایپ اندرویدی( 

 .به کامپیوتر متصل کنید (USB) تون و سمت دیگه کابل رورو به گوشی

باز کنید )اگه پسورد روی تون رو ی گوشیبعد از متصل کردن گوشی به کامپیوتر، شما باید صفحه
 .تون دارین حتما پسورد رو وارد کنید( تا با یک اعالن تایید مواجه بشیدتلفن



 به کامپیوتر و بالعکس های انتقال فایل از گوشیآموزش روش
 

 

4 

 

طور کلی یک صفحه برای شما باز میشه  های مختلف، متفاوته اما بهاین اعالن در هر کدوم از تلفن
 .باشید allow و یا accept یکه باید به دنبال گزینه

تون بشید تونید از طریق مای کامپیوتر وارد درایو تلفن همراهکامپیوتر، حاال می بعد از دادن مجوز به
 .خواید از حافظه موبایل به حافظه کامپیوتر انتقال بدیدو هر فایلی رو که می

 بلوتوث طریق از فایل انتقال
تلفن همراه های کنیم، زمانی که گوشیبا شنیدن کلمه بلوتوث اغلب ما مروری از خاطرات گذشته می

 .ها بودبه این صورت پیشرفته نبودن و بلوتوث یک تکنولوژی خیلی خفن برای انتقال فایل

ای از کار ما باز کنن. راه دوم دردمون بخورن و گرهاین خاطرات بسیار شیرین و قدیمی ممکنه امروز به 
کار حجم به های کمبرای فایل ها بین کامپیوتر و تلفن همراه، استفاده از بلوتوثه کهبرای انتقال فایل

 .گرفته میشه

 3تصویر 
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دونید که بلوتوث از سرعت باالیی برای انتقال طور که با تکنولوژی بلوتوث آشنایی دارید میهمون
گیره، اما چطور های حجیم زمان زیادی رو از شما عزیزان میبرخوردار نیست پس برای انتقال فایل

 ا رو منتقل کنیم؟هباید از طریق بلوتوث فایل
( مجهز به بلوتوث باشند. برای انتقال فایل ها از طریق بلوتوث باید هر دو سیستم )موبایل و کامپیوتر

فرض این تکنولوژی قرار گرفته و برای مجهز کردن کامپیوتر به صورت پیش ها بهتاپروی همه لپ
 .بلوتوث کافیه که یک دانگل بلوتوث بخرید

 4تصویر 
رو به کامپیوتر متصل کنید و بعد  بلوتوثانجام فرایند انتقال از طریق بلوتوث کافیه که دانگل برای  

.به بخش کنترل پنل ویندوز برید  

انتخاب کنید. حاال در قسمت باز شده  Network and Internet Sharing یحاال در این قسمت گزینه 
        Allow Bluetooth Devices to رو انتخاب کنید و در آخر تیک قسمت Bluetooth Devices یگزینه

find this PC بزنیدو ر. 

و  ندبلوتوث با یک قیمت بسیار مناسب در هر فروشگاه قطعات کامپیوتری وجود دار یهادانگل
.راحتی به اون دسترسی داریدشما به   
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اگه این تیک رو نزده باشید دستگاه شما توسط گوشی موبایل پیدا نمیشه و درنتیجه قضیه انتقال کال 
تر از دویست مگابایت، بهتره از بلوتوث استفاده نکنید چون های بیشمنتفی میشه. برای انتقال فایل

 .گیرهسرعت انتقال اون کم بوده و زمان زیادی رو از شما می

 ایمیل طریق از هایلفا جابجایی
حجم پیشنهاد نمیشه چراکه اگرم  های پراین روش هم مثل روش قبلی )استفاده از بلوتوث( برای فایل

 .بخواید این کار رو انجام بدین، ایمیل بهتون اجازه نمیده

مگابایت هم  25مگابایت هست که برای کاربران جیمیل این حجم به  10حجم انتقال فایل در ایمیل 
 دار باشه که ما با ده مگابایت آخه چیکار کنیم؟رسه. خب شاید براتون خندهمی

کیلوبایتی از تلفن همراه به  100اینجاس که باید خدمتتون عارض بشم من به خاطر انتقال یک فایل 
 .رو به هم بریزم خواستم زمین و زمانکامپیوتر می

لحظه هیچ راه ارتباطی نداشتم، فقط  این خاطره مربوط به خیلی وقت پیش نیست و منم تو اون
 .دونی و ممکنه یه روز به کمکت بیادمگابایت رو می 10زمانی که در شرایط خاص قرار بگیری قدر این 

 5تصویر 
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تون بشید و فایل مورد نظرتون رو برای خودتون برای انتقال از طریق ایمیل کافیه که وارد حساب ایمیل
 .ارسال کنید

