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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

ران مجله نت  
صائمیانفاطمه نویسنده:   

 

در  Face ID یساز فعال
 فونیآ

 یبرا یمختلف یهاهوشمند روش یهاامروزه در گجت
 نیدتر یاز جد یکیکه  شهیباز شدن قفل استفاده م

چهره هست. باز شدن قفل در  صیها تشخاون
از  یکیچهره،  صیتشخ قیهمراه از طر  یهاتلفن

باز کردن  یموجود برا یهاراه نیتر و امن نیتر عیسر 
 نیاز اول یکیهست. شرکت اپل  یقفل گوش

چهره در  صیتشخ ستمیهست که از س ییهارکتش
 یساز فعال خود استفاده کرده است. یهایگوش

Face ID از  یتازگکه به یافراد یممکنه برا فونیدر آ
سخت  یکم کنندیاستفاده م یژگیو نیبا ا یمحصوالت

تا  میدار  یمقاله سع نیعلت ما در ا نیباشه. به هم
 .میآموزش بد شمارو به  فونیدر آ Face ID یساز فعال

https://netran.net/mag/face-id-activation/
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ها، استفاده روش نیاز ا یکی. دیاستفاده کن یمختلف یهااز روش دیتونیقفل کردن دستگاه م یالبته برا
همراه  یهاتلفن یهمه یبر رو بایروش تقر  نیهست. ا عیامن و سر  یهااز روش یکیاز اثرانگشته که 

 قرار داره. یامروز 

در باز شدن  یممکنه با اختالالت د،یکنیفاده ماست تونیباز کردن قفل گوش یاگر شما از اثر انگشت برا
قفل  ذارهینم گهیتونه که دزخم بودن انگشت ایو  فیمشکالت، کث نیا لیاز دال یکی. دیآن مواجه بش

 .دیرو باز کن یگوش

 

از مشکالت موجود در روش استفاده از اثر انگشت بود. شما با استفاده از  یمشکالت تنها بخش نیا
 .دیشیرو نمروبه وجهچیهمشکالت به نیچهره، با ا صیتشخ تیقابل

سرعت در باز  زانیاختالف، م نیا لیمتفاوت هست. دل یلیموبا یچهره در هر گوش صیتشخ تیقابل
چهره  صیتشخ یگرهاها حسشرکت یممکنه که برخ یعنیگرهاست. بودن حس یشدن و انحصار 

 و استفاده کنند. دیخودشون تول یهایگوش یرو تنها برا

 نیچهره هست. ا صیتشخ یگرهاحس طهیدر ح یانحصار  یهاشرکت نیاز ا یکیشرکت اپل 
 نیهوشمند خودش قرار داده. در ا یهاتلفن یدر برخ Face IDرو با عنوان  تیقابل نیشرکت، ا
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ران . در ادامه با نتمیرو به شما دوستان آموزش بد یدیآ سیف یساز روش فعال میمقاله قصد دار 
 .دیهمراه باش

 میفعال کن فونیرو در آ Face IDچگونه 
صورت پد( به یشرکت اپل )آ یهایچهره در گوش صیتشخ تیقابل م،یطور که باالتر گفتهمون

قفل  یهاراه نیدتر یاز جد یکی تیقابل نی. اشهیشناخته م یدیآ سیبوده و با عنوان ف یانحصار 
 نشده. هیتعب فونیآ یهایگوش یهمه یهمراه هست و الزمه که اضافه کنم که رو یهاکردن تلفن
 یهمه ریز  ستیکه در ل کنندیم یبانیپشت تیقابل نیشرکت اپل از ا یهایاز گوش یتنها تعداد

رو به شما  تیقابل نیا یساز فعال قهیطر  ست،ی. بعد از لمیکنیذکر م زانیشما عز  یها رو برامدل
 .میدیآموزش م

 
 :کنندیم یبانیپشت یدیآ سیکه از ف ییهافونیفهرست آ

 
 یآ ( پد پروiPad proتول )تا به امروز 2018سال  یدی 
 پرومکس 11 فونیپرو و آ 11 فونی، آ11 فونیآ 
 پرومکس 12 فونیپرو و آ 12 فونیآ ،ینیم 12 فونی، آ12 فونیآ 
 اس مکس کسیا فونیآر و آ کسیا فونیاس، آ کسیا فونیآ کس،یا فونیآ 

 
استفاده  یدیآ سیف تیاز قابل دیتونیشما م یعنیباال قرار داره،  ستیپد شما در ل یآ ایو  فونیآ اگر
 .دیبر  شیپ ریطبق مراحل ز  تیقابل نیاستفاده از ا ی. برادیکن
 

 .دیخودتون بش یگوش Settingsابتدا وارد قسمت 
 

 .دیرو انتخاب کن Face ID & Passcode ینهیگز 
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 2تصویر 

صورت  نیا ری. در غدیاون رو وارد کن دیتلفن همراه شما پسورد باشه، با یقسمت اگه رو نیدر ا
 .شهیبه شما نشون داده نم یغامیپ
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 3تصویر 

 نیبا استفاده از دورب یتا گوش دیرو انتخاب کن Set Up Face ID ینهیگز  دیبا ،یبعد یدر صفحه
 از صورت شما آماده بشه. یالگوبردار  یبرا ،یسلف
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 4تصویر 

