
   دفترچه راهنمای آیفون

 راه اندازی آیفون 

 ی اول مرحله

پس از انجام اینکار    . آیفون خود را فشرده و نگه دارید تا دستگاه شروع به روشن شدن کند  Powerدر قدم اول باید دکمه پاور 

 .  را رها کنید  پاور لوگوی سفید رنگ اپل را بر روی نمایشگر دستگاه مشاهده خواهید کرد به محض مشاهده این لوگو دکمه  

  مشاهده   Slide to set upرا مشاهده خواهید کرد و در بخش زیرین آن عبارت    Helloعبارت    برروی نمایشگر دستگاهتان 

 .  ی بعدی شویدانگشت خود را بر روی نمایشگر دستگاه قرار داده و از سمت چپ به سمت راست بکشید تا وارد مرحله . شود می

 

 انتخاب محل زندگی و کشور : دومی مرحله

 .  محل زندگی و کشور مربوط به خود را انتخاب کنید  -

 .  دارد . . .  تاریخ)شمسی و میالدی( زبان صفحه کلید و، انتخاب دقیق این محل تاثیر مستقیمی بر روی شیوه نمایشگر زمان  -
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 انتخاب شبکه اینترنت: سومی مرحله

 .  ارتباطی پیرامون و در دسترس را شناسایی کندهای کند تا شبکه می  در مرحله سوم آیفون شما تالش  -
از لیست ارائه شده نام شبکه ارتباطی و اینترنتی مورد نظرتان را انتخاب کنید تا دستگاه هوشمندتان به این شبکه متصل   -

 .  شود
 .  ز عبور شبکه وای فای خود را وارد نماییددر صورت نیاز رم  -
 .  شودمی  پس از انجام این مرحله دستگاه شما با سرورهای اپل ارتباط برقرار کرده و این امر منجر به فعالسازی دستگاه  -

 

 سرویس مکان یاب :  چهارمی مرحله

 .  بعدی باید تنظیمات مربوط به مکان یاب آیفون خود را چک کنیدی درمرحله -
 .  توانید سرویس مکان یاب دستگاه خود را فعال یا غیرفعال کنیدمی  شما -
 .  یابدمی  کاهشها دستگاه با این سرویس در تعامل خواهند بود و با غیرفعالسازی آن کارایی آن های از اپلیکیشن  بسیاری -
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 پنجم ی مرحله

استفاده کرده و اطالعات خود را    iTunesو  iCloudبک آپ یا پشتیبانی دو سرویس  های  توانید از فایل می   بعدیی  در مرحله 
دقت   .  را انتخاب کنید  Set Up as a new iPhoneی  اگر اولین باری باشد که آیفون خریداری کرده اید باید گزینه   .  بازیابی نمایید

 .  است پذیر یفون تنها برای یک آیفون دیگر امکان کنید که دراین مرحله امکان بازیابی فایل پشتیبان گرفته شده از یک آ 

 ششم ی مرحله

،  اگر یک اپل آی دی دارید   .  خود را تعیین کنید   Apple IDی  در این مرحله باید حساب کاربری اپل یا اصطالحا اپل آی د  -
و سپس اطالعات حساب خود را در این بخش وارد نمایید اما    را انتخاب کرده   Sign In with Apple IDی  می توانید گزینه 

 .  عمل شوید   نسبت به ساخت یک اپل آی جدید وارد   Create a Free Apple IDاگر اپل آی دی ندارید با استفاده از گزینه  
اشید در این  اگر بنا به دالیل خاصی نمی توانید وارد حساب کاربری اپل خود شده و یا یک حساب جدید بسازید نگران نب -

با رنگ آبی در بخش زیرین صفحه نمایش مشاهده   Skip This Stepی  باید گزینه   شرایط  انتخاب کنید این گزینه    را 
 .  شود می

های  باید در نظر داشته باشید که عدم وارد کردن اپل آی دی در این مرحله منجر به در دسترس نبودن بسیاری از قابلیت  -
 .  شودمی  آیفون شما  کاربردی 

 

