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iPhone أمان وخصوصية جهاز
مق حبامية جهاز iPhone اخلاص بك باستخدام رمز دخول وبصمة إصبعك.

ميكن لرمز الدخول أو بصمة اإلصبع محاية جهاز iPhone اخلاص بك حلفظ مجيع بياناتك الخشصية. وميكنك التفكري 

يف رمز الدخول مكفتاح إللغاء قفل جهاز iPhone اخلاص بك. عند قفل جهاز iPhone اخلاص بك، ال ميكن ألي 
خشص آخر استخدامه.

iPhone اخلاص بك، فميكنك املتابعة مع هذا الدليل ملعرفة كيفية تغيري رمز الدخول 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 عام، مث حتديث الرباجم. سيقوم 
هاتفك بعد ذلك بالبحث عن أي حتديثات مطلوبة، وميكنك حتديد التزنيل والتثبيت إذا لزم األمر. جيب تعيني خيار 

حتديثات تلقائية مشّغلة حىت يمتكن هاتفك من حتديث نفسه.

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

اخلطوات األوىل

يمت التحمك يف خيارات األمان اخلاصة جبهاز iPhone من تطبيق اإلعدادات. لفتحه:

احبث عن رمز تطبيق اإلعدادات عىل الشاشة الرئيسية وأنقر هيلع.. 1

 مبجرد فتح تطبيق اإلعدادات، مق بالمترير لألسفل حىت ترى Touch ID ورمز الدخول واأنقر هيلع. قد يطلق . 2
هيلع Face ID ورمز الدخول، حسب طراز iPhone اخلاص بك.

 إذا اكن لديك بالفعل رمز دخول عىل هاتفك، فإن اخلطوات القليلة اجلديدة تشبه تلك اخلاصة بتغيريه، لذلك من 
اجليد اتباعها.

تشغيل واختيار رمز الدخول

الستخدام رمز دخول، يلزمك إخبار هاتفك بتنشيط مزية أمان رمز الدخول، مث حتتاج إىل كتابة رمز دخول جديد 

ألول مرة.

من قامئة Face ID ورمز الدخول، انقر فوق تشغيل رمز الدخول.. 1
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 ميكن أن يكون رمز الدخول أكرث من جمرد أرقام! ميكنك احلصول . 2
عىل مزيد من املعلومات حول ما الذي جيعل رمز الدخول جيدًا 

من خالل النقر عىل خيارات رمز الدخول. يف هذه الدورة، 

سنستخدم رمزًا مكونًا من ستة أرقام يتكون من أرقام فقط.

 باستخدام لوحة األرقام، انقر فوق رمز الدخول املكّون من ستة . 3
أرقام. إذا جعلت رمز الدخول هسًال للغاية (عىل سبيل املثال ، 

123456) فقد حيذرك جهاز iPhone اخلاص بك من ذلك! إذا 
حدث هذا، انقر فوق تغيري رمز الدخول وحاول مرة أخرى!

 يريد جهاز iPhone اخلاص بك التأكد من أنك تتذكر رمز الدخول . 4
اخلاص بك، لذلك أدخل رمز الدخول مرة أخرى.

أصبح جهاز iPhone اخلاص بك ومعلوماتك الخشصية محمية اآلن بواسطة 

رمز الدخول اجلديد اخلاص بك!

كيفية تغيري رمز الدخول اخلاص بك
إذا كنت قلًقا من اكتشاف خشص ما لرمز الدخول اخلاص بك، مفن الهسل تغيريه.

انقر فوق تغيري رمز الدخول.. 1

اتبع اخلطوات لتعيني رمق جديد مكّون من ستة أرقام.. 2

تغيري تأخري القفل

إذا كنت ال تستخدم جهاز iPhone اخلاص بك لفرتة من الوقت، فسيمت قفله تلقائيًا. لالسمترار يف استخدامه، ستحتاج إىل 
إدخال رمز الدخول اخلاص بك. وهذا يبيق بياناتك آمنة، لكنه ليس مرحيًا دامئًا! ميكنك اختيار مدة بقاء هاتفك غري مقفل بعد 

التوقف عن استخدامه.

عند إعداد رمز الدخول اجلديد بنجاح، يعود جهاز iPhone اخلاص بك إىل شاشة Touch ID ورمز الدخول، لذلك دعونا نسمتر 

من هناك:

  مق بالمترير ألسفل الشاشة حىت تمتكن من رؤية يتطلب رمز الدخول . 1
وأنقر فوقه.

 توّفر فرتة التأخري القصرية األمان والراحة. أنقر بعد 5 دقائق جلعل جهاز . 2
iPhone اخلاص بك ينتظرمخس دقائق للقفل.

 انقر فوق هسم الرجوع يف اجلزء العلوي األيرس من الشاشة للعودة إىل . 3
شاشة Touch ID ورمز الدخول.

اكتشف ما الذي يصنع 

رمز دخول رائعًا وآمنًا 

من خالل النقر هنا

يوفر التأخري ملدة مخس دقائق 
توازنًا جيدًا بني األمان والراحة
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اختبار رمز الدخول اجلديد اخلاص بك

دعونا اآلن خنترب رمز الدخول اجلديد للتأكد من أنه يعمل. 