تون شده و فایل آپلود شده رو تونید از طریق گوشی موبایل هم وارد ایمیلن شما میبعد از آپلود شد
تون آپلود کنید و از دانلود کنید. این فرایند ممکنه برعکس هم انجام بشه یعنی شما با گوشی موبایل

 .طریق کامپیوترتون اون فایل رو بعد از دانلود در اختیار بگیرید

حدی باشه، ایمیل به  تون بیشتر از یککه اگه حجم فایل مخصوصا عکس رو هم اضافه کنمالزمه این
کنید میزانی افت کنه و درنتیجه ممکنه فایلی که دریافت میتر میرو کمصورت خودکار حجم اون فایل 

 .کیفیت با فایل اصلی داشته باشه

یره و بهتره که در شرایط شمار مدر آخر باید بگم که این روش یک روش اورژانسی برای مواقع خاص به
 .های ارتباطی دیگه اصال به این مورد فکرم نکنیممعمولی و وجود راه

 کامپیوتر به Shareit طریق از فایل انتقال
Shareit  عامل ویندوز هاست که اخیرا برای سیستمیک اپلیکیشن اندرویدی برای انتقال انواع فایل

 .ای رو ایجاد کردههم نسخه

اسپات ایجاد کنید و از طریق این راحتی یک فضای هاتتونید به از این اپلیکیشن شما میبا استفاده 
 .رو منتقل کنید های خودتونشبکه محلی فایل

 الزمه این مطلب رو اضافه کنم که برای ایجاد اتصال از طریق شیرایت، کامپیوتر شما باید از قابلیت
Wifi Lan پشتیبانی کنه. 

 
 6تصویر 
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کنن الزم نیست از تاپ استفاده میها وجود داره و کاربرانی که از لپتاپلیت بر روی کلیه لپاین قاب
 .این بابت نگران باشند

کنه، باید برنامه شیرایت رو دانلود پشتیبانی می Wifi Lan بعد از اینکه مطمئن شدید کامپیوترتون از
 .و نصب کنید

خودتون، وارد برنامه بشید. برای متصل شدن دو سیستم  بعد از نصب با گوشی تلفن همراه و کامپیوتر
سی یا اتصال به کامپیوتر شخصی رو بزنید تا کافیه که با گوشی موبایل از قسمت باال کانکت تو پی

 .رو بتونید پیدا کنیدبعد از جستجو کامپیوتر خودتون 

از یک اتصال پرسرعت لذت تونید بعد از پیدا کردن سیستم مورد نظرتون تنها با لمس کردن اون می
 .ببرید

 OTG قطری از انتقال
جی روشی جالب و بدون استفاده از سیم هست. در این روش شما انتقال فایل از طریق اتصال اوتی

 .و یک فلش نیاز دارین OTG به یک

جی به گوشی تلفن همراه متصل کنیم جی و فلش، حاال باید فلش رو از طریق اوتیبعد از تهیه اوتی
 .بی انتقال بدیماسهای مورد نظرمون رو به فلش یوفایل و

 
 7تصویر 
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بی رو به کامپیوتر متصل کرده و اطالعاتش رو بر روی اسها، کافیه که فلش یوبعد از انتقال فایل
شه، یعنی تمام این مراحل رو از کامپیوتر به کامپیوتر ذخیره کنیم. این فرایند بالعکس هم انجام می

 .دیمموبایل انجام میگوشی 

جی، مطمئن بشید که تلفن همراهتون از بینم که اضافه کنم قبل از هزینه کردن و خرید اوتیالزم می
 .کننجی پشتیبانی نمیتر از اتصال اوتیهای قدیمیکنه یا نه چراکه تلفن همراهجی پشتیبانی میاوتی

 Raider Ram ررید رم از استفاده
کنن. برای شه گفت تقریبا مثل هم عمل میجی نداره و میزیادی با اتصال اوتیاین اتصال تفاوت 

 .این کار شما به یک رم ریدر و رم نیاز دارید تا بتونید اطالعات رو منتقل کنید

های مورد بعد از فراهم کردن رم و رم ریدر، ابتدا رم رو داخل گوشی قرار داده و تمام اطالعات و فایل
ی قبل، باید رم رو داخل رم ریدر قرار داده و به خلش کپی کنید. بعد از اتمام مرحلهرو دانیازتون 

 .کامپیوتر وصل کنید

 8تصویر 
های داخل رم رو در داخل کامپیوتر کپی کنید تا مراحل انتقال ی آخر کافیه که شما تمام فایلدر مرحله

تر به گوشی انتقال بدن که باید تمام مراحل کامل بشه. ممکنه بعضی از افراد بخوان فایلی رو از کامپیو
 .ذکرشده رو معکوس انجام بدین
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  iTunesطریق از اطالعات انتقال
ها از کامپیوتر به گوشی و برعکس وجود داره که برای برای انتقال فایل iTunes ای به اسمبرنامه

 .تهیه و تولید شده iOS عاملسیستم

 