 هفتم ی مرحله

  Terms and Conditionاین مرحله اصطالحا با عبارت  ؛  در این مرحله باید با شرایط و ضوابط استفاده از آیفون موافقت کنید  -
توانید سیم  می   در این شرایط   .  قابل مشاهده خواهد بود   Device Readyدر بخش زیرین این صفحه عبارت  .  شود می   شناخته 
 .  داخلی باید آنالک شده باشد های  شبکه های  دقت کنید که آیفون شما به منظور پشتیبانی از سیم کارت   دستگاه را وارد کنید کارت  
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در صورتی که آیفونتان توسط شرکت خاصی الک باشد نمی توانید از سیم کارت هیچ شرکت ارتباطی و اپراتور دیگری   -
پرداخت مبلغ خاصی به اپراتور اصلی دستگاه نسبت به آنالک کردن آیفونتان وارد  بدین منظور باید با    .  استفاده کنید 

 .  عمل شوید 

 

  



  

5 
 

 هشتم ی مرحله

تنظیمات سرویس   باید  این مرحله  را وارد کنید  iCloudدر  انتخاب گزینه .  دستگاه خود  این  می   Use iCloudی  با  از  توانید 
این    .  این سرویس در دستگاه شما فعال نمی شود ،  را انتخاب کنید   Don’t Use iCloudی  سرویس استفاده کنید و چنانچه گزینه 

   . دهد و از اطالعات شما پشتیبان گیری میکندمی  را در اختیار شما قرارها آیفون های  سرویس یکی از بهترین ویژگی 

 

 نهم ی مرحله

 رویممی  را فعال کرده اید پیش  iCloudبا فرض اینکه شما سرویس 
 شود و شما می  سواالتی پرسیده  FaceTimeو iMessageدر صفحه بعدی در رابطه با تنظیمات 

 باید با توجه به نیاز خود این موارد را تغییر دهید 
 را . . . عکس و ،ویدئو ، متنی های توانید پیام می  پیام رسان اختصاصی اپل است و با استفاده از آن iMessageاپلیکیشن 

 توانید قابلیت دریافت پیام از سوی  می  کنید شما می  در تنظیماتی که مشاهده .  برای سایر کاربران این اپلیکیشن ارسال کنید 
 را غیر فعال کنید  iMessageسایر کاربران در سرویس 
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 دهم ی مرحله

 .  سازی اسناد و مدارک شماستاین سرویس مربوط به ذخیره . رسدمی  iCloud Driveنوبت به سرویس 

 یازدهم ی مرحله

این رمز  .  شش حرفی باشد  رمز عبور شما باید.  در این مرحله باید برای آیفون جدید خود یک رمز عبور حائز اهمیت را تعیین کنید 
ش حرفی مورد نظرتان  رمز عبور ش.  شود می   عبور منجر به جلوگیری از سوءاستفاده افراد در شرایط گم شدن آیفون یا دزدیده شدن آن

 . را دو بار وارد کرده تا توسط دستگاه ذخیره شود 

 دوازدهم ی مرحله

سیری یک دستیار صوتی هوشمند اختصاصی در  .  آیفون خود را فعال یا غیرفعال کنید   Siriدر این قسمت باید قابلیت سیری  
شاهد غیرفعالسازی    Use Siriشود و با انتخاب گزینه  می   این قابلیت فعال  Use Siriبا انتخاب گزینه  .  عامل آی او اس است  سیستم

 . آن خواهید بود 

 

 سیزدهم ی مرحله

، اگر این قابلیت را فعال کنید .  بعدی باید در رابطه با ارسال ارورهای احتمالی آیفون خود برای اپل تصمیم گیری کنیدی  در مرحله 
پس از  .  شوداین موضوع انجام نمی   شود و چنانچه آن را غیرفعال کنید می   عملکرد آیفونتان به اپل گزارش بروز هر ارور و مشکلی در  

توانید از دستگاه  می Get Startedبا انتخاب گزینه  . شودمی  عبارت زیر بر روی صفحه نمایش دستگاهتان نمایان، انجام این مرحله 
 برید آن لذت بهای خود استفاده کرده و از قابلیت 
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 تنظیمات دستگاه 

