
بھدسترسیبدونموبایل،درموجودتصویریفایل ھایازگرفتنبک آپ
اینترنت یا کامپیوتر

حذفتصادفیصورتبھشمامستندفایل ھایکھکنیدحاصلاطمینانتادارداھمیتبسیار(بک آپ)پشتیباننسخھتھیھ
اینترنت،شدیدشدنکندیاخاموشیزماندرنمی روند.دستازشما،گوشیشدنمصادرهصورتدریاونمی شوند

اینکردنکپیبرسانید.دیگریامنجایبھراخودفایل ھاییابگیریدبک آپخودمعمولشیوه ھایبھنتوانیداستممکن
چنینبھکاربراناغلبکھآن جاییازامااست،گرفتنبک آپراه ھایازیکیدیگرلپ تاپیاکامپیوتریکبھفایل ھا
ھنگامدرفایل ھاازپشتیباننسخھتھیھدرشمابھکھآورده ایمترفندھاییونکاتاین جادرندارند،دسترسیامکانی

خاموشی اینترنت یا زمانی کھ بھ کامپیوتری دسترسی ندارید، یاری می رسانند.

OTG یاوایرلسدرایوازاستفاده
شماسازگارند.آن ھا)ھمھنھ(واندرویدیابزارھایازبسیاریباکھھستندیواس بیفلش ھایازنوعیOTGدرایوھای
یکبھآناتصالبراییواس بیبھاوتی جیمبدلازیاکنیدوصلموبایل تانبھمستقیماراOTGدرایویکمی توانید

حافظھ (ھارد) بیرونی استفاده کنید. با اوتی جی، موبایل شما برق الزم برای درایو را ھم فراھم می کند.

نامسامسونگو)Kingston(کینگستونو)SanDisk(سان دیسکازمی تواناوتی جی،درایوھایمشھوربرندھایاز
است.متفاوتذخیره سازی شانظرفیتبھبستھآن ھاقیمتودارنددالر٢۵تا٨بینقیمتیمعموالکھبرد

ای.بھندارید.نیازیکابلبھآن ھاازاستفادهبرایکھتفاوتاینبامعمولی اند،درایوھایھاردشبیھھموایرلسدرایوھای
ازکنید،وصلدرایوھاردبھنمی شوندوصلدرایوھاھاردبھپیش فرضصورتبھکھراابزارھاییمی توانیدترتیب
چندینمی توانیدھم زمانکھاستایناوتی جیدرایوھایبھوایرلسدرایوھایمزیت ھایازیکیھوشمندتان.گوشیجملھ
مشغولتیمیکقالبدرشماواستجریاندراعتراضاتکھشرایطیدرامکاناینکنید.وصلآن ھابھرامختلفابزار

تیماعضایازدیگریکیکھھاردیرویمی تواندویدئوھاھمھیعنیباشد.بزرگیکمکمی توانھستید،تصویربرداری
شارژبایدومی کنندکارباترینیرویباوایرلسدرایوھایکھباشیدداشتھنظرمدرانکتھاینشود.ذخیرهمی کند،حمل

شوند.

درایوھایدارند.وجودھمدیگریبرندھایاگرچھاست،وایرلسدرایوھایمیاندربرندمحبوب تریناحتماالسان دیسک
قیمتاست.دالر١٠٠تا٢۵ازذخیره سازیمیزانبھبستھقیمت شانوگران ترنداوتی جیدرایوھایازمعموالوایرلس

می شوند.شروعدالر١۵٠ازداده ھاذخیره سازیمیزانبھبستھھمدارندبزرگ تریحافظھکھھاردھایی

راه حل جایگزین: از یک گوشی استفاده نشده قدیمی بھره بگیرید
اگر ھارد درایو بی سیم یا اوتی جی در اختیار ندارید اما یک گوشی قدیمی  دارید کھ ھمچنان کار می کند، می توانید از آن

