وﻗﺘﯽ رﻣﺰﻋﺒﻮر آیﻓﻮن ﯾﺎ آیﭘﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﺪ ...

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ وارد آیﻓﻮن ﯾﺎ آیﭘﺪ ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ؛ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﮐﻪ  PINرا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﺪ و روی دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Touch IDرا ﻧﺼﺐ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ رﯾﺴﺖ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ رﯾﺴﺖ ﮐﺮدن،
ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽ و ﺗﺒﻠﺖ را ﺑﺎ آیﺗﻮﻧﺰ ﺳﯿﻨﮏ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰﻋﺒﻮر ﺑﺮای ورود ﺑﻪ  iCloudرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﮔﺮ  6ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ رﻣﺰ را اﺷﺘﺒﺎه وارد ﮐﻨﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
دﯾﮕﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ورود ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد.

مطلب پیشنهادی :وقتی رمزعبور وایفای را فراموش میکنیم ...

روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  ،iOSﮐﻠﯿﺪﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺑﺎ ﮐﺪ رﻣﺰی ﮐﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ رﯾﺒﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪ ﻋﺒﻮر را وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﻪ  Touch IDﻓﻌﺎل ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﻣﺸﮑﻼت وایﻓﺎی ﭘﺲ از ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺑﻪ iOS 9

ﺣﺬف و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آیﺗﻮﻧﺰ
اﮔﺮ ﻗﺒﻼ آیﻓﻮن ﯾﺎ آیﭘﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آیﺗﻮﻧﺰ ﺳﯿﻨﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﯾﮏ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﺎزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن
را روی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪون آنﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ را ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ آیﺗﻮﻧﺰ دارد و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺳﯿﻨﮏ اﺳﺖ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﮐﺪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
روی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ آیﺗﻮﻧﺰ دارد وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ
از ﺷﻤﺎ ﮐﺪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻫﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از داﺧﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آیﺗﻮﻧﺰ ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی زﯾﺮ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

مطلب پیشنهادی :با  LastPassرمزهای عبورتان روی هر دستگاهی را همگامسازی کنید

وﻟﯽ اﮔﺮ آیﺗﻮﻧﺰ از ﺷﻤﺎ ﮐﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ “ ”Back Up Nowﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ “ ”summaryآﯾﺘﯿﻮﻧﺰ ﻗﺮار
دارد؛ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ”Restore iPhone“ ،ﯾﺎ “ ”Restore iPadرا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .از
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮐﺪ ﻋﺒﻮر ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺪ ﻫﯿﭻ
رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﻧﺪارد .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ “ ”Restore From iTunes Backupرا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن  7را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ!
ﭼﺮا آﯾﻔﻮن  7ﭘﻼس در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن  7اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ  +ﻋﮑﺲ

ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ از راه Find My iPhone
اﮔﺮ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ را ﺳﯿﻨﮏ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ،وﻟﯽ  Find My iPhoneروی آن ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ Find
 My iPhoneدر ﺳﺎﯾﺖ  www.iCloud.comﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺎ اﮐﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ وارد ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آیﻓﻮن ﯾﺎ آیﭘﺪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و دﮐﻤﻪ “ ”Eraseرا ﺑﺰﻧﯿﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺼﺎل راه
دور وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن iCloud
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ  PINﯾﺎ ﮐﺪ
ﻋﺒﻮر ﺟﺪﯾﺪ وارد ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8ﺑﻪ ﺟﺎی آﯾﻔﻮن 7
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس  8ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺨﺮﯾﻢ ﯾﺎ آﯾﻔﻮن  7اﭘﻞ؟

ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
اﮔﺮ ﻧﻪ  Find My iPhoneرا ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﻧﻪ آیﻓﻮن ﯾﺎ آیﭘﺪ ﺧﻮد را روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﮏ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ
از روش ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آیﺗﻮﻧﺰ روی
آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در اﺑﺘﺪا ،آیﻓﻮن ﯾﺎ آیﭘﺪ را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آیﺗﻮﻧﺰ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .دﮐﻤﻪﻫﺎی  Power/Wakeو  Homeرا
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ آیﻓﻮن ﯾﺎ آیﭘﺪ رﯾﺴﺖ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان دﮐﻤﻪﻫﺎ را رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﮔﻮی اﭘﻞ ﻫﻢ
روی ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﮔﻮی آیﺗﻮﻧﺰ و ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺎﺑﻞ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .آیﺗﻮﻧﺰ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﺧﻄﺎر ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در آیﻓﻮن ﯾﺎ آیﭘﺪ وﺟﻮد دارد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ رﯾﺴﺘﻮر دارد .رﯾﺴﺘﻮر را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺶﻓﺮض ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدد .ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺑﺘﺪا ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
 iCloudرﯾﺴﺘﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن  iCloudاز ﻗﺒﻞ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن آﯾﻔﻮن ﺑﻌﺪ از ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
ﭼﺮا آﭘﺪﯾﺖ  iOS 10آﯾﻔﻮن ﺷﻤﺎ را ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  +راهﺣﻞ
اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی آیﭘﺎد ﻫﻢ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ رﻣﺰ ﺳﺎﻋﺖ اﭘﻞ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ روی آیﻓﻮن ﯾﺎ آیﭘﺪ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ آن را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ روی
ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺖ ،آن را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی  iOSاﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﻨﺒﻊ:
ﻫﺎوﺗﻮﮔﯿﮏ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 21ﺷﻬﺮﻳﻮر 1394
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