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  شدن گوشي بايد انجام داد اقداماتي كه پس از گم يا دزديده
دقتي يا بداقبالي باشد چه به دليل دزدي، گم يا  چه به دليل بي

يكي از وسايل باارزشي  يگوش. آور است شدن گوشي عذاب دزديده
خوشبختانه سازندگان گوشي . كنيد روزه با خود حمل مي است كه همه

ندي را براي كمك به شما براي هنگام افزار ابزارهاي سودم و نرم
  . اند جداشدن شما از گوشي فراهم كرده

شده  دزديدهكه متقاعد شديد كه گوشي شما گم يا   به محض آن
  . كار زير را انجام دهيد چهاراست 

  .شدن گوشي را به پليس گزارش كنيد دزديده□

 استفادهسوءبا دفاتر خدمات تلفن همراه تماس بگيريد تا جلوي  □
  .از گوشي شما را بگيرند

تان را كه  هاي اجتماعي مورد استفاده هاي ايميل و شبكه گذرواژه □
  .در گوشي ذخيره شده است تغيير بدهيد

كه در ادامه مقاله ( شده در گوشي را پاك كنيد  هاي ذخيره داده □
  ).توضيح داده شده است

  

   يابي برپاسازي امكانات گوشي

هايي  همگي روش ويندوزفون، و رويداند،  iOSهاي  عامل سيستم
دهند كه جاي  شدن گوشي به شما امكان مي دارند كه در صورت گم

به ياد داشته باشيد كه اگر   .گوشي را از طريق يك كامپيوتر پيدا كنيد
   .ترين كار تماس با پليس است گوشي دزديده شده باشد مطمئن

  

  اندرويد
كاربران وسايل . شود ميروزانه تعداد زيادي گوشي گم يا دزديده 

                        توانند با استفاده از برنامه رايگان  مي اندرويدي 
Android Device Manager شده خود را  شده يا گم گوشي دزديده

توانيد قفل يا  از راه دور ميرا  يگوشپس از برپاسازي، . رديابي كنند
  .پاك كنيدهاي آن را  داده

                  ك سرويس رايگان به نامچندي پيش، گوگل ي
Android Device Manager حاضر بر روي  در حال. را فراهم كرد

الزم . شده در سه سال گذشته قابل دستيابي است هاي عرضه اكثر گوشي
يا مابعد آن را اجرا   2.2اندرويداست يك گوشي داشته باشيد كه 

يا يك سايت مشابه  دريافت  Google Play Store    تواند كند و مي مي
  .را دستيابي كندبرنامه 

  gاين برنامه يك آيكن . را باز كنيد Google Settingsبرنامه  .1
 .ها ظاهر شود دارد و بايد در فهرست برنامه) (به رنگ سبز 

 
 .را انتخاب كنيد Android Device Managerگزينه  .2

                  :زني را خواهيد ديد دو مربع تيك .3
»Remotely locate this device «و                  
»Allow remote lock and factory reset«  . طور  مربع اول به

                  گيري از امكانات كامل براي بهره. دار است فرض تيك پيش
Android Device Managerدار كنيد ، مربع دوم را تيك. 
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را براي  Administratorشود كه امتياز  از شما درخواست مي .4
Android Device Manager كردن از راه دور و  براي قفل. اعطا كنيد

را لمس  Activateدكمه . ها از راه دور ضروري است كردن داده پاك
  .ي كامل شودكنيد تا عمليات برپاساز

  
را پيكربندي كنيد چهار كار  Android Device Managerهرگاه 

كردن،  كردن يا پاك يابي، قفل مكان: توانيد انجام دهيد را از راه دور مي
ي گوشي ناوبريابي از امكانات  مكان. صدادرآوردن زنگ گوشي بهو 

 هاي دكل فاي و هاي واي  و همچنين سيگنال GPSاز . گيرد بهره مي
براي . شود كردن مكان گوشي بهره گرفته مي شبكه همراه براي معين

بر روي گوشي شما  GPSدقت بيشتر، اطمينان يابيد كه خصوصيت 
  .فعال باشد

  

چگونه از راه دور گوشي يا تبلت را پيدا كنيم، زنگ آن 
هاي آن را  را به صدا در آوريم، آن را قفل كنيم، يا داده

  پاك كنيم؟

، از طريق سايت Android Device Managerدن پس از برپاكر 
كه  https://www.google.com/android/devicemanagerوب 

اگر از  .تان را رديابي كنيد توانيد وسيله شود مي توسط گوگل اداره مي

تان بهره  شما درخواست ورود به حساب شد، از حساب گوگل گوشي
  . بگيريد

  
  اندرويدي ديگر  نامهبر دو

                  عبارتند ازديگر  خوب رايگان  ياب  گوشي دو برنامه
Where’s my Droid  وLookout . برنامهWhere’s My Droid   به

