
Як знайти загублений смартфон

There are no translations available.

   

  

   Як часто Вам доводилося шукати загублені пристрої – пульт, або ще гірше – телефон?

  

   Один зі способів пошуку телефона – подзвонити на загублений телефон з іншого. Та
якщо пристрій потрапив до інших рук, залишається тільки сподіватися, що новий власник
виявить благородство і поверне його.

  

   Щоб допомогти користувачам знайти загублений смартфон, або вберегти свої особисті
дані, компанія Google розробила та анонсувала сервіс Android Device Manager.

  

   Ця утиліта має кілька функцій. Одна з них дозволяє зателефонувати на телефон з
максимальною гучністю, навіть якщо звук відключений . Цей спосіб стане в нагоді, якщо
смартфон загубився вдома, наприклад, завалився за диван або опинився під подушкою.
У мене таке було в автомобілі – телефон випав з кишені і застряг між сидіннями.

  

   Якщо пристрій знаходиться поза межами чутності, можна скористатися іншою
функцією, яка в режимі реального часу покаже на карті місце розташування смартфона
чи планшета.

  

   У випадку, коли пошуки виявилися марними, а Ви знаєте, що на девайсі зберігається
важлива інформація, за допомогою Android Device Manager можна видалити з нього всі
дані. Відповідний додаток від Google вийде пізніше та буде доступний власникам
апаратів під управлінням Android 2.2 і вище.

  

   Цікава історія з не менш цікавим продовженням про телефон, що живе своїм життям у

 1 / 2

http://elektrozahid.com.ua/
http://elektrozahid.com.ua/uk/kontaktna-aparatura.html
http://elektrozahid.com.ua/uk/stancij-avtomatychnogo-upravlinna.html


Як знайти загублений смартфон

нового власника

      

  

   Німецька туристка повернулася з відпочинку на Ібіці в рідну країну вже без смартфона.
За її словами, апарат украли разом з іншими речами, грошима та документами. Злодіями
нібито стали невідомі з приладами нічного бачення, які на пляжі вишукували п’яних
туристів, підбирали зручний момент і забирали залишені без нагляду речі.

  

   Через досить тривалий час після повернення додому мешканка Німеччини виявила у
своєму обліковому записі в Dropbox фото, завантажені з її вкраденого смартфона.
Виявилося, що нинішній власник апарата не помітив установленої програми «хмарного»
сервісу, яка почала справно відправляти знімки в інтернет.

  

   Німкеня завела блог lifeofastrangerwhostolemyphone.tumblr.com («життя незнайомця,
який вкрав мій телефон»), в якому публікує фото нового власника смартфона Хафіда,
жителя Дубаї, який чи то вкрав апарат, чи придбав його на вторинному ринку.

  

   Наостанок бажаємо Вам не губити свої речі, а зі своїми смартфонами розлучатися
добровільно і бажано частіше.

  

   За матеріалами з мережі Інтернет
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