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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

ران مجله نت  
فاطمه صائمیاننویسنده:   

 

آموزش بک آپ گرفتن از 
 فونیآ

از  میدار  ازیاومده که ن شیاز ماها پ یلیخ یبرا
کار  نی. حاال امیر یهوشمندمون بک آپ بگ یهاتلفن

رفع  ای یکردن گوش ستیمثل ر  یمختلف لیممکنه دال
از اون دسته  فونیکوچک دستگاه باشه. آ یهامشکل

 کیاستفاده کردن از  یهستش که برا ییهایگوش
 ایو  میسبپر یاز کس دیبا ای هاش،یژگیو یسر 

. امروز اومدم تا بهتون میمختلف رو بخون یهامقاله
رو نشون بدم. با من  فونیآموزش بک آپ گرفتن از آ

 .دیهمراه باش

https://netran.net/mag/how-to-get-back-up-on-iphone/
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 یهابا استفاده از برنامه دیتونیوجود داره. شما م تونفونیبکاپ گرفتن از آ یبرا یمختلف یهاروش
iCloud  ایو iTunesآموزش بک  کنمیم یسع جانی. من در ادیکن هیتون بکاپ ته، از اطالعات دستگاه

 استفاده کنند. همقال نیبدم تا همه بتونند از ا حیرو مرحله به مرحله توض فونیآپ گرفتن از آ

  iTunes بکاپ گرفتن از طریق

علت اول  نیاست. به هم iTunes قیاز طر  فون،یبک آپ گرفتن از آ یهاروش نیتر از متداول یکی
. با ما میبد حیروش بهتون توض نیرو با استفاده از ا فونیآموزش بک آپ گرفتن از آ میکنیم یسع

 .دیهمراه باش

رو با استفاده از  تونیگوش دی. بعد از نصب، بادینصب کن وتریکامپ یرو رو iTunesافزار نرم دیاول با
 .دیمتصل کن وتریمورد نظر به کامپ میس

 

 ریز  ریمانند تصو یگوش کونیآ یو در قسمت چپ برنامه رو دیشیبعد، وارد برنامه م یدر مرحله
 .دیکن کی( کل1 ری)تصو

 

 1تصویر 
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 یبعد ینهیو گز  iCloudاول  ینهیوجود داره. گز  نهیکه در اون دو تا گز  شهیبراتون باز م یدیجد یصفحه
This Computer قیبک آپ گرفتن از طر  یهستش. برا iTunesدیدوم رو انتخاب کن ینهیگز  دی، با. 

 

 2تصویر 

 .دیرو انتخاب کن Back Up Now ینهیگز  دیتونیحاال شما م

 .دقت کنید که در این حالت فایل نهایی امن نیست و ممکنه به دالیل مختلف از بین بره

 هیرمز کاف نییتع ی. برادیکن نییرمز تع تونیبکاپ لیفا یبرا دیتونیمشکل، م نیاز ا یر یجلوگ یبرا
 .دیرو انتخاب کن Encrypt Local Backup ینهیتا گز 

 

 3تصویر 
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 یرمز  دیاول با لدیمختلفه. در ف لدیدو ف یکه دارا شهیبراتون باز م یدیجد یدر قسمت بعد صفحه
دوباره پسورد  یبعد لدیرمزتون در ف دییتا یبرا نی. همچندیرو وارد کن دیکنیوقت فراموش نم چیکه ه

 .دیرو انتخاب کن Set Password ینهیو گز  دیرو تکرار کن

 

 4تصویر 

. در صورت فراموش کردن دیداشته باش یکه به اون دسترس دیکن ادداشتی ییبهتره رمز رو در جا
 .دیکن دایپ یتون دسترسبک آپ لیبه فا دیتونینم یطیشرا چیتحت ه گریرمز، د

 نیآخر  خیتار  دیتونیتا روند بکاپ گرفتن از دستگاه کامل بشه. م کشهیطول م یمدت زمان کم
 .دیه رو مشاهده کنشدبکاپ گرفته لیفا

 

 5تصویر 
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 مایو مستق دیکن یمراحل باال رو ط هیفقط کاف دیر یبک آپ بگ تونیاز گوش دیدفعات بعد که خواست
 .دیکن کیکل Back Up Now ینهیگز  یرو

 کیصفحه قرار داره کل یکه در سمت چپ و باال edit ینهیگز  یتون روبکاپ لیفا یمشاهده یحاال برا
 .دیکن

 

 6تصویر 

 .دیرو انتخاب کن Preferences یعنی نهیگز  نیآخر  دیکه با شهیبراتون باز م یفهرست

 