كردن  امكان قفل. شده را بيابيد دهد كه مكان گوشي گم شما امكان مي
را  هاي آن  تنظيم كند تا سارق نتواند گوشي از راه دور را نيز فراهم مي

كارت يا شماره  كردن شما از تغييريافتن سيم امكان آگاه. به هم بزند
 وترتانيكامپ قياز طربراي ديدن مكان گوشي . تلفن گوشي را نيز دارد

پس . برويد http://commander.wheresmydroid.comبه صفحه وب 
زينه گ Where’s my Droid    اي مانند از نصب و برپاسازي برنامه

Location Services  را در منويSettings  گوشي فعال كنيد و در
را روي حالت روشن نگه داريد  GPSصورت امكان سوئيچ 

). شود كه باتري زودتر خالي شود سبب مي GPSبودن سوئيچ  روشن(
برويد و ذكرشده در صورتي كه گوشي شما گم شود، به صفحه وب 

بزند، يك پيام را بر روي در آن كاري كنيد كه گوشي شما زنگ 

  شدن گوشي يدهدگيري از دز هايي براي پيش نكته
 .دهيدبكردن گوشي اختصاص  براي قفل  يك گذرواژه ●

عاملي وجود دارد و  خصوصيتي است كه بر روي هر سيستم
يده شود استفاده از گوشي دن معني است كه اگر گوشي دزبدي

  .براي دزد بسيار دشوار خواهد بود

پز دادن زياد گوشي در ميان مردم يا قراردادن گوشي در  ●
در . دهند را افزايش مياحتمال سرقت جيب بيروني يك ساك، 

شب فقط براي كارهاي ضروري از گوشي بهره بگيريد، گوشي 
را روي ميز يا صندلي يك مكان  د، و آن را پنهان نگه داري
  .عمومي قرار ندهيد

سرانجام، هرگاه گوشي شما ناپديد شد، به ياد داشته باشيد  ●
اگر هر چه زودتر اقدام كنيد . كه سرعت عمل بسيار مهم است

  □.احتمال يافتن آن بيشتر است
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و مكان كنوني گوشي را به شما  ،نمايش آن به نمايش در بياورد صفحه
  .بگويد

  
نصب نكرده  اندرويديياب بر روي گوشي  اگر يك برنامه گوشي

را از  Lookoutدر  Plan Bياب مانند  توانيد يك برنامه گوشي باشيد مي
هاي مخابراتي و در  با استفاده از دكل Plan B. دراه دور نصب كني
. گيرد براي يافتن گوشي شما بهره مي GPSبودن از  صورت موجود

طور خودكار استفاده از  تواند به  ها اين برنامه مي براي بعضي از گوشي
GPS سپس مكان گوشي را به مدت ده دقيقه نمايش . را فعال كند

يك ايميل براي حساب  ابدي يرا م هر بار كه مكان آنخواهد داد، و 
Gmail  نشاني مورد استفاده شما براي  (شما ارسال خواهد كرد

Google Play.(   

  

   

  
iOS   

كنيد  تفرا دريا Find my iPhoneبرويد و برنامه  App Storeبه  
در منوي ). را دريافت كنيد  Find my iPadداريد برنامه  iPadيا اگر (

Settings بر روي يك كامپيوتر به صفحه . اين سرويس را فعال كنيد
www.iCloud.com  برويد و وارد حسابApple ID خودتان شويد .

دهد، به  مكان گوشي شما را نشان مي Find my iPhoneرابط كاربري 
دهد كه گوشي را قفل كنيد، يك آهنگ را به صدا در  شما امكان مي

يك پيام به نمايش در بياورد، يا عمل  يگوش كاري كنيد كه ،ديوربيا
  .ها را انجام بدهد كردن داده پاك

  

  ويندوزفون
و  Find My Phoneهاي  اطمينان يابيد كه گزينه Settingدر برنامه  

Location Settings  در حالتOn به . هستندWindowsPhone.com 
در منوي . خود شويد Windows Live IDبرويد و وارد حساب 

كردن  زدن گوشي، قفل اي براي ديدن مكان گوشي، زنگ كركره
 Find My Phoneكردن گوشي گزينه  گوشي، نمايش يك پيام يا پاك

  .را انتخاب كنيد

   
  IMEIشماره 

گوشي را يادداشت كنيد و يا براي خودتان ايميل  IMEIشماره 
. يك شماره منحصر به فرد براي گوشي شماست IMEIشماره . كنيد

توانيد در جايي در داخل گوشي اغلب در پشت باتري يا با  آن را مي
در صورتي كه گوشي . كليد گوشي بيابيد بر روي صفحه  #06#*تايپ 