برای بک آپ گرفتن استفاده کنید. تا زمانی کھ ھر دو گوشی شما در مجاورت ھم باشند، می توانید برای کپی کردن فایل ھای
)NFC(ان اف سیکوتاه بردارتباطاتوبیماندرویدیادیرکتوای فایبلوتوث،ازدیگرگوشیبھگوشییکازرسانھ ای

استفاده کنید. بلوتوث و وای فای دیرکت ھر دو مبتنی بر تکنولوژی ھای بی سیمی ھستند کھ دو ابزار گوناگون را بھ ھم
برددیرکتوای فایباشد.میانھدردیگریاکسس پوینتیا(روتر)مسیریاببھنیازیآن کھبدونمی کنند)Pair(متصل

باالتری دارد و محدوده گسترده تری را پوشش می دھد و سرعت انتقال داده ھا ھم در آن باالتر از بلوتوث است، اما مصرف



انتقالسرعتوسانتی متر)۴از(کم ترداردکوتاه تریبسیاربردھمNFCاست.بیش ترچشمگیریطوربھآنباتری
داده اش ھم بسیار پائین تر از بلوتوث و وای فای دیرکت است، اما سریع تر وصل می شود و مصرف باتری اش بسیار کم تر

است و بھ ھمین خاطر برای انتقال سریع داده ھا در سایز پایین وقتی ھر دو گوشی یا ابزار را در دست دارید، می توانید از
آن بھره بگیرید.

کھموجودندآنرویدیرکتوای فایوNFCبامرتبطاپلیکیشن ھاییااستشدهتعبیھبلوتوثاحتماالشماگوشیدر
دوھررویگوگلFilesاپلیکیشناگرمی کنند.فراھمبرای تانراپیرامونابزارھایدیگربافایل ھاھم رسانیامکان

دستگاه نصب شده باشد، می توانید حتی بھ صورت آفالین با استفاده از ھمین تکنولوژی ھا فایل ھا را ھم رسانی کنید.

نیستند.امنارتباطاتاین گونھکھاستاینمی شودمیسرروش ھااینازاستفادهباکھآسانیاتصالضعفنقطھمھم:نکتھ
نفوذگرانگیرند.قراراستفادهموردشمامکانیموقعیترھگیریبرایسادگیبھمی توانندبلوتوثووای فایاسکنرھای

سیستم تاناگرحتییابفرستندبرای تانبدافزاروناخواستھفایل ھایشوند،متصلشمادستگاهبھتاکنندتالشاستممکن
آن ھاحتمانمی کنیداستفادهدستگاه ھااینازوقتیباشیدامن تراین کھبرایبگیرند.دستبھراآنکنترلباشد،آسیب پذیر

بھدسترسی سطحبرگردانید.روشنحالتبھراآن ھامی رسیدامنیجایبھوقتیفقطوداریدنگھخاموشرا
یکباآنازحراستوگوشیمستمربھ روزرسانیباوکنیدمحدودداریدنیازکھکسانییاچیزھابھفقطرااپلیکیشن ھا

کنیدرعایتراموبایلامنیتپایھنکاتمستحکم،پسورد .

کنیداضافھھمرافرادادهوتکمیلیتوضیحات
وقتی فایل ھا را روی درایو اوتی جی، ھارد وایرلس یا گوشی قدیمی تان ذخیره می کنید، اضافھ کردن ھرگونھ توضیحات

تکمیلی و فراداده می تواند بسیار مفید باشد. بھ عنوان مثال، بسیاری از اپلیکیشن ھای مستندسازی و تصویربرداری
بردرھمرادستگاهازاستخراج شدهفراداده ھایکھبدھندJSONوCSVمتنیفرمتدرخروجی ھاییمی توانند

می گیرد (اطالعاتی نظیر موقعیت مکانی، زمان و تاریخ) و ھرگونھ توضیحی کھ از سوی کاربر اضافھ شده باشد. حتما
مطمئن شوید کھ این فایل ھای متنی فراداده را ھم بھ بک آپ  تان اضافھ کرده اید.