 7تصویر 
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تون رو اسم دستگاه دیتونیم Devicesدر قسمت  شه،یکه براتون ظاهر م یدیجد یدر صفحه
 .دهیم شیبک آپ رو بهتون نما قیدق خی. اطالعات و تار دینیبب

 
 8تصویر 

به دستگاه،  . درصورت اتصال دوبارهدیرو قطع کن iTunes کیاتومات یدسترس دیبعد با یدر مرحله
 .رهیگیبک آپ م لیو دوباره از همون فا شهیهمگام م یصورت خودکار با گوشبرنامه به

اول  ینهیهست که گز  نهیصفحه دو گز  نییوجود داره. در پا یحالت راه حل نیاز ا یر یجلوگ یبرا
 .شهیم یر یخودکار جلوگ یساز اول، از همگام ینهیفرض خاموشه. با فعال کردن گز  شیصورت پبه

 

 9تصویر 
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  iCloud بک آپ گرفتن از طریق

 هاتونلیاز فا نیتونیهم م یاگهیبلکه از راه د شهیختم نم جانیبه ا فونیآموزش بک آپ گرفتن از آ
 iCloudاستفاده از  م،یدینم شنهادیپ مونیرانیکه ما به دوستان ا یاگهی. راه ددیر یبکاپ بگ

 یابر  یفضا یمقاله د،یبدون یساز رهیذخ یفضا نیا یدرباره ترشیکه ب دیهستش. اگر عالقه دار 
 .دیرو از دست ند ستیچ

 قفل بشه. شهیهم یتون براشما مشخص بشه و دستگاه IP شهیبرنامه باعث م نیاستفاده از ا

و از اون  رندیبگ ادیبرنامه رو  نیدارند آموزش استفاده از ا ازیهستند که ن یدر هر صورت افراد
کامل  iCloud قیرو از طر  فونیتا با هم قدم به قدم آموزش بک آپ گرفتن از آ میاستفاده کنند. بر 

 .میکن

 

 10تصویر 

تون روشن باشه.  iCloud Backupکه  دیحاصل کن نانیاول اطم دیبا تیقابل نیاستفاده از ا یبرا
 .دیبش Settings، اول وارد بخش iCloudروشن کردن  یبرا
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 11تصویر 

 ییهاشنیکیاپل یصفحه تمام نیبراتون باز بشه. در ا یدیجد یتا صفحه دیکن کیتون کلاسم یرو
 .دهیم شیمتصل هستند رو نما iCloudکه به 

 

 12تصویر 
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 دیتونیقسمت، م نی. با وارد شدن به ادیرسیم iCloud Backup ینهیبه گز  د،یبر  نییپا یاگر کم
کنار صفحه،  کینه. در صورت خاموش بودن با زدن ت ایبراتون روشنه  تیقابل نیا ایکه آ دینیبب

 یورتنه. در ص ای دیمطمئن هست iCloudاز روشن شدن  کهنیبر ا یمبن دهیبهتون م یدستگاه ارور 
 .شهیبراتون روشن م تیقابل نیا د،یرو بزن Ok ینهیکه گز 

 

 13تصویر 

 .کنهی، دستگاه شروع به بکاپ گرفتن از اطالعات دستگاه مBack Up Now ینهیبا انتخاب گز 
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 14تصویر 

رو انتخاب  iCloud ینهی. گز دیشیم ماتیشده، وارد تنظبکاپ گرفته یهالیفا یمشاهده یبرا
تون رو . حاال دستگاهدیکنیرو انتخاب م Manage Storage ینهی، گز Storage. از قسمت دیکنیم

 داده بشه. شیبکاپ براتون نما یهالیفا یتا تمام دیکنیانتخاب م

 
 15تصویر 
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 :های پیشنهادیمقاله

 

 های آیفوندر گوشی 1009آموزش رفع ارور 

 Siri رفع مشکل پاسخگویی

 بهترین فضای ذخیرهسازی ابری

 

 

 

 حرف آخر

طور کامل که سعی کردیم در این مقاله بهها مختلفی وجود داره تون راهبرای بک آپ گرفتن از گوشی
تونید از هر دو روش تون میو البته بسیار ساده و واضح آموزششون بدیم. برای بکاپ گرفتن از گوشی

طور که در باال اشاره کردم، به علت مشکالتی که داریم بهتره از روش دوم استفاده کنید. اما همون
تونید جا تموم میشه و شما دوستان عزیز میدر همین نآیفوآپ گرفتن از آموزش بک .استفاده نکنید

در صورت بروز مشکل در هر قسمت از این مقاله، با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید تا در اسرع وقت 
 .های عزیز باشندرانیپاسخگوی شما نت

 

https://netran.net/mag/%da%a9%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c-1009/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-siri-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%84/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c/

