آﻣﻮزش ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻞ آﯾﺪی ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮات آﯾﺘﻮﻧﺰ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯿﺮزا | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن آی ﭘﯽ ﻫﺎی ) (IPاﯾﺮان در ﺳﺎﺧﺖ
اﭘﻞ آﯾﺪی ) (Apple IDﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ .ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻧﯿﺰ
ﻫﻨﻮز ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺒﻞ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻤﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﭘﻞ آﯾﺪی ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﺎرﺑﺮان  iOSﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﺎﺣﺒﺎن دﯾﻮاﯾﺲ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ،ﺑﻪ
روزرﺳﺎﻧﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﮕﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد
اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﭘﻞ آﯾﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﭘﻞ آﯾﺪی ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی داﻧﻠﻮد و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﺑﺎ ﯾﮏ اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ.
ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺪون وﺟﻮد اﭘﻞ آﯾﺪی ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻪ
روزرﺳﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻞ آﯾﺪی را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
آﺧﺮﯾﺖ ﺗﻐﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در آﯾﺘﻮﻧﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ؛ ﭘﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻞ آﯾﺪی
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اول :اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻞ آﯾﺪی ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﺮم اﻓﺰار آﯾﺘﻮﻧﺰ
) ( iTunesاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻞ آﯾﺪی ﺗﻤﺎﻣﺎً از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار آﯾﺘﻮﻧﺰ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ
ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﺪ.
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز دوم :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ آی ﭘﯽ ﻫﺎی اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺖ
اﭘﻞ آﯾﺪی از ﻃﺮﯾﻖ آی ﭘﯽ ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺰار ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪه آی
ﭘﯽ و ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای دور زدن اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن،
آی ﭘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ آی ﭘﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻞ آﯾﺪی
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وی ﭘﯽ ان و ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ آی ﭘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ آی
ﭘﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آی ﭘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﺮ

ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﻧﺮم اﻓﺰار آﯾﺘﻮﻧﺰ را داﻧﻠﻮد و آن را روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ وارد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﻮﯾﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮ ﺑﺮگ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺶ Music
)ﺷﻤﺎره  (1را اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ) Storeﺷﻤﺎره  (2ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮار دارد ﺿﺮﺑﻪ
ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ) Accountﺷﻤﺎره  (3ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎپ آپ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﯾﻮزرﻧﯿﻢ و ﭘﺴﻮرد اﭘﻞ آﯾﺪی ﺧﻮد وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد .ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Create New Apple IDﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻ وارد ﺻﻔﺤﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻤﯿﻞ و
رﻣﺰ ﻋﺒﻮر دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻞ آﯾﺪی ﺟﺪﯾﺪ وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی اﭘﻞ آﯾﺪی ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﯿﮏ دار ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات اﭘﻞ اﺳﺖ روی دﮐﻤﻪ  Continueﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ :در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ،
ﺳﺆال ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و… را وارد ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ از اﻫﻤﯿﺖ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 -1ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ وارد ﻧﻤﺎﺪ.
 -2ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ،ﺧﺮﯾﺪ ﮔﯿﻔﺖ ﮐﺎرت و داﻧﻠﻮد
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﭘﻞ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﺷﺘﺒﺎه دﻫﯿﺪ ،اﭘﻞ آﯾﺪی ﺷﻤﺎ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -3ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻤﯿﻞ از ﺳﻮی اﭘﻞ ﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮدارﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺑﺮای اداﻣﻪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Continueﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ :اﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻞ آﯾﺪی ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب و آدرس ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -1ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در ﺑﺨﺶ  Payment Typeﮔﺰﯾﻨﻪ  Noneرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ وارد
ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 -2در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮدﮔﯽ ،آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮد را
وارد ﻧﻤﺎﺪ .اﭘﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت روی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرت دارد و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺻﺤﺖ آن ﻫﺎ را
ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ از ﺳﺮوﯾﺲ  Google Mapﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آدرﺳﯽ واﻗﻌﯽ در ﮐﺸﻮر
ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن  fakenamegeneratorﯾﺎ  fakeaddressgeneratorﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آدرس ﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ار آن ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ.
آدرس ﺗﺴﺖ ﺷﺪه :
Street: 900 Quayside Dr, New Westminster
City: British Columbia
State: BC
Zip Code: V3M6G1
Phone Number: 604 – 5253474
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺿﺮوری را ﯾﮏ دور دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و روی ﮔﺰﯾﻨﻪ
 Continueﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪ ﺗﺄﺪ  5رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺗﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ را وارد ﮐﻨﯿﺪ .در
ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ ﮐﺪ وارد ﺷﺪه ،اﭘﻞ آﯾﺪی ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ

راﺣﺘﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﻄﺎﻫﺎی راﯾﺞ ﮐﺪام ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ارور ) Error 5107ﯾﺎ اروری ﻣﺸﺎﺑﻪ( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺄﺧﯿﺮ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﯾﺪ.
ً
ﻣﺠﺪدا از اﺑﺘﺪا ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺧﻄﺎی

For assistance, contact iTunes

 Supportﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آی ﭘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺘﻤﺎً آی ﭘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ آی ﭘﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ و از اﺑﺰار

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺮ آی ﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ً
ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﺧﻄﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ

ﺧﻮد را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮐﺎر ﺳﺎز ﻧﺒﻮد از روش زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻞ آﯾﺪی از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﭘﻞ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻐﺮ آی ﭘﯽ ﺗﺎن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ وارد اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻦ اﺳﮑﺮول ﮐﻨﯿﺪ
و روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Create Your Apple IDﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﭘﺲ از آن وارد ﺻﻔﺤﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ روش ﻗﺒﻞ رادر آن وارد ﻧﻤﺎﺪ.
ﭘﺲ از آن روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Continiueﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﮐﺪ  6رﻗﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را وارد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ
روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Verifyﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در آﺧﺮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ آﯾﺘﻮﻧﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮری ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ وارد ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺎن ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺲ از آن ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎپ آپ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ.

روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Reviewﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺪ؛ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم روش ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺳﺆاﻻت اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﯾﺘﻮﻧﺰ ﻧﯿﺴﺖ .در آﺧﺮ ﺑﺮای
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻞ آﯾﺪی روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Continueﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آﯾﭙﺪ ﯾﺎ آﯾﻔﻮن ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
اپ اﺳﺘﻮر ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻧﻈﺮﺗﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی اﻫﺎﻟﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻞ
آی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮات ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

