ﭼﻄﻮر از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Secure Folderو Find My
 Mobileﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دارﻧﺪ .دو ﻣﻮرد از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از راه دور و ﻓﻮﻟﺪر اﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در وﯾﺪﯾﻮ ﻗﺼﺪ
دارﯾﻢ درﺑﺎره اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ.

ﻓﻮﻟﺪر اﻣﻦ ﯾﺎ  Secure Folderدر ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را در

اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯽﮔﺬارد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﯽ ﺑﺮای
ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ اپﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی روی ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺣﺴﺎس اداری و ﮐﺎری ﯾﺎ
اﺟﺮا ﮐﺮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی اﯾﻤﻦ و رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد Secure
 Folderدر ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﯽآﯾﺪ.
 Secure Folderاﻣﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارد .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اپﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻣﺜﻞ واﺗﺲاپ را ﺑﺎ دو اﮐﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﮔﻮﺷﯽ اﺟﺮا
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺑﺎزار ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﺎه ﻣﺤﺪود
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اپﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ Secure Folder .اﻣﺎ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی از ﺗﻤﺎﻣﯽ اپﻫﺎ
در ﻓﻀﺎی اﻣﻦ و رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﮔﻮﺷﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ .دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ اپﻫﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ،ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد روی ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﮔﻮﺷﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻣﻼ اﯾﺰوﻟﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮدش را دارﯾﻢ Find My Mobile ،اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﻮﮔﻞ در ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی دارد اﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ
را ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را از راه دور
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،زﻧﮓ آن را ﺑﻪ ﺻﺪا در آورﯾﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن را از راه دو از روی ﮔﻮﺷﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮان ﻧﺮﺳﺪ .در وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