General 

معموال اکثر تنظیمات مهم و کاربردی آیفون شما وجود دارد و باید با آن آشنا باشید تا بتوانید دستگاه خود    Generalدر بخش  
 :  زیر برخورد خواهید کردهای  به گزینه  Generalخواهید مدیریت کنید با ورود به بخش می  به شیوه ای که را

- About  :   تعداد فیلمها ،  این اطالعات مواردی مانند اپراتور   .  شودمی   در این بخش تمامی اطالعات دستگاه شما نشان داده  ،
 و غیره هستند  IMEIکد ، شماره سریال ، حافظه در دسترس ، نسخه سیستم عامل ، هاآهنگ ها  عکس 

- Software Update  :   این بخش برای دانلود  ،  بخشی است که هر کاربرآیفون باید هر چند وقت یک بار آن را بررسی کند
 . کافیست وارد این صفحه شده تا دستگاه ببیند که آیا بروزرسانی جدیدی دارید یا نه .  نرم افزاری است های  جدیدترین بروزسانی 

- Shut Down : شودمی  استفادهبرای خاموش کردن دستگاه از این گزینه  . 
 . شودمی  استفاده  Passcodeو Face IDی  از گزینه  دستگاهبرای امنیت  -

 . شودمی  استفاده Battery Healthی گزینه  Batteryطول عمر باتری از منوی ، برای بررسی   -

 تنظیمات دوربین 

 احتماال به نظرتان عکاسی با آیفون به سادگی باز کردن برنامه دوربین و گرفتن   ،  کنیداگر شما هم با دوربین آیفونتان عکاسی می 
های متعددی دارند که بسیاری از کاربران و  های آیفون تنظیمات و قابلیت دهد اما گوشی البته این روش جواب می . عکس است 

بهتر است توجه داشته باشید که در این مطلب فرض بر این  برای شروع  .  خبر باشندها بی ای هم ممکن است از آن حتی افراد حرفه 
 .  آپدیت شده است  iOS 15است که گوشی آیفون شما به

 .  حاال برنامه دوربین را باز کنید و هرکدام از موارد را به ترتیب امتحان کنید

 
 از چپ به راست

 خاموش  :فالش. 1

برای  . گیردکند و سپس عکس می آیفون به صورت خودکار در فضاهای تاریک فالش را روشن می   . فالش را خاموش نگه دارد
 .  قوه گوشی دوستتان کمک بگیریدتر سوژه از چراغ تر و جذاب نورپردازی یکنواخت 



  

8 
 

 روشن : نایت مود. 2

 توانید آن را روشن  در واقع در طول روز نمی  .  شود این یکی از تنظیمات خودکار است که وقتی فضا تاریک شود روشن می 
این دقیقا همان کاری است که بسیاری    .  کندنایت مود سبب باز ماندن شاتر شده و به این وسیله نور بیشتری را جذب می   .  کنید

 .  دهد شان انجام می قیمتهای گران ای با دوربین از عکاسان حرفه 

 
بهتر    ، هایی دقیق و با جزئیات هستید صورت عادی هم استفاده کرد اما اگر به دنبال ثبت عکس توان به از قابلیت نایت مود می 

این عکس تقریبا در تاریکی مطلق    .  عکس زیر را ببینید   .  پایه استفاده کنید یا گوشی را در یک نقطه ثابت کنید  است از یک سه
 گرفته شده! 
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3 .Live Photos : روشن 

توانید از این  می . ضبط همزمان چند ثانیه ویدئو از قبل و بعد از لحظه عکاسی با دوربین است ، های جذاب آیفون قابلیت یکی از 
یا نوردهی طوالنی    Long Exposureحالت  ،  آن   ترین قابلیت اما جذاب  .  های جالبی به اشتراک بگذارید ویدئوها پست و استوری 

برای این کار کافیست پس از    . شودجذابی در آن می   سبب کشیده شدن آب و ایجاد جلوه   ،  خانه است که مثال با عکاسی از آب رود
 .  گرفتن عکس روی زبانه باالی عکس ضربه بزنید و گزینه مربوطه را انتخاب کنید

