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أمان وخصوصية هاتف أندرويد

مق حبامية هاتفك باستخدام PIN وبصمة إصبعك.

ميكن لرمق ال PIN أو بصمة اإلصبع محاية هاتف أندرويد اخلاص بك حلفظ سالمة مجيع بياناتك الخشصية. ال PIN أو بصمة 

اإلصبع يه مثل مفتاح إللغاء قفل هاتفك. وعندما يكون هاتفك مغلقًا، ال ميكن ألي خشص آخر استخدامه.

إذا اكن لديك بالفعل PIN مت إعداده عىل هاتفك، فإنه ميكنك املتابعة مع هذا الدليل ملعرفة كيفية تغيري ال PIN اخلاص بك.

ما الذي سوف حتتاجه
قبل أن تبدأ الدورة التدريبية، حتقق من حشن هاتفك بالاكمل وعرضه الشاشة الرئيسية. جيب أن يكون برناجم نظام التشغيل 

اخلاص بك حمدًثا بالاكمل.

للتحقق من حتديث برناجم النظام اخلاص بك، مق بإختيار اإلعدادات، مث حتديث الرباجم. وإعمتادًاعىل جهازك، ميكنك النقر فوق 

تزنيل التحديثات يدويًا أو تزنيل وتثبيت لبدء التحديث. سيمت إعادة تشغيل هاتفك عند اكمتال التحديث.

نوصيك باستخدام خدمة Wi-Fi املزنلية فقط للقيام هبذه التحديثات حلفظ بياناتك ومحاية خصوصيتك.

تذّكر أن هناك الكثري من العالمات التجارية املختلفة هلاتف أندرويد، ولكها تفعل أشياء خمتلفة قليالً. قد تبدو بعض الشاشات عىل 

هاتفك خمتلفة بعض اليشء عن تلك املوجودة يف هذا الدليل، ولكن ال يزال بإماكنك املتابعة.

اخلطوات األوىل

يمت التحمك يف خيارات أمان هاتفك من تطبيق اإلعدادات. لفتحه:

 إحسب ألعىل من أسفل الشاشة الرئيسية لعرض شاشة التطبيقات. . 1
وسرتى شبكة من الرموز.

  احبث عن الرمز الذي يشبه جعلة الرتس. هذا هو رمز اإلعدادات. . 2
انقر هيلع.

  مبجرد فتح تطبيق اإلعدادات، احبث عن قفل الشاشة واألمان. . 3
أنقر هيلع.

إذا اكن لديك بالفعل PIN عىل هاتفك، فإن اخلطوات القليلة التالية تشبه تلك 
اخلاصة بتغيريه، لذلك من اجليد اتباعها.

يمت التحمك يف األمان من خالل 

تطبيق اإلعدادات، والذي يشبه 

جعلة الرتس
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اختيار نوع قفل الشاشة

هناك عدة طرق خمتلفة محلاية هاتفك، أو حىت إيقاف األمان متامًا. دعنا خنتار خيار آمن.

 سرتى نوع قفل الشاشة يف اجلزء العلوي من الشاشة، ولكمة إحسب . 1
مكتوبة حتهتا.

 هذا اإلعداد ال حيمي هاتفك. انقر هيلع الختيار خيار أفضل.. 2

أنقر عىل PIN من القامئة.. 3

 سيتصل جهاز iPhone اخلاص بك، مث تابع مع بعض مهام اإلعداد التلقايئ . 4
يف اخللفية.

استخدم لوحة األرقام إلدخال رمق ال PIN اجلديد املكّون من ستة أرقام.. 5

6 . ،PIN قد يكون من غري املرحي النقر فوق موافق يف لك مرة تدخل فهيا ال 
لذلك انقر فوق تأكيد PIN دون النقر فوق موافق لتجنب ذلك.

 يريد هاتفك أن يتأكد من أنك تتذكر رمق الPIN  اخلاص بك، لذلك أدخل . 7
رمق الPIN مرة أخرى وانقر فوق مت. لقد أصبح هاتفك ومعلوماتك الخشصية 

.PIN محميني اآلن بواسطة رمق ال

اختبار ال PIN اجلديد اخلاص بك

اآلن، دعنا خنترب ال PIN اجلديد للتأكد من جناحه.

 اضغط عىل زر التشغيل عىل هاتفك حىت تصبح الشاشة مظملة. ال تضغط . 1
عىل الزر لفرتة طويلة، فقد يتوقف هاتفك متامًا.

 اضغط عىل زر التشغيل مرة واحدة لتنشيط هاتفك. ستظهر شاشة القفل . 2
.PIN وتطلب منك إدخال رمق ال

 أدخل بعناية لك رمق من أرقام ال PIN. إذا أدخلت ال PIN بشلك غري . 3
حصيح، فسوف يطلب منك اهلاتف إعادة احملاولة.

 إذا أدخلت رمق ال PIN اخلاطئ عدة مرات عىل التوايل، فقد يمت مسح لك . 4
يشء عىل هاتفك! ميكن أن يؤدي االحتفاظ بنخسة احتياطية من هاتفك 
إىل استعادة مجيع احملتويات واإلعدادات إذا حدث ذلك، وميكنك معرفة 

ذلك يف دليل آخر.

