ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺿﻤﯿﻤﻪ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﯾﻢ ﺟﯽﻣﯿﻞ را در ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﻢ

اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﯿﺎم در ﮐﻼﯾﻨﺖ ﺟﯽﻣﯿﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻠﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺪان راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﮑﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻋﮑﺴﻬﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺟﯽﻣﯿﻞ را در ﮔﻮﮔﻞ دراﻳﻮ ذﺧﯿﺮه ﻛﻨﻴﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ و ایﻣﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎدل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺸﺨﺺ در اﯾﻦ ایﻣﯿﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه و
زﻣﺎنﺑﺮی ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را در ﮔﻮﮔﻞ دراﻳﻮ ذﺧﯿﺮه ﻛﻨﻴﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﭘﯿﺎم را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﻨﺪ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﯽﻣﯿﻞ در ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﯽﻣﯿﻞ در ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ دﺳﻜﺘﺎپ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی وﯾﻨﺪوز ،macOS ،ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﯾﺎ  Chrome OSدﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﺑﺘﺪا ،ﺟﯽﻣﯿﻞ را در ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ایﻣﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﺿﻤﯿﻤﻪ آن را دارﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ
ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎی ﻣﺎوس را روی ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺑﺒﺮﯾﺪ و روی آﯾﮑﻮن  Save to Driveﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ﻣﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎی ایﻣﯿﻞ
ﺷﺪه را در ﮔﻮﮔﻞ دراﻳﻮ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

اﮔﺮ اﯾﻦ ایﻣﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﮔﻮﮔﻞ دراﻳﻮ ذﺧﯿﺮه ﻛﻨﻴﺪ داﺷﺖ ،روی آﯾﮑﻮن Save All to
 Driveﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آﯾﺘﻢﻫﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ در ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﮏ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آن را در ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ذﺧﯿﺮه ﻛﻨﻴﺪ ،روی آﯾﮑﻮن Add to My
 Driveﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ذﺧﯿﺮه ﺷﺪن اﯾﻦ ﺿﻤﺎﻳﻢ در ﮔﻮﮔﻞ دراﻳﻮ ،ﺳﺎﯾﺖ آن را در ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی  Quick Accessو  Filesﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪا ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﮔﻞ دراﻳﻮ ﺧﻮد
را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﯽﻣﯿﻞ
اﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Gmailدر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ایﻣﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺮ از ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ اﻧﺪروﯾﺪ  9ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﺘﺪا اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Gmailرا روی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ایﻣﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﺿﻤﯿﻤﻪ آن را دارﯾﺪ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ایﻣﯿﻞ ﺑﺮوﻳﺪ و روی آﯾﮑﻮن  Save to Driveﻣﻮﺟﻮد در زﯾﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺗﻘﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺿﻤﯿﻤﻪ دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ در ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﮏ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آن را در ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ذﺧﯿﺮه ﻛﻨﻴﺪ ،روی آﯾﮑﻮن ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮﺟﻮد
در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻘﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ آﯾﮑﻮن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻘﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ از ﻣﻨﻮی ﺷﻨﺎور ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ  Save to Driveرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ذﺧﯿﺮه ﺷﺪن اﯾﻦ ﺿﻤﺎﻳﻢ در ﮔﻮﮔﻞ دراﻳﻮ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Google Driveرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی  Quick Accessو  Filesﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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