4 .Styles : شاید 

در نگاه اول شاید شبیه    .  دهندمی   های شما های عکاسی ظاهر متفاوت و جذابی به عکس قابلیت استایل   ،  ۱۳در سری آیفون  
های عکاسی  گرم و سرد برای استایل   ،  درخشنده  ،  تنظیمات کنتراست باال   .  ها اما باید قبل از گرفتن عکس آن را تنظیم کنیدفیلتر

 .  وجود دارد

   9: 16: نسبت تصویر. 5

های  ها و نمایشگر استفاده کنید که همان نسبت طول به عرض بیشتر تلویزیون   ۹:  ۱۶توانید از نسبت تصویر  در زمان عکاسی می 
مزیت استفاده از این نسبت تصویر چیست؟ اگر به فیلمبرداری    .  های قدیمی استاستاندارد شبیه به تلویزیون   ۳:  ۴نسبت    .  واید است

همگی در یک قاب هستند و نیازی به کوچک کردن قاب    ،  ها و ویدئوهایی که گرفتید عکس  ،  و ساختن ویدئو کلیپ عالقمند باشید 
 .  عکس برای اضافه کردن آن در وسط فیلم نخواهید داشت

 بله: کنترل نوردهی. 6

کافیست یکبار روی صفحه   ،  اگر نور یک عکس خیلی زیاد یا خیلی کم است  .  عکاسی با آیفون لزوما خودکار نیستدر واقع  
 .  میزان نوردهی تصویر را به دلخواه تنظیم کنید  ، ضربه بزنید و سپس با باال کشیدن یا پایین کشیدن انگشتتان 
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 ثانیه 10: تایمر. 7

 ثانیه و خاموش   ۱۰  ،  ثانیه  ۳توان روی  وضعیت تایمر را می   .  این فهرست همین قابلیت تایمر باشدشاید پرکاربردترین ویژگی تمام  
  .  زمان کافی برای کادربندی صحیح و گرفتن محکم گوشی خواهید داشت   ،  ثانیه تنظیم کنید   ۱۰اگر آن را روی    .  تنظیم کرد  

 . کنیدتری ثبت می تر و با جزئیات تصاویر شفاف لرزد و در نتیجه دیگر با ضربه زدن به دکمه شاتر گوشی نمی 

 خاموش :  فیلترهای بیشتر. 8

گرم و    ،  سفید وها در نظر گرفته شده که شامل حالت سیاه یک سری فیلتر نیز برای عکس   ،  های عکاسی بجز قابلیت استایل 
  .  ها را حذف کنید توانید هر زمان که خواستید به عکس اضافه کنید یا آن ها را می اما خبر خوب اینجاست که این فیلتر   .  درخشان است

 .  نسخه اصلی عکس در گوشی شما ذخیره شده است  ،  هم عکس بگیرید  در واقع حتی اگر با فیلتر 

 تنظیمات بیشتر در خارج از برنامه دوربین 

 عکاسی پیاپی

توانید تعداد زیادی عکس  به این صورت می   .  داریداین کار کافیست انگشتتان را روی دکمه افزایش یا کاهش ولوم صدا نگه برای  
 . به صورت پشت سرهم بگیرید و لحظه دلخواه را شکار کنید

 دکمه ضبط فیلمبرداری

کافیست در همان حالت عکاسی انگشتتان را روی    .  ببرید برای شروع فیلمبرداری الزم نیست حتما دوربین را به حالت فیلمبرداری  
 .  شود شروع می  ۱۰8۰pبه این شکل در همان لحظه فیلمبرداری با کیفیت    .  دکمه گرفتن عکس گذاشته و به سمت راست بکشید 

 4k/24تنظیمات فیلمبرداری

فریم بر    ۲۴با نرخ   ۴Kاما وضوح  .  دهد کاربران قرار می های مختلفی از وضوح و نرخ فریم فیلمبرداری را در اختیار  آیفون حالت 
ها خیلی زیاد است و  اگر به نظرتان حجم فیلم   .  دهدهای شما می ثانیه دقیقا همان استانداردی است که ظاهری سینمایی به ویدئو

