
انٹرنیٹ یا کمپیوٹر کے بغیر فون میڈیا کا بیک اپ (بیک اپ)  بنانا

کا ایک حصہ ہے۔پہ سیریزیہ پوسٹ انٹرنیٹ بندشوں  کے دوران دستاویزسازی
2020جنوری31جائزه:آخری

ہےہوجاتاضبطڈیوایسکاآپاگرکہہےرکھتاحیثیتکلیدیلئےکےکرنےیقینکیباتاس)Back-up(اپبیک
تو غلطی سے آپ کے ڈیٹا اور دستاویزات کو حذف ، خراب ، یا گم نہیں کیا جا سکتا ۔ انٹرنیٹ بندش یا سست روی کے
دوران ، آپ اپنا باقاعده کالؤڈ بیک اپ نہیں چال پائیں گے یا اپنی دستاویزات کو کسی محفوظ جگہ پر نہیں بھیج سکیں
گے ۔ ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر پر آف لوڈ کرنا بیک اپ کا ایک طریقہ ہے، لیکن چونکہ اکثر لوگوں کو اس تک
رسائی حاصل نہیں ہوتی ہے ، لہذا کمپیوٹر انٹرنیٹ بندش کے دوران اپنے میڈیا سے بیک اپ حاصل کرنے کے لئے

کچھ اختیارات اور نکات یہ ہیں۔

کریںاستعمالڈرائیووائرلیسیا)OTG(جیٹیاو

سبھی)(لیکن)Android(اینڈرائڈسےبہتجوہیںڈرائیوUSBکیقسمایکڈرائیوز،on-the-goیا،جیٹیو
کوفوناپنےیا،ہیںکرسکتےپلگمیںفوناپنےراستبراهکوڈرائیوتھمبOTGآپنہیں۔ساتھکےاینڈرائڈ
کیOTGہیں۔کرسکتےاستعمالکااڈاپٹرOTG-to-USBلئےکےکرنےمربوطسےڈرائیوہارڈUSBباقاعده

مدد سے، آپ کا فون ڈرائیو کے لئے  طاقت فراہم کرتا ہے۔

OTG ہیں۔بھیاورسارےبہتاگرچہہیں،شاملسیمسنگاورکنگسٹنسانڈیسک،میںبرانڈزمشہورکےڈرائیوز
ہے۔ہوتیتکڈالرامریکی2سے8پرطورعامقیمتکیانسےحسابکےگنجائشکیکرنےذخیره

وائرلیس تھمب  ڈرائیوز / ہارڈ ڈرائیوز عام ہارڈ ڈرائیوز کی طرح ہیں سوائے اس کے کہ ان کو کیبل کی ضرورت نہیں
Hardآالتایسےآپسےوجہکیاسہے۔پڑتی drivesجیسےجڑتےنہیںپرطورعامجوہیںسکتےجوڑسے

وائرلیساسیکوصارفینمتعددمیںبارہیایکآپکہہےیہفائدهکاڈرائیووائرلیسپرڈرائیوOTGفون۔کاآپ
ڈرائیو سے جوڑ سکتے ہیں جو کہ مفید ثابت ہوسکتا ہے ، مثال کے طور پر ، جب آپ ایک ٹیم کی حیثیت سے احتجاج

کی صورت حال میں فلم بندی کر رہے ہو- ہر شخص کی فوٹیج کا بیک اپ کسی  بھی دوسرے ٹیم ممبر کی  ہارڈ
ڈرائیو میں لیا جاسکتا ہے جو کہ کسی دوسرے ممبر کے ساتھ ہے۔ نوٹ کریں کہ چونکہ وه کسی ڈیوایس سے چارج

نہیں کھینچ رہے ہیں ، لہذا وائرلیس ڈرائیوز بیٹری کی چارج پر انحصار کرتی ہیں جو چارج کرنی پڑتی ہے۔

سانڈیسک وائرلیس تھمب ڈرائیو کا سب سے مشہور برانڈ ہے ، حاالنکہ یہاں اور بھی برانڈز ہیں۔ عام طور پر
تقریباسےحسابکےگنجائشکیاسٹوریجاورہے،ہوتیمہنگیزیادهسےڈرائیوزOTGڈرائیوکیتھمبوائرلیس