  .كند زديده شود داشتن اين شماره احتمال پيداشدن گوشي را زياد ميد

   

ياب قدرتمندتر باشيد  ساز و گوشي اگر به دنبال يك برنامه ايمن
در را   avast! Mobile Security سرقتضدويروس و ضدنامه بر

براي اطالعات . پيكربندي اين برنامه دشوارتر است .گوشي نصب كنيد
  .ماهنامه ريزپردازنده مراجعه كنيد 229به شمارهبيشتر 

 Google Playاز طريق  وتريكامپ كيبا  ديتوان يم را Plan Bبرنامه 
توانيد از  از گوشي يك دوست مي با استفاده. در گوشي نصب كنيد

Plan B با پيامك بخواهيد كه پيوسته مكان گوشي شما را ارسال كند.  

فون  تواند كمك كند كه يك آي به شما مي سمت راست برنامه 
در  Where’s My Droid   شده را پيدا كنيد، در حالي كه برنامه گم

  .ستبراي كمك به پيداكردن يك گوشي اندرويدي ا سمت چپ 
 IMEIشماره 

با توانيد  را مي
بر   #06#*تايپ 

كليد  روي صفحه
  .گوشي بيابيد

 IMEIشماره 
توانيد در  را مي

جايي در داخل 
گوشي اغلب در 
 پشت باتري

  .بيابيد
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  گيري از گوشي پشتيبان■
ها در حال حاضر امكانات خوبي  هاي مختلف گوشي عامل سيستم 

  . كنند گيري فراهم مي براي پشتيبان
  اندرويد

كنيد  برپا ميرا  تان ياندرويدهنگامي كه نخستين بار وسيله  
هاي گوشي در حساب گوگل  گيري از داده اي براي پشتيبان گزينه

اگر اين كار را انجام نداده باشيد، برنامه . شود خودتان فراهم مي
Settings  را باز كنيد، گزينهBackup & reset  را انتخاب كنيد و سپس

دار  را تيك Automatic Restoreو  Backup my dataهاي  گزينه
گزين  تان را گم كنيد برپاكردن يك گوشي جاي اگر وسيله. كنيد
چيز بازگردانده  همه تان ورود به حساببا دردسر خواهد بود، زيرا  بي

  .تان هاي كاغذ ديواري گرفته تا ها گذرواژه و ها برنامه خواهد شد، از 

   
iOS  

همگاه شود،  iCloudتان را طوري برپا كرده باشيد كه با  اگر وسيله 
توانيد پيدا كنيد، هنگامي كه  مي iCloudتحت  Settingsرا در  ه آن ك

ها،  ها، برنامه گزين يا جديد بخريد عكس جاي فون آييك گوشي 
برپا كرده باشيد  ابربا را  سازي آن  ها، و هر چيزي كه همگاه گذرواژه

  .توانيد بازگرداني كنيد مي
سانه بپذيريد يش از آن كه پيامدهاي ناپديدشدن گوشي را مأيوپ

شدن اطالعات شخصي را  يابي و كاهش خطرات فاش چند اقدام گوشي
هاي ويژه و بعضي از  ها به برنامه حل بعضي از راه. انجام بدهيد

هاي  كمي درباره روش .هاي ديگر به يك كامپيوتر نياز دارند حل راه
ممكن است خبر نداشته باشيد كه  يابي مطالعه كنيد، چون  گوشي
توانند گوشي را براي  ي نيز در گوشي تعبيه شده است كه ميامكانات

    □.شما پيدا كنند

  Lookoutساز  برنامه ايمن
ارائه شده است و  iOSو  اندرويدساز براي  اين برنامه ايمن

انات ديگري مانند حفاظت در يابي امك به جز امكانات گوشي
گيري برخط از گوشي، و مرور وب ايمن  برابر بدافزارها، پشتيبان

دهد  اين برنامه به شما امكان مي Missing Deviceبخش . دارد
از  Lookout.comوب  صفحه با رفتن به كه مكان گوشي را

شده يا  حتي اگر گوشي دزديده. كنيد يك مرورگر وب پيدا
اين برنامه  Signal Flareوش باشد، خصوصيت شده شما خام گم

. دهد شده حضور گوشي را نمايش مي آخرين مكان شناخته
هاي گوشي از  كردن داده كردن گوشي از راه دور و پاك قفل

هاي  راه دور امكاناتي هستند كه فقط در اختيار برنامه
هرچند، يك مهلت آزمايشي . گيرد شده قرار مي خريداري

  □.اي دارد رايگان دوهفته

  
ي وارد حساب س يپ كيبا استفاده از  با يك گوشي اندرويدي ديگر يا با

Lookout تان را پيدا كنيد شده خودتان شويد و گوشي گم.  


