زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎزه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ

راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻔﺮ از دﻧﯿﺎی آیﻓﻮن ﺑﻪ دﻧﯿﺎی آﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺪون از دﺳﺖ دادن
اﻃﻼﻋﺎت

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از دﯾﻮارﻫﺎی ﺣﺼﺎر ﮐﺸﯿﺪه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی اﭘﻞ و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻠﺘﻔﺮم  iOSﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
آﻧﺪروﻳﺪ آزاد ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﭘﺬﯾﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﭘﻞ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دادهﻫﺎ را از  iOSﺑﻪ آﻧﺪروﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪ اﺑﺰار و ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون از دﺳﺖ دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﺪروﻳﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻤﺎسﻫﺎ
اﮔﺮ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان آیﻓﻮن ﺑﻮدهاﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺎﻧﺲ اﯾﻦ را ﻫﻢ داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ
آیﮐﻼود ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻻﮔﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  iOSﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮای دﻓﺘﺮﭼﻪ
ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﺧﺒﺮ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد.
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺧﻮد را ﺑﻪ آیﮐﻼود وارد ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﺻﻠﯽ آیﻓﻮن ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و ﻣﻨﻮی  iCloudرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .اﺑﺘﺪا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻛﻪ
ﻻﮔﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻌﺪ دﮐﻤﻪ  Contactsرا روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،وارد وبﺳﺎﯾﺖ آیﮐﻼود ﺷﻮﯾﺪ و  contact managerرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .در ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﯾﮏ
آﯾﮑﻮن ﭼﺮخ دﻧﺪه ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺮار دارد .روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ
 Export vCardرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺎوی ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ذﺧﯿﺮه و
ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﮑﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ  Google Contactsرﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮد ﻻﮔﯿﻦ ﻛﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﻧﺪارﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Moreﺑﺮوﻳﺪ و روی  Importﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﯾﻞ  vCardﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ راﺣﺘﯽ ،ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺷﻤﺎ روی ﮐﻼود ﮔﻮﮔﻞ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪ.
اﮔﺮ از ﻗﺒﻞ ﯾﮏ آدرس ﺟﯽﻣﯿﻞ دارﯾﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺧﻮد را اﺑﺘﺪا در آﻧﺠﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ از ﺟﯽﻣﯿﻞ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ایﻣﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ورودی ﺗﻤﺎس ﺑﺪون ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ .در ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ  Google Contactsﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﺮاری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺗﮑﺮاری را ﺑﺎ ﻫﻢ ادﻏﺎم ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﮑﺲﻫﺎ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ
ﮔﻮﮔﻞ اﺧﯿﺮا ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﯾﻮ را ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻧﺪروﻳﺪ و  iOSاراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
 Google Photosرا از  App Storeﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻻﮔﯿﻦ ﻛﻨﻴﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم  Backup and syncرا در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ .وارد اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﺷﺪه و ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی از ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  16ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺗﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  1080pراﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺎم آن را  high qualityﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺰرگ
ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﮐﻤﯽ ﻓﺸﺮده ﮐﺮده و ﺣﺠﻢ آﻧﻬﺎ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﺘﺎن دﺳﺘﮑﺎری ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی  Google Driveرا ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ  15ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی راﯾﮕﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﮑﺲﻫﺎ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه روی ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻣﺤﯿﻂ آﻧﺪروﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮای
ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل ﻋﮑﺲﻫﺎ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ iCloud Photo Library
ﮐﭙﯽ ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ آن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از  iCloud clientﻣﺤﺘﻮای  iCloud libraryﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آدرس
 photos.google.comﺑﺮوﻳﺪ .ﺑﺮای آﭘﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه
ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪه و رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را در ﻣﻮرد وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری
ﺷﺪه از  iTunesدارای ﻧﻤﺎد اﻧﺤﺼﺎری  DRMﺑﻮده و ﻧﻤﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ در ﺧﺎرج از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﭘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺑﻮﮐﻤﺎرکﻫﺎ
اﮔﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﻪ وﺑﮕﺮدی روی آیﻓﻮن ﺧﻮد ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﻮﮐﻤﺎرک روی ﻣﺮورﮔﺮ
 Mobile Safariﺧﻮد دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ آﻧﺪروﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﭘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮﮐﻤﺎرکﻫﺎ از ﻣﺮورﮔﺮ  Safariﭘﻠﺘﻔﺮم  iOSﺑﻪ ﻃﺮز ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ و راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از  iCloud clientروی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.