 
 رینظ یاضاف لهیوس چیکه ه دیمطمئن بش د،یصورت خودتون رو در داخل کادر قرار بد نکهیقبل از ا

 نذاشته باشه. ریتون تاثصورت طیمح یماسک، هدفون و... رو ،یآفتاب نکیع
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دارن نه  یینایکه ضعف ب یافراد یبرا یصورت دائم)به نکیشما از ع کهیدرصورت فونیآ یدیآ سیف
 یدود نکیاز ع دیکن ی. اما بهتره سعکنهینم جادیا یشما مشکل یبرا د،ی( استفاده کنیآفتاب نکیع

 .دیاستفاده نکن

 get started ینهیگرفته و گز  یسلف نیکه صورت خودتون رو مقابل دورب هیقسمت کاف نیحاال در ا
 از صورت شما آغاز بشه. یالگوبردار  ندیتا فرا دیرو لمس کن

 
 5تصویر 
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و  شدهلیتکم ندیتا فرا دیداخل کادر بچرخون یآرامصورت خودتون رو به دیاول شما با یدر الگوبردار 
، شما وارد قسمت Continue ینهی. بعد از لمس گز ادیدرب شیشما به نما یبرا Continue ینهیگز 

 .دیشیم یدوم الگوبردار 
 ینهیتا گز  دیبچرخون یآرامقسمت هم مانند قسمت اول صورت خودتون رو داخل کادر به نیدر ا

Done ینهیداده بشه. بعد از لمس کردن گز  شیشما نما یبرا Doneبازکردن  یشما برا یدیآ سی، ف
 فعال شده. تونیقفل گوش
 یروو بعد از باز کردن، روبه دیخودتون رو قفل کن یموضوع، گوش نیتست ا یبرا هیحاال کاف
 باز بشه. یزمان کوتاهتا در مدت دیتون قرار بدصورت

 

 هابرنامه ریسا یبر رو Face ID تیاستفاده از قابل
ها هم برنامه ریباز کردن سا یبرا ،یعالوه بر باز کردن قفل گوش دیتونیم یدیآ سیف تیشما از قابل
 .دیاستفاده کن
هایی که تونید تنها بر روی اپلیکیشنکند و شما میها از این قابلیت پشتیبانی نمیی برنامههمه

 .تون قرار دارند، این قابلیت رو اضافه کنیددر لیست پشتیبانی گوشی

 
 سیف تیکه از قابل ییهاتا فهرست برنامه نیرو لمس کن Other Apps ینهیگز  دیقسمت با نیدر ا

 .نینیرو بب کننیم یبانیپشت یدیآ
تا  دیباز بشه رو فعال کن یدیآ سیف قیاز طر  نیکه دوست دار  یاهر برنامه کیکه ت هیانتها کاف در
 اعمال بشه. شنیکیاون اپل یبر رو تیقابل نیا
 

 :های پیشنهادیمقاله
 های آیفونآموزش بک آپ گرفتن از گوشی

 آموزش ساخت اپ آیدی در ایران
 موزش انتقال فایل از اندروید به آیفونآ

https://netran.net/mag/%da%a9%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c-1009/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c-1009/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c-1009/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%be%d9%84-%d8%a2%db%8c%d8%af%db%8c/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%81%d9%88%d9%86/
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 فونیآ یبر رو یدیآ سیف تیکردن قابل رفعالیغ

 رفعالیکه اون رو غ دیشما قصد داشته باش یلیممکنه به هر دل فون،یدر آ Face ID یساز بعد از فعال
 & Face ID ینهیو گز  دیخودتون بش یگوش ماتیوارد تنظ دیکار، با نیانجام ا ی. برادیکن

Passcode دیرو انتخاب کن. 
 Face ID ینهیو با زدن گز  دیشیخودتون م یدیآ سیباز شده شما وارد قسمت ف یدر صفحه

Resetدیخودتون خاموش کن فونیآ یصورت دائم بر رورو به تیقابل نی، ا. 

 
 6تصویر 
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 حرف آخر

 سازیفعال کنه و حتیعمل می )Touch ID (طورکلی قابلیت فیس آیدی، بهتر از قابلیت تاچ آیدیبه
 Face ID طور مثال شما از حموم هاست. بهتر از دیگر روشمراتب سادهو استفاده از اون به ندر آیفو

مورد در اکثر مواقع تون رو با استفاده از اثرانگشت باز کنید. این بیرون اومدید و قصد دارید گوشی
افته، اما ممکنه به هر دلیلی صفحه تاچ اثر انگشت گوشی شما کار نکنه. به همین علت شما اتفاق نمی
 .تونید قفل گوشی خودتون رو باز کنیددیگه نمی

تون رو که صورت هیو شما کاف شنینم دهید یدیآ سیف تیهستند که در قابل یمشکالت هانیا
 قفل صفحه باز بشه. هیاز ثان یتا در کسر  دیقرار بد نیدورب یروروبه

 چیچهره ه صیموضوع رو القا کنم که استفاده از تشخ نیبه شما ا خوامیباال نم یهابا توجه به گفته
چهره رو  صیتشخ بیو معا ایمقاله، به شما مزا نیبا توجه به مبحث ا خوامینداره. تنها م یمشکل

 .دیودران همراه بنت یمقاله با مجله نیا انیا ممنونم که تا پاکنم. در انته یادآور ی

 


