دادهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را اﺣﯿﺎء ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی روی ﮔﻮﺷﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ .ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﭼﺎپ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﮑﺎپ ﮔﺮﻓﺘﻦﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﮐﺎر ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﺮاب ،دزدﯾﺪه ﯾﺎ ﻋﻮض
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﮐﺎر ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ دادهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ راه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد.

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ دادهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ روی آﯾﻔﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آیﮐﻼود
اﮔﺮ دادهﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آیﮐﻼود ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎ را روی ﮐﻼود ﺑﮑﺎپ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از
ﮐﺎرﺑﺮان اواﯾﻞ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ روی ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮑﺎپﻫﺎی آیﮐﻼود
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر راهاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ آﯾﻔﻮن را رﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ iCloud
 Backupرا در ﺑﺨﺶ  Apps & Dataﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن ﮔﺬرواژهای ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮔﯿﻢﻫﺎ و اپﻫﺎ از اپ اﺳﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در اﮐﺎﻧﺖ اﭘﻞ
آیدی ﺧﻮد ﺳﺎﯾﻦاﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ آﯾﻔﻮن ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﺪ آن را رﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،اول از ﻫﻤﻪ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮑﺎپ آیﮐﻼود
دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی  Settingsآﯾﻔﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
وارد  Settingsﺷﻮﯾﺪ ،روی اوﻟﯿﻦ آﯾﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﻘﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺳﭙﺲ  iCloudرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ  iCloud Backupرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻔﺤﻪای ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﮑﺎپ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﮑﺎپ ﮐﻼود
ﺧﻮد را رﯾﻔﺮش ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮورﮔﺮ وﯾﻨﺪوز روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ
آدرس  iCloud.comﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﺎ اﭘﻞ آیدی ﺧﻮد ﺳﺎﯾﻦاﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ واﺳﻂ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  iOSﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم
ﻋﮑﺲﻫﺎ و دادهﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮐﻼود را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
در ﺑﺨﺶ  Photosﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آﯾﮑﻮن داﻧﻠﻮد ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﺑﺎﻻ وﺟﻮد دارد را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﺘﻮﻧﺰ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮑﺎپ ،آﯾﻔﻮن ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﻔﻮن را ﺑﻪ ﻟﭗﺗﺎپ ﯾﺎ دﺳﮑﺘﺎپ
ﺧﻮد وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،آﯾﺘﻮﻧﺰ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و روی آﯾﮑﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ آﯾﺘﻮﻧﺰ ﺗﻤﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ دو دﮐﻤﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ وﺟﻮد دارد.
دﮐﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ﺑﮑﺎپ آیﮐﻼود آﯾﻔﻮن ﺷﻤﺎ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﮐﻤﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﮑﺎپ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻫﺮ دو روش ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽ  Find My iPhoneﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯽ  Find My iPhoneﺗﺮﻓﻨﺪ ﺿﺪ
ﺳﺮﻗﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻧﻈﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ  Find My iPhoneرا ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ  Settings > iCloudﺑﺮوﯾﺪ.

دادهﻫﺎی روی آﯾﻔﻮن را ﺑﺪون آﯾﺘﻮﻧﺰ ﺑﮑﺎپ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﺘﻮﻧﺰ ﯾﮏ ﺑﮑﺎپ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﻧﺮماﻓﺰار  iMazingاز دراﯾﻮرﻫﺎی
آﯾﺘﻮﻧﺰ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ روی آﯾﻔﻮن ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺧﻮد ِ آﯾﺘﻮﻧﺰ ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  iMazingﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎپ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﺑﮑﺎﭘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺘﻮﻧﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  iMazingﻣﯽﺗﻮان از  AnyTransو  iPhone Backup Extractorﻧﺎم ﺑﺮد.
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