حسابکےگنجائشکیاسٹوریجڈرائیوزہارڈبیرونیوائرلیسبڑیہے۔ہوتیمالیتکیڈالرامریکی100سے25
ہیں۔ہوتیشروعسےڈالرامریکی150بھگلگقیمتسے

متبادل: پرانا غیر استعمال شده فون استعمال کریں
ہےکرتاکامبھیابجوہےفونپراناایکپاسکےآپلیکنہے،نہیںڈرائیووائرلیسیاOTGپاسکےآپاگر

جسے آپ اب استعمال نہیں کرتے ہیں، آپ بیک اپ کے لئے اس بھی کا استعمال کرسکتے ہیں۔ جب تک کہ دونوں

https://drive.google.com/open?id=1FXCXSAq9vVYVy301Rt_LQEGzDV3bSrOk4UdDW6L5YC0'
https://en.wikipedia.org/wiki/Backup


,Bluetoothہوں،میںحدفزیکلفونزآپسی Wi-Fi Direct, or Near Field Communication (NFC) /
Android Beamوائیاوربلوٹوتھہیں۔کرسکتےکاپیاورشئیرکومیڈیاتکدوسرےسےایککرکےاستعمالکا

فائی ڈائریکٹ دونوں وائرلیس ٹیکنالوجیز ہیں جو کسی دوسرے روٹر یا رسائی کے نقطہ کے بغیر دو ڈیواسس کو
"کنکٹ" کرتئ ہیں، وائی   فائی ڈائرکٹ بلوٹوتھ کے مقابلے میں ایک وسیع تر رینج اور تیز ڈیٹا ٹرانسفر مہیا کرتا ہے،
لیکن اس میں بہت زیاده طاقت استعمال ہوتی ہے۔ دریں اثنا ، این ایف سی کے پاس بلوٹوتھ یا وائی فائی ڈائرکٹ سے

طاقتکماورہےجڑتاسےرفتارتیزلیکن،ہےرفتارکیمنتقلیترکماورہےمیٹر)سینٹی4(رینجقلیلزیادهکہیں
کا استعمال کرتا ہے ، لہذا جب آپ کے پاس دونوں آالت  ہاتھ میں ہوں تو فوری طور پر چھوٹی چھوٹی منتقلی کے لئے

مفید ثابت ہوسکتی ہے۔

آپ کے فون میں شاید بلٹ-ان بلوٹوتھ ، وائی فائی ڈائرکٹ ، یا این ایف سی ایپس / خصوصیات ہیں جو آپ کو اشتراک
Filesمیںفونزدونوںاگرہیں۔دیتےسہولتکیکرنےانتخابکاڈیوایسسقریبیلئےکےکرنے By Google

انسٹال ہے تو، آپ ایپ میں ان ٹیکنالوجیز کا استعمال کرکے فائلیں آف الئن بھی شیئر کرسکتے ہیں۔

اہم: ان خدمات کے ذریعہ فراہم کرده کنکشن کی آسانی کا منفی پہلو یہ ہے کہ وه محفوظ نہیں ہیں۔ معلومات کے لۓ
بلوٹوتھ اور وائی فائی بیکنز / اسکینرز کا استعمال آپ کے مقام کا پتہ لگانے یا آپ کے ڈیوایسس کی تحقیقات کے لئے

استعمال کیا جاسکتا ہے۔ درانداز شاید آپ کے ڈیوایس کے ساتھ کنکشن بنانے اور ناپسندیده فائلیں بھیجنے یا  وه آپ کے
یہ خدمات ان کے عدم استعمال میں بند کرسکتےآلے کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں، محفوظ تر بننے کے لۓ،

ہیں اور جب آپ محفوظ مقامات پہ ہو تو ان کو پھر سے آن کرسکتے ہیں ، ایپ کی اجازت کو اپنی ضرورت کے
حساب سے محدود کرے ، اور اپ ڈیٹ کو چالنے اور اچھے فون سیکیورٹی اورمضبوط پاس کوڈ رکھنے  پر عمل