برای فیلمبرداری  .  فریم بر ثانیه تنظیم کنید  ۶۰یا    ۳۰و نرخ را روی   ۱۰8۰pوضوح را روی    ،  سازی دارید کمبود حافظه برای ذخیره
فریم بر ثانیه کفایت   ۱۲۰  فریم بر ثانیه را انتخاب کنید که در بیشتر موارد همان  ۲۴۰یا    ۱۲۰توانید  اسلوموشن یا آهسته نیز می 

 .  شودکند و ویدئوهای جذابی ضبط می می

 حالت پرتره

البته این قابلیت فقط روی لنز واید یا پرتره فعال است و با    .  کندزمینه سوژه را محو می این قابلیت به طور جذاب و دقیقی پس 
توان  می  پرو  ۱۳های سری  روی آیفون  ۳xیا   5x.  ۲و   ۱xنمایی در واقع با بزرگ .  توان تصاویر پرتره ثبت کرددوربین اولتراواید نمی 
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در زمان    High Key Light Monoیا  Studio Lightاستفاده از حالت نورپردازی  ،  های جذاب یکی از ایده   .  عکاسی پرتره کرد
  . عکاسی پرتره از چهره افراد است

 

 دسترسی سریع به دوربین 

،  کافیست در همان صفحه قفل اول .  نیازی به باز کردن قفل گوشی و رفتن به برنامه دوربین نداردبرای دسترسی به دوربین  
 . دکمه دوربین را فشار دهید تا به صورت مستقیم وارد برنامه دوربین شوید 

 لنزهای آیفون

مدل  از  یکی  مانند سری  اگر صاحب  آیفون  یا    ۱۲  ،  پرو  ۱۱های جدید  باشید   ۱۳پرو  برای    ۳گوشی شما    ،  پرو  لنز مختلف 
دهد که یک گزینه عالی برای عکاسی از مناظر  متری را پوشش می میلی   ۱۲فاصله کانونی     5x.  ۰حالت اولتراواید  .  تصویربرداری دارد 

وتو نام  لنز سوم نیز تله ف  . کند و برای عکاسی روزمره مناسب استمتری ایجاد می میلی   ۲۶که فاصله کانونی  ۱xحالت واید    . است
پرو مکس فاصله    ۱۲پرو و آیفون    ۱۲متر و در آیفون  میلی   ۷۷پرومکس فاصله کانونی    ۱۳پرو و آیفون    ۱۳دارد و بر روی آیفون  

 .  آیدآل به حساب می کند و برای عکاسی از چهره افراد انتخابی ایده متری ایجاد می میلی  ۶5کانونی 
این درحالیست   .  متری همراه داریدمیلی   ۷۷- ۱۲پرومکس انگار یک لنز    ۱۳فون  پرو یا آی  ۱۳به این ترتیب با خرید یک آیفون  

در بهترین شرایط برای عکاسی از مناظر یک لنز    .  میلی متری با خود دارند  ۷۰- ۲۴ای تنها یک لنز  که بسیاری از عکاسان حرفه 
باید توجه داشته باشید که کیفیت   .  کنندمتری نیز تهیه می میلی   ۳5-۱۶ لنزهای حرفه  البته  با کیفیت  ای  لنزهای آیفون هیچگاه 

 .  کندکند اما کیفیت و کارایی مناسبی ارائه می های عکاسی برابری نمی دوربین 
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 فیلمبرداری حالت سینماتیک 

  فیلمبرداری سینماتیک است که در حقیقت قابلیت عکاسی پرتره را با فیلمبرداری   ،  ۱۳های جذاب سری آیفون  یکی دیگر از قابلیت 
 .  شودها به صورت هوشمند محو می زمینه سوژهر نتیجه در زمان فیلمبرداری نیز پس د . کندادغام می 

   تصویربرداری ماکرو

 توانید با نزدیک کردن  به این ترتیب می  .قابلیت تصویربرداری از فاصله نزدیک یا ماکرو است ، ۱۳آخرین تمایز سری آیفون 
 .  ها ثبت کنیدانگیزی از آن ها فوکوس کنید و جزئیات شگفت به خوبی روی آن  ، ها گوشی به سوژه


