آﻣﻮزش ﺑﮑﺎپ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﯾﺘﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDدر
ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺑﮑﺎپ ﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ اﯾﺪهآﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ  15ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی راﯾﮕﺎن
ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه داﺋﻤﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﺘﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺰﯾﺖ ﺑﮑﺎپ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺑﺮی ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ دﯾﻮاﯾﺲ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و دارای ﻣﺮورﮔﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دادهﻫﺎﯾﺘﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ

اﯾﺪه ﺑﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ،از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ در ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﮑﺎپ ﮔﺮﻓﺘﻦ از  SD Cardاز ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و راﯾﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDدر ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟
اﮔﺮ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺎن را در ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDذﺧﯿﺮه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از آنﻫﺎ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﺘﺎن از دﺳﺖ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ و وﻗﺖ زﯾﺎدی از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ،دو
ﮐﺎر ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ:
 .1اﮔﺮ ﺣﺴﺎب ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
 .2اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ را ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ و ﭘﯽ ﺳﯽ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

ﺑﮑﺎپ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDدر ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻧﺪروﯾﺪ
ﻧﺤﻮه ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﺼﺎوﯾﺮ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﺎﻟﺮی اﻧﺪروﯾﺪ
ﻗﺪم اول :اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﺎﻟﺮی را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ از

ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ آﯾﮑﻦ  Shareرا زده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ.
ﻗﺪم دوم :اوﮐﯽ را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری ﯾﮏ آﻟﺒﻮم ﮐﺎﻣﻞ در ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
اﻧﮕﺸﺖﺗﺎن را روی ﯾﮏ آﻟﺒﻮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ  Shareآن را در ﮔﻮﮐﻞ دراﯾﻮ
ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺎﻟﺮی ،ﺧﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ در اﻧﺪروﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در

اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﻮاع ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ،وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ،
ﺻﻮﺗﯽ ،ورد ،اﮐﺴﻞ ،ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ،ﭘﯽ دی اف و … را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﺑﺮیﺗﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
ﻗﺪم اول :ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺪم دوم :اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ را ﺑﺎز ﮐﺮده و وارد ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮیﺗﺎن ﺷﻮﯾﺪ.
ﻗﺪم ﺳﻮم :روی آﯾﮑﻦ  +ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﮔﻮﺷﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Uploadرا ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ.

ﻗﺪم ﭼﻬﺎرم :روی  Open Fromاﺷﺎره ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و ﭘﻮﺷﻪﻫﺎﯾﺘﺎن در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﮐﻤﻪ  Doneرا ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری اﯾﻦ
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﮑﺎپ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDدر ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ از ﻃﺮﯾﻖ راﯾﺎﻧﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Google Drive Folderاز ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDﺑﮑﺎپ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟

ﻗﺪم اول :ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺪم دوم :در راﯾﺎﻧﻪ روی  Google Backup and Syncﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه Google Drive Folder
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
ﻗﺪم ﺳﻮم :روی ﭘﻮﺷﻪای ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،داﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐﺗﺎن را در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻮﺷﻪ ﮐﭙﯽ/ﭘﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی از
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از  SD Cardﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ Google Backup and Sync
ﻗﺪم اول :روی  Google Backup and Syncدر ﺗﺴﮑﺒﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Settingsرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .از اﯾﻨﺠﺎ  Preferencesرا ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ.
ﻗﺪم دوم :روی  USB devices and SD cardدر اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﺗﺐ  My Computerﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ اوﮐﯽ را ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.

ﻗﺪم ﺳﻮم :وﻗﺘﯽ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﺘﺎن را در ﺗﺐ My
 Computerدر ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺤﺖ وب ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .از ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﻗﺎدرﯾﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎرﮔﺬاری
ﺷﺪه را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﺪ.

اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ راﯾﺎﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮد.
ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDﺑﺎ ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ،روی وﯾﻨﺪوز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم AOMEI
 Backupperاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎرﺑﺮدی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋهای ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد ﺗﺎ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﺑﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺑﺮای آن زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺑﺎزهﻫﺎی روزاﻧﻪ،
ﻫﻔﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی
رﯾﻞﺗﺎﯾﻢ )آﻧﯽ( ﻫﻢ از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در

ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ.
ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار راﯾﮕﺎن  AOMEI Backupperﻣﺴﯿﺮ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
ﻗﺪم اول :ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ رم رﯾﺪر ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺪم دوم :ﻧﺮماﻓﺰار  AOMEI Backupperرا ﻧﺼﺐ و اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺪم ﺳﻮم :ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ روی  Backupو ﺳﭙﺲ  File Syncﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺪ.

ﻗﺪم ﭼﻬﺎرم :روی  Add Folderو ﺳﭙﺲ  Browseﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻘﻂ از ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺎﺻﯽ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﮑﺎپ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت Filter
ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺮماﻓﺰار دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻗﺪم ﭘﻨﺠﻢ :روی ﻣﻨﻮی ﮐﺸﻮﯾﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Select a cloud driveرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ .ﺳﭙﺲ
ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و اوﮐﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ و از اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ.

ﻗﺪم ﺷﺸﻢ :ﻫﻤﮕﺎمﺳﺎزی را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

