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  ھوادار پورتال: فرستنده
١٧/٠٢/١١  

  /پلود عکس ھای گرفته شده از موبايل ھاۀ اشدار امنيتی درباروھ

  GPSاسمارت فون ھای دارای قابليت 
  

اGPSموبايل ھای دارای قابليت  د ئ يا اسمارت فون ھ ه iPhoneی مانن د ب ا می توانن ی موقعيت شما منجر ئشناس

  چگونه چنين چيزی ممکن است؟ . شوند و برايتان خطرساز باشند

ه اشتراک  ان ب ا دوستان ت د آن را ب د و می خواھي ون خود می گيري فرض کنيد شما عکسی را در خانه با اسمارت ف

دارند يعنی می توانند ھمراه ) یئيابی جغرافياموقعيت  (Geo-Taggingوسوم به اسمارت فون قابليتی م. بگذاريد

ه طول و عرض  اعکس اطالعات اضافی مربوط ب دئجغرافي ز ثبت کن رفتن عکس را ني ن قابليت . ی محل گ اگر اي

ثال(حال اگر چنين عکسی را روی اينترنت . جئوتگينگ را غيرفعال نکنيد محل گرفتن عکس نيز ثبت می شود  در م

وئيتر خود ا خطای حدود ا) ت د ب د می توان ه جئوتگ ھای آن را بررسی کن د ھر کسی ک ود کني ر ١٠پل ه  مت د ک بدان

ه باشدخوبی ۀ ھديمی تواند اين . شما دقيقا کجاستۀ ی خانئموقعيت جغرافيا  برای جنايتکاران و مزدوران حکومت ک

  .شما را تشخيص دھندۀ محل خان

  نم؟ چطور از اين خطر اجتناب ک

د د . قابليت جئوتگينگ را در اسمارت فون خود غيرفعال کني رای چن ال کردن جئوتگينگ را ب ا روش غيرفع در اينج

  :اسمارت فون متداول می بينيد

iPhone (iOS 4.x(  

دام .  را پيدا کنيدServices بخش Generalدر بخش .  برويدSettingبه  ه ک د ک ين کني د تعي از آنجا می تواني

  . دسترسی داشته باشند يا اينکه آن را کال خاموش کنيدGPSيشن ھا می توانند به يک از اپليک
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iPhone (iOS 3.x(  

  . به دو طريق می توانيد جئوتگينگ عکس ھا را خاموش کنيد٣در آيفون 

  

ه . سرويس ھای مبتنی بر موقعيت را غيرفعال کنيدۀ ھم: روش نخست ار ب ن ک رای اي  General و Settingsب

  .کنيد) off( را خاموش Location Servicesۀ برويد و گزين

  .توجه کنيد که به اين ترتيب سرويس موقعيت ياب برای تمام اپليکيشن ھا غيرفعال می شود

  

Palm WebOS  

  :گ برای پالم ساده استخاموش کردن جئوتگين

  : در اينجا سه گزينه می بينيد.  را بياوريدLocation Servicesمنوی تنظيمات 

Auto Locate, Geotag Photos , وBackground Data Collection  

  . را خاموش کنيدGeotag Photosۀ البته می توانيد فقط گزين. بھتر است ھر سه گزينه را خاموش کنيد

Google Android 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  

د د عمل کني ق می تواني ه دو طري ون ب اب . برای گوگل اندرويد ھم مثل آيف رای اينکه موقعيت ي ه طور GPSب  را ب

  :کامل خاموش کنيد اينطور عمل کنيد

   را بياوريدSettings را بزنيد و سپس Menu ءابتدا

   را بزنيدLocation&securityسپس 

  :تيک آن را برداريد تا خاموش شود.  به طور پيشفرض روشن استGPSقابليت 

  

  اطالعات بيشتر

BlackBerry   

  :يک طريق اين است که. به شيوه ھای مختلفی می توانيد ثبت موقعيت را غيرفعال کنيد

دا د Options ءابت د Advanced Options بع د راGPS بع ه .  بياوري دو گزينMenuدکم شار دھي ۀ  را ف

Disable GPSسپس .  را انتخاب کنيدYesقابليت ھای ۀ اين روش ھم.  را بزنيدGPSرا غيرفعال می کند  .  

  

  موبايل ھای ديگر

يموجود دارد انواع و اقسام موبايل ھا در بازار   . که متأسفانه نمی توانيم روش غيرفعال کردن ھمه را اينجا شرح دھ

ق  شابه و از طري ق م ه طري ال کردن Menuاما معموال آنھا ھم ب ل غيرفع يم اگر .  ھستندGPS قاب توصيه می کن

  . ی موقعيت تان ھستيد حتما روش اين کار را خودتان پيدا کنيدئنگران شناسا

--------------------------------  

  :منابع

  I Can Stalk You وبسايت -

  

php.how/com.icanstalku://http  

  : در دوربين ھاGPSخطرات ۀ دربارۀ  گزارش شبک-

GPS in cameras and phones creates privacy issue  

7621105=id?video/wabc/com.go.abclocal://http  

 


