Backup do iDispositivo iOS antes de atualizar para o iOS
10.3?
Date : 20 de Abril de 2017
Lançado o iOS 10.3 e respetivas análises que confirmam um sistema mais responsivo e uma
notável otimização da performance do mesmo, é certo que os utilizadores ficam interessados
em fazer esta atualização.
Contudo e como toda a informação importante está guardada neste pequeno rectângulo da era
moderna – iPhones, iPads e iPod touch –, não se pode facilitar na salvaguarda desta mesma
informação. Porque quando se fala de informação importante estamos a falar de contactos,
todo o tipo de mensagens, ficheiros de áudio e vídeo, aplicações e outros mais documentos.
Como salvaguardar e restaurar a nossa informação num qualquer iDispositivo?

Torna-se cada vez mais necessário que o utilizador esteja bem consciente e apetrechado de
um conjunto de ferramentas que assegurem o funcionamento do iDispositivo a 100%, que
permitam efetuar cópias de segurança desses dados e a recuperação dos mesmos quando
necessário. Claro que até este parágrafo os utilizadores já só falam em cloud e afins mas esta
solução pode surpreender.

O que é o Dr. Fone Tookit para iOS?
Quando se perde informação, a nossa primeira ação é tentar recuperá-la. Felizmente para o
utilizador é neste patamar que se afirma o Dr.Fone Toolkit para iOS, um programa que
concentra num só software de todas as ferramentas do Dr. Fone, desenvolvido pela
Wondershare, que permitem ter o seu dispositivo salvaguardado e capaz de recuperar os
ficheiros perdidos antes deles serem sobrescritos ou perdidos para sempre, e que é o primeiro
programa de recuperação de dados para dispositivos iOS compatível com o iOS 10.3.
Todos os detalhes sobre esta aplicação no nosso artigo dedicado aqui.
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Antes de fazer qualquer atualização para o iOS 10.3 será sempre necessária precaução e para
tal efetuar cópia de segurança de todos os dados do iDispositivo. Mesmo com uma baixa
probabilidade de alguma coisa correr mal é sempre uma escolha acertada efetuar o backup
antes de atualizar os dispositivos para o iOS 10.3.
Para efetuar esta cópia de segurança há sempre alguns meios disponíveis. Poderão usar o
iTunes ou o iCloud ou então levar este procedimento a outro nível e fazê-lo com o Dr.Fone
Toolkit.
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Vantagens do backup e restauro do Dr. Fone Toolkit
Se o backup do dispositivo for efetuado no iTunes, que é provavelmente a maneira mais
tradicional de guardar dados, as configurações, galeria de fotos, aplicações, contactos,
mensagens, históricos ou outros dados do sistema serão guardados no computador.
Se por um lado o backup decorre de forma rápida, todo o tipo de informações serão guardadas,
o armazenamento é efetuado no computador e este geralmente terá muito espaço disponível e
a recuperação de um backup específico é muito fácil, por outro há que contar com alguns
contras deste processo. Os dados durante o processo de backup poderão ser corrompidos ou
até perdidos e não permite escolher quais os dados que se pretendem guardar ou restaurar.
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Se se optar pelo backup na iCloud há que contar com as restrições quanto ao espaço
disponível e com a divisão dos dados guardados. No entanto não depende de um computador
e pode ser acedido por vários dispositivos que estejam registados na mesma conta iCloud.
Ao contrário do iTunes, onde pode ser restaurado um backup já existente a qualquer momento,
só é possível restaurar um backup da iCloud durante a configuração do iOS. Permite ao
utilizador escolher quais os dados a guardar e está exposto a menos riscos de corromper os
dados do backup, no entanto as aplicações são transferidas separadamente das outras
informações, o que leva mais tempo a restaurar.
A experiência com o Dr. Fone Toolkit é realmente diferente. Basta um só clique para conseguir
com sucesso efectuar a cópia de segurança de todo o dispositivo iOS no computador para
poder restaurar quando e onde desejar, para nem falar de toda a comodidade seja com ou sem
internet.
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Aplicações incluídas neste Toolkit
Tal como o seu nome indica, Dr. Fone Toolkit é na sua essência um kit de ferramentas bem
apetrechado, por sinal, as quais elencamos de seguida:
iOS Data Recovery
iOS System Recovery
iOS Datav Backup & Restore
IOS Screen Recorder
iOS Private Data Eraser
iOS Full Data Eraser
iOS WhatsApp Transfer, Backup & Restore
iOS Data Backup & Restore
iOS Kik Data Backup & Restore
iOS Viber Data Backup & Restore
Android Data Recovery
Android Data Extraction
Android SIM Unlock
Android Root
Android Lock Screen Removal
Android Data Eraser
Android Data Backup & Restore
Screen Recorder

http://www.pplware.com | Pplware

5/7

O acesso a todas estas ferramentas é muito simples e intuitivo.
Vídeo
Claro que não poderia faltar o video oficial, em inglês, com uma pequena demonstração como
funciona esta ferramenta:
O dr. Fone Toolkit – iOS Data Backup & Restore permite que se faça com segurança um
backup e restauro completo de quase todos os dados do dispositivo iOS (iPhone ou iPad) ou
então de forma selectiva escolher quais os dados a exportar. Todo o processo de backup
depende de um só clique, parece irreal mas é tão simples quanto isto.
Uma vez ligado e detetado o idispositivo, o programa arranca com a proteção das informações
do iPhone, iPad ou iPod touch, de forma automática. A nova cópia de segurança não se vai
sobrepor a cópias antigas já existentes, pelo que poderá efectuar backups sempre que quiser e
restauros na mesma ordem.
Permite pré-visualizar e restaurar qualquer dado em específico da cópia de segurança para
outro dispositivo, e guardá-los como ficheiros HTML, CSV ou vCard muito úteis para um
restauro universal e capaz de ser lido em quando programa.

Possibilidades e capacidades do Dr. Fone Toolkit
Dispositivos suportados

iPhone
iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone
6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4
iPad
todos os modelos do iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad
iPod touch
iPod touch 5, iPod touch 4

Formatos de exportação de ficheiros

Exporta contactos e mensagens para o PC como .csv, .html, ou vcard;
Exporta mensagens do WhatsApp para o PC como .csv ou .html;
Exporta o histórico de chamadas, calendário, notas, alertas e todos os marcadores do
Safari para o computador como .html.
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Conclusão
Sem dúvida um kit completo para os amantes dos iDispositivos. Podemos exportar só aquilo
que pretendemos do backup para o computador, isto é, poderá escolher qual a informação a
guardar ou eliminar bem como de seguida restaurar sem ter de estar ligado à Internet ou em
qualquer sítio que desejemos sem que se verifique qualquer perda de dados durante o
processo de restauro das cópias de segurança.
Quando e se necessário é possível restaurar os dados guardados em cópias de segurança,
podendo ainda escolher quais os dados a recuperar e é esta personalização que oferece uma
grande mais-valia em comparação com o iTunes e iCloud, é de certeza uma escolha melhor,
mais completa e, quiçá, a mais acertada.
E os nossos utilizadores, já conheciam ou usam algo similar?
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