اﺑﺘﺪا اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  iCloudروی ﺗﻠﻔﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Safariرا ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﻓﻌﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد  iCloudرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی در آﻧﺠﺎ  Bookmarksاﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺮوم ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮوم را روی ﭘﯽﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﮏ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از
ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ روی آﻧﺪروﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻮﮐﻤﺎرکﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﻧﯿﺰ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ دو ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﮐﺮوم روی  iOSﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮﮐﻤﺎرکﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ از
ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻮد ﮐﺮوم ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻮﮐﻤﺎرکﻫﺎ را ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺨﻪای از ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم  iOSوﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ روی
آﻧﺪروﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ  iCloudرا ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺷﺮح داده ﺷﺪ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻴﺪ.

ایﻣﯿﻞ
اﮔﺮ از ﺟﯽﻣﯿﻞ روی آیﻓﻮن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺗﻤﺎم ایﻣﯿﻞﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ
از ﻻﮔﯿﻦ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮔﻮﮔﻞ روی دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺪروﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ از ایﻣﯿﻞ آیﮐﻼود اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ آدرس ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ایﻣﯿﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ را روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع اﮐﺎﻧﺖ ) IMAPاز ﺟﻤﻠﻪ
آیﮐﻼود( را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Gmailﻧﯿﺰ از ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﯾﮏ روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﯾﮕﺎن  CloudMagicو  Mailboxاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
آیﮐﻼود را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺗﻘﻮﯾﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Calendarﻣﻮﺟﻮد در  iOSاﭘﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
 Google Calendarﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ آیﮐﻼود ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﮐﻮچ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺛﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  Sunrise calendarﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آیﮐﻼود ﺧﻮد
در  iOSو آﻧﺪروﻳﺪ ﻻﮔﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻘﻮﯾﻢ آیﮐﻼود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺷﻤﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﺻﻠﯽ  ،iOSﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﺎ
آیﮐﻼود ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ،ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ  iCloudرﻓﺘﻪ و ﺗﻘﻮﯾﻢ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .روی آﯾﮑﻮن
 Shareﮐﻨﺎر ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن را دارﯾﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ) publicﻋﻤﻮﻣﯽ (ﻋﻼﻣﺖ
ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ  //:webcalﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن
را ﺑﻪ  //:httpﺗﻐﯿﯿﺮ داده و اﯾﻦ آدرس را ﺑﻪ ﻧﻮار آدرس ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ آدرس  URLﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  ICSرا داﻧﻠﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن در وبﺳﺎﯾﺖ  Google Calendarﺑﺮای
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ) (importﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در  Google Calendarدر ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ روی Other
 calendarsﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ  Import calendarرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺎﯾﻞ  ICSﮐﻪ ﻗﺒﻼ داﻧﻠﻮد ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
و ﺗﻤﺎم.

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
 Google Play Musicﻧﺎم ﻣﻌﺎدل آﻧﺪروﻳﺪی  iTunesاﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی  50,000آﻫﻨﮓ را ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در آیﻓﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻮزﯾﮏ ﺧﻮد را از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ Play Music
آﻧﺪروﻳﺪ ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮزﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ  iTunesو ﺑﻌﺪ از آن آﭘﻠﻮد آن ﺑﻪ ﮐﻼود ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮزﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ  Play Musicﺗﻤﺎم آﻫﻨﮓﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
آن آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ﻧﺮم اﻓﺰار  Google Music Managerرا روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭘﯽﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﮏ ﺧﻮد
داﻧﻠﻮد ﻛﻨﻴﺪ .در ﺗﺐ  Uploadﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ  Music Managerرا ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  iTunesﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮای آن
را در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

 Google Play Musicاز ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی  MP3 ،WMA ،FLAC ،AACو  OGGﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﭘﻞ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﻮزﯾﮏ
را ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ  DRMﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻮزﯾﮏﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه  DRMرا در
اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﻬﺎ در  Play Musicاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ  iOSﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎ در آن
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺪروﻳﺪ ﻫﻢ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺎدی داده اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﻫﯿﭻ روﺷﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎ از آیﻓﻮن ﺑﻪ آﻧﺪروﻳﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮده و راﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﻼن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ ﺑﺎزی را ﻗﺒﻼ روی  iOSﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﯾﺪ و
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﺠﺪدا ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﯿﻠﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻄﺮح روی آﻧﺪروﻳﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺨﺶ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از

آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺧﺎص ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺎﯾﺖ  Play Storeﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﺮﯾﻊ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و
ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﮕﺎن و ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از اﺳﺘﻔﺎده از  Play Storeروی دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را روی ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ )ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﭘﻞ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ(.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ روی آیﻓﻮن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ AlternativeTo
ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ آب و ﻫﻮای  Dark Skyروی  iOSﻫﺴﺘﯿﺪ AlternativeTo ،اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ  1Weatherو  Weather Timelineرا ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻧﺪروﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎم اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه  iOSﺷﻤﺎ زﻣﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺪروﻳﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر
راﺣﺖﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﺒﻊ:
ﮔﺮﯾﻦ ﺑﺎت
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 04ﻣﻬﺮ 1394
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