بگذاریدعبوررمزخوددرایوھایوھاردبرای
برای بسیاری از ھاردھا و درایوھای وایرلس می توانید رمز عبور انتخاب کنید. این کار از طریق اپلیکیشن موبایلی انجام

می شود کھ بھ ھمراه ھارد بھ کاربر خواھند داد. این نکتھ را مد نظر داشتھ باشید کھ پسورد گذاشتن برای ھارد بھ معنی
ارسالیفرمانبادیسککلرمزگذاریامکاناوتی جیووایرلسھاردھایاکثرنیست.آن)Encryption(رمزگذاری

از موبایل را فراھم نمی کنند، اما رمزگذاری آنھا ممکن است از طریق یک کامپیوتر میسر باشد.

کنیدفکرھمفایل ھارمزگذاریبھ
اگر نیاز دارید فایل ھای خود را بھ صورت امن تری ذخیره کنید، می توانید نسخھ ھای بک آپ خود را رمزگذاری کنید.
اگرچھ شاید نتوانید کل ھارد وایرلس یا اوتی جی خود را از راه موبایل تان رمزگذاری کنید، اما می توانید پیش از آن کھ

امکانRARوZArchiverنظیراپلیکیشن ھاییبرسانید.انجامبھرارمزگذاریفرآیندکنیدمنتقلدرایوبھرافایل ھا
رمزگذاری فایل ھا را روی گوشی ھای اندروید فراھم می کنند. بھ ھوش باشید کھ باید پسوردھای رمزگذاری خود را بھ

خاطر داشتھ باشید. اگر این پسورد را بھ ھر دلیلی از یاد ببرید یا از دست بدھید، ھرگز نمی توانید بھ آن فایل ھای
رمزگذاری شده دسترسی داشتھ باشید.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zdevs.zarchiver&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rarlab.rar


این نکتھ را در ذھن داشتھ باشید کھ برخی کشورھا ممکن است قوانینی علیھ استفاده از امکان رمزگذاری داشتھ باشند.
استفاده از چنین امکانی برای پیش گیری از دسترسی مقام ھا بھ داده ھای شما، ممکن است بھ عنوان تالش برای از بین بردن

باشدقدیمیاستممکن٢٠١٧سالازنقشھاینباشد.پیگردقابلوشودتلقیجرمتحقیقات،روندکردنمخدوشیاشواھد
اما اگر درباره قوانین کشورتان پیرامون این موضوع سواالت و ابھاماتی دارید، نقطھ شروع مناسبی است.

باشیدداشتھمختلفمکاندودربک آپنسخھدو
داشتن فقط یک بک آپ ھمیشھ بھترین راه حل نیست. بھ عنوان مثال، اگر ابزاری کھ بک آپ شما روی آن ذخیره شده بھ ھر

دلیلی آسیبی ببیند یا کارکردش تصادفا متوقف شود، ممکن است بک آپ خود را برای ھمیشھ از دست بدھید. متخصصان
فن آوری اطالعات معموال توصیھ می کنند کھ بھتر است دو نسخھ بک آپ داشتھ باشید. یعنی در مجموع سھ نسخھ از یک

فایل یا مجموعھ فایل خواھید داشت کھ بھتر است آن ھا را در مکان ھای مختلف نگھ داری کنید. بھ این ترتیب شما از
خطرات و تھدیدھایی کھ ممکن است در انتظار ھر یک از نسخھ ھا باشد، می کاھید.

درارتباطوفایل ھا«بھ اشتراک گذاریببینید:رامجموعھاینازمطلبآخرین
اینترنتخاموشیزمان »

https://www.gp-digital.org/world-map-of-encryption/
https://irandarkhamooshi.net/fa/articles/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://irandarkhamooshi.net/fa/articles/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://irandarkhamooshi.net/fa/articles/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA

