גיבוי ושחזור הודעות  SMSעבור מכשירי  iPhoneבאמצעות שירות ה-
iCloud

הקדמה

מטרת המדריך
הקניית ידע בנושא גיבוי ושחזור הודעות  SMSבמכשיר ה ,iPhone-לצורך שחזור עתידי במקרה
הצורך .הודעות הספאם שנשלחו אל מכשירך הן בעלות ערך ,ומרגע הגשת התביעה הן חלק בלתי
נפרד מהעובדות המהוות את עילת התביעה .בהתאם לכך עולה הצורך לגבות את ההודעות הנ"ל,
כדי להבטיח את קיומן במועד הדיון בבית המשפט לתביעות קטנות.

תוכן המדריך
המדריך מכיל שני חלקים עיקריים:



גיבוי הודעות ה SMS-באמצעות שירות הiCloud-
שחזור הודעות ה SMS-באמצעות שירות הiCloud-

חלק א' – גיבוי הודעות ה SMS-באמצעות שירות הiCloud-

אם שירות ה iCloud-אינו מופעל במכשיר כעת ,והמטרה היא גיבוי הודעות קיימות – יש לעקוב אחר
השלבים הבאים:
.1
.2
.3
.4

במכשיר ,יש לפתוח את תפריט ההגדרות   iCloud גיבוי
יש להפעיל את מתג "גיבוי "iCloud
בשלב זה תצוץ הודעת אזהרה אודות שינוי אופן הגיבוי הרגיל במכשיר .יש לאשר אותה.
כעת ,המכשיר שלכם יגובה באופן קבוע לשירות ה .iCloud-הגיבוי יבוצע אחת ליממה ,כל
עוד המכשיר מחובר לשקע החשמל ומחובר לתשתית .WiFi

חלק ב' – שחזור הודעות  SMSבאמצעות שירות הiCloud-

בהנחה ושירות ה iCloud-פעל במכשיר כאשר הודעת ה SMS-עדיין הייתה קיימת בו ,ניתן לשחזר את
ההודעה בסבירות גבוהה .אם המטרה הינה שחזור הודעת  SMSספציפית שלא קיימת כיום במכשיר,
יש לעקוב אחר השלבים הבאים:
 .1יש להכנס לאתר של  (https://www.icloud.com) iCloudולהזין את פרטי חשבון ה.Apple-

 .2לאחר ההתחברות ,יש ללחוץ על אייקון ההודעות) .אם לא קיים אייקון כזה ,אז הודעות  SMSלא
גובו עבור המכשיר(.
 .3אם קיימות הודעות ,יש לחפש את ההודעות הרצויות עבור פעולת השחזור.
 .4במכשיר ,יש לפתוח את תפריט ההגדרות .iCloud 
 .5בשלב זה יש לכבות את מתג "הודעות ."SMS

 .6כעת ,תצוץ הודעת אזהרה .יש לבחור באפשרות "שמור על גבי מכשיר ה."iPhone-
 .7יש להדליק את מתג "הודעות ."SMS
 .8יש ללחוץ על "מזג".

 .9תוך מספר דקות ההודעות שהופיעו בחשבון ה iCloud-יופיעו חזרה במכשיר.

לעזרה נוספת

אם המידע המפורט במדריך לא סייע ,ניתן לפנות אלינו באמצעות עמוד הפייסבוק שלנו ,או באמצעות
כתובת האימייל שלנוsms@spamoff.co :