رمق ال PIN هو أحد األساليب اليت 

ميكنك استخدامها محلاية هاتفك.

إدخال رمق PIN حصيح 

يليغ قفل هاتفك
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بعد إدخال رمق ال PIN بشلك حصيح، سيمت إلغاء قفل اهلاتف 

وإظهار آخر شاشة مقت بفتحها وميكنك استخدام هاتفك.

 بعد إدخال رمق ال PIN بشلك حصيح، سيمت إلغاء قفل اهلاتف وإظهار . 5
آخر شاشة مقت بفتحها وميكنك استخدام هاتفك.

إعداد بصمة األمن

 PIN ومع ذلك، ال تزال حباجة إىل رمق .PIN ميكن أن تكون بصمة إصبعك وسيلة أرسع وأكرث راحة إللغاء قفل هاتفك من رمق ال

للحفاظ عىل أمان معلوماتك. وميكن لرمق ال PIN  اخلاص بك دامئًا إلغاء قفل هاتفك، حىت إذا مت إعداد أمان بصمة اإلصبع.

 إلعداد أمان بصمة األصبع، احبث عن تطبيق اإلعدادات وافتحه مكا فعلت . 1
سابقًا يف هذا الدليل.

  من قامئة اإلعدادات، احبث عن خيار قفل الشاشة واألمان وانقرهيلع. . 2
مث احبث عن ماحسة البصامت وانقر علهيا.

3 . PIN أدخل رمق ال .PIN من أجل أمانك، سيطلب منك هاتفك إدخال رمق ال 
اآلن لتأكيد بأنك أنت الذي يقوم مبسح بصمة أصبعه وليس خشص آخر.

 سيستغرق إعداد بصمتك بضع دقائق، ألنك ستحتاج إىل مسح إصبعك يف . 4
مجموعة من املواضع املختلفة. كن مستعدًا للقيام بذلك اآلن.

 حدد موقع ماحس بصمة األصبع يف هاتفك. ووفقًا لطراز هاتفك، سيكون . 5
 املاحس الضويئ بالقرب من الاكمريا املوجودة يف اجلزء اخلليف من اهلاتف، 

أو قد يكون متضمنًا يف زر الشاشة الرئيسية. جيب أن يعرض هاتفك صورة 
أو رمسًا متحرًاك يوحض لك ماكن املاحس الضويئ.

بصمة اإلصبع يه إحدى 

الطرق اليت ميكنك 

استخدامها محلاية هاتفك
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 سيعرض هاتفك أيضًا رمسًا متحرًاك خيربك بكيفية وضع إصبعك عىل . 6
املاحس الضويئ ومق بتحريكه ملحسه ضوئيًا بشلك حصيح. اتبع التعلميات 

حىت يقول اهلاتف أن بصمة أصبعك مجسلة.

  مبجرد اكمتال التجسيل، سوف يسأل هاتفك ما إذا كنت تريد تجسيل . 7
إصبع آخر. اآلن، انقر فوق مت لملتابعة.

 نظرًا ألن هذا هو أول بصمة مت تجسيلها، فسيسألك هاتفك معا إذا كنت . 8
تريد تشغيل إلغاء قفل الشاشة بإستخدام بصمة األصبع. هذا مطلوب 

حىت تمتكن من إلغاء قفل اهلاتف ببصمة إصبعك. انقرعىل تفعيل.

مت اآلن إعداد اهلاتف مع أمان بصمة األصبع. . 9

اختبار بصمتك

اآلن دعونا خنترب إلغاء قفل هاتفك باستخدام بصمة إصبعك.

 اضغط عىل زر التشغيل املوجود عىل جانب هاتفك حىت تصبح . 1
الشاشة مظملة. ال تضغط مع االسمترار لفرتة طويلة، فقد يتوقف 

هاتفك متامًا.

 اضغط عىل زر التشغيل مرة أخرى. سوف ُتظهر الشاشة قفل الشاشة.. 2

 ميكنك المترير لالنتقال إىل الشاشة اليت تطلب رمق ال PIN أو ضع . 3
إصبعك عىل املستشعر لإللغاء قفل هاتفك. جيب أن يكون اإلصبع 

 هو نفسه الذي مقت بتجسيله باستخدام املاحس الضويئ 
لبصامت األصابع.

 عندما يفتح هاتفك ويظهر الشاشة األخرية اليت كنت تستخدمها، . 4
ميكنك إزالة إصبعك من املاحس الضويئ.

هتانينا! جيب أن تعرف اآلن كيفية محاية البيانات واملعلومات الخشصية عىل هاتفك باستخدام رمق ال PIN، وبصمة أصبعك!

يستخدم هاتفك ماحس ضويئ 

داخيل لتجسيل بصمة إصبعك

ميكن أن يكون أمان بصمة األصبع 

PIN أرسع وأكرث راحة من رمق ال