کریں۔

کوئی الگ تفصیل / میٹا ڈیٹا شامل کریں

جب میڈیا کو کسی او ٹی جی ڈرائیو، وائرلیس ڈرائیو، یا کسی پرانے فون میں کاپی کرنا ہو تو، کوئی ایسی وضاحتی
یاCSVپر،طورکےمثال،ایپسدستاویزیسےبہت۔ہوالگسےمیڈیاجوہےمفیدکرناشاملڈیٹامیٹایامعلومات
JSONوقت،وقوع،محلجغرافیائی(جیسےڈیٹامیٹاہوانکاالسےآلہمیںجسہیںکرتیتیاردستاویزاتٹیکسٹ

تاریخ) اور صارف کی طرف سے دستی طور پر داخل کرده کوئی بھی تفصیل شامل ہے۔  ان میٹا ڈیٹا دستاویزات کو
اپنے بیک اپ میں بھی شامل کرنا اور برآمد کرنا یقینی بنائیں۔

پاس ورڈ سے ڈرائیو کی حفاظت کریں

بہت سی وائرلیس ڈرائیوز موبائل ایپ کے ذریعے پاس ورڈ سے محفوظ ہوسکتی ہیں جو ڈرائیو کے ساتھ آتی ہیں۔ نوٹ
ڈرائیوOTGیاوائرلیسترزیادهکریں)مالحظہ(نیچےہےنہیںطرحکیانکرپشنتحفظسےورڈپاسکہکریں

صرف موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے فل ڈسک انکرپشن کو حاصل نہیں کرپاتی، حاالنکہ یہ کمپیوٹر کے استعمال
سے فل ڈسک انکرپشن پا سکتی ہے۔

فائلوں کو خفیہ کرنے پر غور کریں

https://drive.google.com/open?id=1gtKm_Vbjg4wKIm6lcHYnjN8WkhBNUORE__4zHvs0wXc


اگر آپ کو اپنی فائلوں کو زیاده محفوظ طریقے سے اسٹور کرنے کی ضرورت ہے تو ، آپ اپنے بیک اپ کو انکرپٹ
نہیںانکرپٹسےفونموبائلکوڈرائیوزOTGیاوائرلیسترزیادهآپاگرچہہیں۔سکتےکرغورپرکرنے

کرسکتے، لیکن فائلوں کو ڈرائیو پر منتقل کرنے سے پہلے آپ  ان کو خود انکرپٹ کرسکتے ہیں۔ کچھ ایپس جو
AndroidمیںانہیںکرسکتیانکرپٹکوفائلوںپرZArchiver،اورRARاپنےآپرہےکہخیالہیں۔شامل

انکرپشن پاس ورڈ کو ضرور یاد رکھے۔ اگر آپ پاس ورڈ کھو دیتے ہیں تو انکرپٹ کرده فائلوں کی بازیافت کا کوئی
راستہ نہیں ہے۔

یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ ممالک میں ایسے قانون ہوسکتے ہیں جو انکرپشن کے استعمال کو محدود یا جرم بناتے
ہیں۔ حکام کو اپنے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے سے روکنے کے لۓ ان کا استعمال شواہد کو ختم کرنا یا تفتیش میں

ہوسکتاپرانانقشہکا2017یہہے۔ہوسکتیسزاقابلسےحیثیتکیجرمیہاورہے،جاسکتادیکھاہوئےبنتےرکاوٹ
ہے لیکن اگر آپ کے ملک میں قوانین کے بارے میں سواالت ہیں تو وه اچھی شروعات کا موقع فراہم کرتا ہے۔

بنائیں۔اپبیک2پرمقاماتعلیحده

ایک بیک اپ ہمیشہ قابل اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ، آپ بیک اپ آلہ  سے محروم ہو سکتے ہیں ، اسے
نقصان پہنچا سکتے ہیں ، یا یہ  سیدھے ناکام ہوسکتا ہے۔ آئی ٹی ماہرین عام طور پر لوگوں کو علیحده مقامات پر

خاصایککسیسےاسہیں۔دیتےمشورهکارکھنےکاپیاں)3کل(یعنیاپبیک2پرآالتعلیحدهہوئےرکھے
کاپی کے لۓ خطره کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

"مواصلت اور فائل  شیرنگانٹرنیٹ بند کے دوراناس سیریز کا آخری پوسٹ دیکھیں "

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zdevs.zarchiver&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rarlab.rar
https://www.gp-digital.org/world-map-of-encryption/
https://docs.google.com/document/d/1MX0L5P4LeQKxtvCN8v9TJutrmQul93qLKUTDnCV1nhA/edit

