:به سرعت پایین گوشی خود شک کنید ◄
اگر در حین استفاده از برنامههای تلفن یا دستگاه خود متوجه سرعت
پایین اجرای آنها در مقایسه با گذشته شدید ،باید نسبت به این موضوع
مشکوک شوید .این موضوع میتواند نشانهای مبنی بر آلوده بودن تلفن
هوشمند شما به ویروس باشد چرا که احتماال این ویروس یا بدافزار
جاسوسی ،باعث اختالل در سیستم گوشی هوشمند شما شده و
.باعث پائین آوردن سرعت آن میشود
:مراقب اپلیکیشنهای مشکوک باشید ◄
شاید شما اقدام به نصب اپلیکیشنی در تلفن هوشمند خود کرده باشید
که به خودی خود یک بدافزار نیست؛ اما به همراه این اپلیکیشن یا بعد از
.نصب ،مجموعهای از بدافزارها را به سیستم شما راه دهد
برای همین الزم است هر چند وقت یک بار همه اپلیکیشنهای خود را
بررسی کرده و به آنهایی که برای شما ناشناس هستند ،مشکوک
باشید .وجود این اپلیکیشنها میتواند نشانهای از وجود یک بدافزار در
.سیستم شما باشد

فراموش نکنید که همیشه برای تلفن هوشمند خود ،اپلیکیشنها را از
.تارنمای اصلی آن تهیه کنید
:به کاهش غیرعادی عمر باتری گوشی خود مشکوک شوید ◄
اگر در حین استفاده از گوشی هوشمند خود ،متوجه کاهش غیر عادی
باتری تلفن همراه خود شدید ،به این موضوع مشکوک شوید .چرا که
ممکن است ویروس یا بدافزاری در حال انجام عملیاتی بر روی سیستم
تلفن همراه شما باشد و طبعییست که با انجام عملیات خود باعث
.مصرف باتری شود
این موضوع را میتوانید از طریق تنظیمات باتری و یا نصب اپلیکیشنهای
.نشاندهندهی شیوه مصرف باتری متوجه شوید
:پس از متوجه شدن وجود ویروس در تلفن هوشمند چه کار کنیم ◄
در نخستین قدم پس از اینکه متوجه وجود ویروس در تلفن هوشمند خود
) (Airplane Modeشدید ،بهتر است که تلفن خود را به حالت ایرپلین مود
قرار دهید تا جلوی بد افزار را برای فرستادن و دزدیدن اطالعات شما را
.بگیرید
اگر ویروس یا بدافزار را به شکل یک اپلیکیشن شناسایی کردهاید ،به
.صورت دستی آن را پاک کنید
اما اگر قادر به شناسایی اپلیکیشن مذکور نیستید ،میتوانید عملیات
حذف کردن را از آخرین اپلیکیشنهایی که روی گوشی خود نصب
.کردهاید آغاز کنید
اگر بدافزار نصب شده بر روی تلفن هوشمند شما امکان پاک شدن
نداشت ،بهترین راه این است که یک نسخه ریکاوری از کلیه اطالعات
موجود در تلفن خود از جمله تصاویر ،فیلمها ،متنها ،فایلها و… بگیرید و
درآورید و کلیه حافظه گوشی را ” “Factory Resetتلفن خود را به حالت
.پاک کنید
یکی از بهترین روشها برای رهایی از شر ویروسها ،اپلیکیشنهای
جاسوسی و بدافزار این است که در تنظیمات تلفن هوشمند خود و در
را بردارید تا  ، Unknown Sourceتیک گزینه Securityقسمت امنیتی یا

کلیه اپلیکیشنهای غیر قابل شناسایی به لحاظ امنیتی بر روی گوشی
.شما نصب نشوند
در نهایت اینکه بر روی تلفن هوشمند خود حتم یک آنتی ویروس قوی
.نصب کنید
در همین زمینه میتوانید دو مقاله اخیری که ایرانوایر منتشر کرده را
 Total Securityمطالعه کنید .یکی معرفی آنتیویروس رایگان و پرقدرت
و دیگری مقالهای در ارتباط با افزایش امنیت و مقابله با جاسوسی
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