 اضغط عىل زر التشغيل املوجود عىل جانب جهاز iPhone اخلاص بك حىت تصبح الشاشة مظملة. وهذا . 1
يقفل جهاز iPhone اخلاص بك. ال تضغط عىل الزر لفرتة طويلة، أو قد يتوقف هاتفك متامًا.

 اضغط عىل زر الشاشة الرئيسية مرة واحدة إليقاظ جهاز iPhone اخلاص بك. ستظهر شاشة القفل، وتطلب . 2
منك الضغط عىل الشاشة الرئيسية لفتح القفل. 

 اضغط عىل زر الشاشة الرئيسية مرة أخرى، وسوف تظهر لوحة أرقام.. 3

 أدِخل بعناية لك رمق من رمز الدخول اخلاص بك باستخدام لوحة األرقام. إذا أدخلَت رمز الدخول بشلك غري . 4
حصيح، فسوف هيزت رمز الدخول وستحتاج إىل إعادة احملاولة.

 بعد إدخال رمز الدخول اخلاص بك بشلك حصيح، ستظهر الشاشة الرئيسية، وميكنك استخدام جهاز . 5
iPhone اخلاص بك.

Touch ID إعداد

 Touch اخلاص بك إلغاء قفله باستخدام بصمة إصبعك. ميكن أن تكون iPhone عىل جهاز Touch ID تحمس لك مزية

ID وسيلة أرسع وأكرث مالءمة إللغاء قفل جهاز iPhone اخلاص بك من رمز الدخول. ومع ذلك، ستظل حباجة إىل رمز 
دخول للحفاظ عىل أمان معلوماتك. وميكن لرمز الدخول اخلاص بك دامئًا إلغاء قفل جهاز iPhone اخلاص بك، حىت عند 

 .Touch ID إعداد أمان

 إلعداد Touch ID، احبث عن تطبيق اإلعدادات وافتحه مكا فعلت سابقًا . 1
يف هذا الدليل.

من قامئة اإلعدادات، احبث عن خيار Touch ID ورمز الدخول وأنقرهيلع.. 2

حتتاج إىل إدخال رمز الدخول اخلاص بك إلثبات أنك الخشص الصحيح!. 3

عند ظهور شاشة Touch ID ورمز الدخول، انقر فوق إضافة بصمة.. 4

 تظهر شاشة Touch ID. اتبع اإلرشادات اليت تظهر عىل الشاشة عن . 5
طريق وضع إصبعك عىل زر الشاشة الرئيسية لتصوير بصمة أصبعك. 

حتتاج إىل الضغط مث رفع إصبعك عىل زر الشاشة الرئيسية عدة مرات.. 6

  عندما تقول الشاشة ضبط طريقة اإلمساك، انقر فوق متابعة. . 7
مث ابدأ بالضغط عىل زر الشاشة الرئيسية خارج املركز اللتقاط حواف 

بصمة إصبعك.

 عندما تقول الشاشة اكمتل، انقر فوق "متابعة" لإلهناء والعودة إىل شاشة . 8
Touch ID ورمز الدخول.

اضغط وارفع إصبعك عىل زر 

الشاشة الرئيسية عدة مرات. ينهتي 

التصوير عندما تتحول البصمة عىل 

الشاشة إىل اللون األمحر متامًا
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مزيات Touch ID اإلضافية

مت اآلن تجسيل بصمتك بواسطة Touch ID، وميكنك استخدامها ملجموعة 
من األشياء.

ميكنك استخدام Touch ID اخلاص بك:

لفتح هاتفك.. 1

لرشاء أشياء من iTunes ومتجر التطبيقات.. 2

3 ..Apple Pay لرشاء األشياء يف بعض املتاجر باستخدام

مللء لكامت الرس تلقائيًا لبعض التطبيقات ومواقع الويب.. 4

 لتغيري أي من هذه اإلعدادات، انقر فوق املفتاح األخرض جبانب اإلعداد 
إليقاف تشغيله.

Touch ID اختبار

دعونا اآلن خنترب Touch ID اخلاص بك للتأكد من أنه يعمل. 

اضغط عىل زر التشغيل املوجود عىل اجلانب لقفل هاتفك.. 1

 اضغط اآلن عىل زر الشاشة الرئيسية لعرض شاشة القفل، . 1
واضغط علهيا مرة أخرى إلظهار لوحة أرقام رمز الدخول. 

 ميكنك فتح اهلاتف بواسطة رمز الدخول اخلاص بك هنا، ولكن . 2
هذه املرة اضغط عىل زر الشاشة الرئيسية مرة أخرى الستخدام 

.Touch ID

 سوف يقوم جهاز iPhone اخلاص بك بفحص بصمة اإلصبع، ويف . 3
غضون ثانية أو اثنتني، سيمت فتحه وإظهار الشاشة الرئيسية.

هتانينا! جيب أن تعرف اآلن كيفية محاية البيانات واملعلومات الخشصية عىل جهاز iPhone اخلاص بك باستخدام رمز الدخول و 
.Touch ID

عندما ترى هذه الشاشة، يمت تجسيل 

Touch ID بصمتك بواسطة

ُتظهر احملوالت اخلرضاء ما يه 

مزيات Touch ID قيد التشغيل