 9تصویر 
ی کامپیوتر، وارد تنظیمات گوشی خودتون های باال و نصب نسخهبعد از مطمئن شدن از محدودیت

 .رو لمس کنید iTunes Syns یی باز شده گزینهدر صفحه رو انتخاب کنید. General یبشید و گزینه

رو انتخاب کنید تا ارتباط بین گوشی  Syns Now یی آخر کافیه که در پنجره باز شده گزینهدر مرحله
بوده و سرعت  iOS عاملتاپ( برقرار بشه، این روش مختص به سیستمتلفن همراه و کامپیوتر )لپ

 .انتقال نسبتا باالیی داره

 کامپیوتر به فایل انتقال برای باکسدراپ از استفاده

ی باشه و حتما نسخه iOS 5 اس شما بیشتر ازاوعامل آیبرای استفاده از این ابزار باید سیستم
 .کامپیوتر اون رو بر روی سیستم خودتون نصب شده داشته باشید
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Dropbox  حساب میاد که برای انتقال فایل باید طبق مراحلی  افزار مناسب برای انتقال فایل بهیک نرم
 .کنم پیش بریدکه ذکر می

ی باکس رو در ویندوز و گوشی مورد نظرتون نصب کنید. حاال در مرحلهی اول برنامه دراپدر مرحله
 .کاربری رو ذخیره کنیددوم باید یک حساب کاربری بسازید و رمز و نام

 10تصویر 
های مورد نظرتون رو در یک ی ویندوز وارد برنامه بشید و فایلبعد از ساخت حساب کاربری، با نسخه

 .آدرس مشخص )در داخل برنامه( قرار بدین

باکس شده و در مسیر ن هم وارد برنامه دراپی اخر کافیه که از طریق گوشی تلفن همراهتودر مرحله
 .رو دریافت کنیدهای مورد نظرتون شده )از طریق کامپیوتر( فایلمشخص

   Storage Cloud قطری از انتقال
Cloud Storage  ها از گوشی به کامپیوتر و یا فضای ابری، یک روش خیلی خوب برای انتقال فایل

 .بالعکس هست

، یک حساب گوگل ابری فضای که شما با استفاده از فضاهای ابری موجود مثلبرای این کار کافیه 
رو انتخاب و برای خودتون ایجاد کنید. بعد از ساخت حساب کاربری شما باید فایل مورد نظرتون 

 .آپلود کنید ابری فضای داخل

https://netran.net/mag/google-drive/
https://netran.net/mag/what-is-cloud-storage/
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 11تصویر 
از گوشی به خواید ی آخر از طریق کامپیوتر یا گوشی موبایل )بسته به نیاز خودتون، که میدر مرحله

کامپیوتر انتقال بدین و یا برعکس( مجدد وارد حساب کاربریتون بشید و اقدام به دانلود فایل آپلود 
 .شده کنید

 آخر حرف
و بالعکس رو به شما  کامپیوتر به گوشی از فایل انتقال هایدر این مطلب سعی شد که اکثر روش

 .دوستان آموزش بدیم
ها تونید از اونای نیز هستن که شما میهای دیگهشه و روشنمی های باال محدوداین تنها به روش

ها رو برای شما عزیزان ترین روشهزینه استفاده کنید، اما ما در این مقاله سعی کردیم که بهترین و کم
 .ارائه بدیم

بندی هسیم و کابلی طبقتاپ( در دودسته بیطورکلی اتصاالت بین گوشی تلفن همراه و کامپیوتر )لپبه
سیم( برای میشه که ما امروز هر دو روش رو )اتصال با استفاده از کابل و اتصال از طریق ارتباط بی

 .بندی کردیمشما در انواع مختلف توضیح دادیم و دسته

توجهی رو به شما ی اینترنت قابل بر باشه و هزینههای حجیم زماناین روش ممکنه برای فایل
.تحمیل کنه  



 به کامپیوتر و بالعکس های انتقال فایل از گوشیآموزش روش
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طور مداوم به اتصال بین گوشی و کامپیوتر نیاز دارید، بهتره که های عزیز بهرانیدر آخر اگه شما نت
های ممکن و ترین روشو یا شیرایت استفاده کنید چراکه این دو روش سریع USB از روش کابل

 .ها هستنترین این روشهزینهصدالبته کم

ای از شده گرههای ارائهران همراه بودین امیدوارم که روشممنون که تا پایان این مقاله با مجله نت
 .کار شما دوستان رو باز کنه

ها رو از گوشی به کامپیوتر یا بالعکس انتقال بدیم یدونید که بتونیم فایلای ماگه شما هم روش دیگه
برامون کامنت بذارید و نظرتون رو بیان کنید، اگه هم سوالی در مورد این مقاله داشتین برامون کامنت 

 .دیمبذارید و ما در اسرع وقت به سواالت شما عزیزان پاسخ می

 


