چگُوً تلفه ٌمراي یا تبلت خُد را برای فرَش آمادي کىیم؟!

آیا تَ فکز ایي ُستیذ کَ گْضی یا تثلت ُْضوٌذ قذیوی ّ کٌَِ خْد را تفزّضیذ؟! آیا ُیچ هیداًستیذ قثل اس فزّش آى ،تایذ کارُای
هخصْصی اًجام دُیذ تا اطالعات ضوا دست کارتز دیگزی ًیافتذ؟! اهزّس تْضیح خْاُین داد کَ چگًَْ هیتْاًیذ تلفي ُوزاٍ یا تثلت ُْضوٌذتاى
را تزای فزّش تَ عٌْاى هحصْل دست دّم ،آهادٍ ًواییذ .تا آیتیرساى ُوزاٍ تاضیذ .
سیمکارت خُد را فرامُش وکىید!
اغلة ها ٌُگاهی کَ هیخْاُین تلفي یا تثلت ُْضوٌذ خْد را تَ فزّش تزساًین ،فزاهْش هیکٌین کَ سینکارت هاى را تزدارین .تذّى آى،
تسیاری اس اطالعات ضخصی ضوا ًظیز هخاطثاى حذف هیضْد .
کارت حافظً یا ممُری کارت خُد را ویس خارج کىید!
احتواال ت زای ایيکَ حافظَ خالی تلفي یا تثلت ُْضوٌذ خْد را افشایص دُیذ ،آى را تا یک کارت حافظَ درگیز کزدٍ ایذ .اگز هیخْاُیذ کَ تلفي
ُوزاٍ یا تثلت خْد را تَ فزّش تزساًیذ ،پیطٌِاد هیکٌن کَ کارت حافظَ را تزداریذ .تسیاری اس ًزم افشارُای ریکاّری هیتْاًٌذ اطالعات ضخصی
ضوا را کَ تزرّی کارت حافظَتاى ًقص تستَ ،تاسیاتی کٌٌذ .تزای ُویي سعی کٌیذ کَ ُیچ ّقت ،کارت حافظَ یا هوْری کارتتاى را تزرّی
گْضی تاقی ًگذاریذ !
تا ایي حال اگز هجثْر ضذیذ کَ چٌیي کاری را اًجام دُیذ ،حتوا کارتحافظَ خْد را تا ًزم افشارُای حزفَ ای  Formatکزدٍ ّ اس اًجام فزهت ُای
سادٍ ،دّری کٌیذ .

حافظً داخلی را خالی کردي َ دیُایس خُد ر ا بً تىظیمات کارخاوً ای آن ،بازگرداوید.
ُواىطْر کَ تایذ خیلی هزاقة تاضیذ تا اطالعات کارت حافظَتاى تَ دست کسی ًیافتذ ،تایذ در کٌار آى اس حافظَ داخلی گْضی یا تثلت
ُْضوٌذتاى غافل ًطْیذ .تزای ُویي پیطٌِاد هیکٌن کَ حافظَ داخلی را ًیش فزهت یا ً Formatواییذ .تا اًجام ایي فزآیٌذ ،توام اطالعات هْجْد
اس حسابُ ای کارتزی یا اکاًت ُای ضوا حذف خْاُذ ضذ  .الثتَ تصاّیز ،آٌُگ ُا ّ تزًاهَ ُا ًیش پاک هیضًْذ .تزای ایيکَ توام ایي کارُا را
تک تک اًجام ًذُیذ ،تِتز است کَ تثلت یا تلفي ُوزاٍ خْد را فکتْری ریست ًواییذ  .تزای اًجام ایي کار تَ هٌْی تٌظیوات هزاجعَ کزدٍ ّ تزرّی
 Back up and resetضزتَ تشًیذ .سپس عثارت  Factory dataرا اًتخاب ًواییذ .
ُوچٌیي اگز هایلیذ تا تخطی اس اطالعات ضوا تزرّی گْضی تاقی تواًذ ،هیتْاًیذ اس آى ُا یک ًسخَ پطتیثاى یا تک آپ تِیَ کٌیذ .تَیاد داضتَ
تاضیذ کَ تا فکتْری ریست کزدى تثلت یا تلفي ُْضوٌذ خْد ،دادٍ ُای سیز ُوگی حذف خْاٌُذ ضذ:







اکاًت ُای ایویل
اطالعات ّ تٌظیوات تاسی ّ تزًاهَ ُا
تزًاهَ ُای ًصة ضذٍ تَ غیز اس تزًاهَ ُای سیستوی
آٌُگ
عکس

ًْضتَ ضذٍ تْسط :محمد جٍاوی در تاریخ  ۸۰:بٍمه۲۹۳۱ ,

