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 کیرتمویب یاھ تامولعم زا هدافتسا ءوس زا یریگولج
  
 تازیھجت و یتاعالطا یاھ هریخذ ای یھاگیاپ ھب دایز لامتحا ھب نونکا نابلاط ھک منادیم ام
 یاوق زا ھک یاھ تامولعم یخرب ھلمج زا ،دنراد یسرتسد ناتسناغفا رد کیرتمویب فلتخم
 رثا لماش هریخذ ای هاگیاپ ھب یسرتسد لماشً الامتحا یژولانکت نیا .تسا هدنام یقاب یماظن
 بانتجا ،یلک روط ھب .دوش یم هرھچ صیخشت یژولونکت لماش و مشچ ھیبنع تخانش و تشگنا
 تسا یئاھراک یخرب اما ،تسا راوشد رایسب کیرتمویب یاھ تامولعم ساسا رب صیخشت زا
 .دیھد ماجنا دیابن ھک ار رگید یخرب و  دیھد ماجنا دیناوت یم ھک
 
 : هرھچ صیخشت رازفا مرن
 
 دوش یم رھاظ لاعف یتراظن نیبرود کی رد امش هرھچ ییاسانش یارب  بلاق ای  میرف دنچ طقف
 .دوش هدافتسا امش ییاسانش یارب دناوت یم ھک

  
 ندرک هاگن نییاپ ھب و دینک هاگن نییاپ ھب ھک تسا نیا هرھچ صیخشت ندرب نیب یارب هار نیرتھب
 نامز رھ رد ار هرمک سکع نآ دیناوت یم ،دینک یم هدافتسا هرمک عونرھ زا رگا  .دیھد ھمادا ار
 نیرتالاب زا هدافتسا اب یتح ،نییاپ ھب ندرک هاگن اب .دریگ رارق هدافتسا دروم هرھچ صیخشت یارب
  .دنک یم یریگولج امش تروص صیخشت زا تازیھجت
 
 ای ناھنپ ار تروص راتخاس یلصا تایصوصخ زا یرایسب نکمم دح ات دیھاوخ یم امش رگا
 یاھ هراسخر ای ھنوگ و یناشیپ طخ ای کف طخ ،اھ مشچ ،ینیب ،ناھد رتمھم ھمھ زا ،دیھد رییغت
 یم ھک تسا یئاھزیچ ندوزفا اب دیناوت یم راک نیا ماجنا یارب .دیشاب  بقارم ار دوخ مشچ ریز
 ود رھ زا یبیکرت ای ،دنک یم مھبم ار اھنآ ھک یئاھزیچ ندیشوپ ای ،دھد رییغت ار اھنآ لکش دناوت
 رییغت رھ - دینک ناھنپ ار  تایصوصخ نیا زا یرایسب دیناوت یم ھک اجنآ ات .دینک هدافتسا دشاب
 دیھاوخن نینچ ھک دنک نیمضت دناوت یمن اما ،دھد یم شھاک ار امش یئاسانش سناش دناوت یم
 .دوب
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 ،یتینما زکرم دننام یاھ هاج رد تراظن تحت )صخش( هرھچ صیخشت شیامزآ ندرب نیب زا اما
 ھک اجنآ ات ار دوخ تروص راتخاس دینک یعس ،یعقاو یرارطضا عقاوم رد .تسا دیعب رایسب
 و ھنوگ تالضع زا اتدمع ،دینک )شارخ(شودخم ،دیربب نیب زا دیناوت یم دینک یم ساسحا
 .ار دوخ یناشیپ

  
 شیارآ دایز  رادقم زا تسا نکمم اما ،تسا راوشد رایسب مدرم رثکا یاربً الامتحا ھک یلاح رد
 امش ھب و امش تروص گنر طقف ھن ،دھد رییغت ار راتخاس ھک دسر یم رظن ھب ،دینک هدافتسا
 شیارآ یاھزتورپ دروم رد دیفم یامنھار کی .دوشن صخشم امش تیوھ ات دھدیم یتصرف

SFX دننام )-SFX-Make-to-https://www.instructables.com/How
Prosthetics-Makeup/( دیرادن یسرتسد تروص کسم /سکتال ای ژایکم ھب رگا .تسا، 

 شیامزآ دنوش یم شیارآ نآ یور و دنبسچ یم امش تروص ھب ھک ار یفلتخم داوم دیناوت یم
 نیا دیناوت یم  .دیھد رییغت  ار دوخ تروص یاھ تمسق نیرتشیب ھک دیشاب ھتشاد دای ھب .دینک
 شیامزآ هدش ھتخاس الاب ای ھیلواً اتبسن یژولانکت زا ھک دنمشوھ نفلت رد ار ) Face ID ( نشور
 صیخشت  یژولانکت دیناوت یمنً الامتحا ،دیھد بیرف ار دوخ دنمشوھ نفلت دیناوتن رگا اما .دینک
 .دیھد بیرف ار رتالاب یژولونکت اب هرھچ

  
 و شیارآ ،کنیع رییغت یلک روط ھب اما ،دینک ناھنپ دنلب یاھوم اب ار دوخ تروص تسا نکمم
 نکمم .دنک یم یئاسانش ار هرھچ ،هرھچ صیخشت یژولونکت اریز تسین دیفم تروص یاھوم
 .ینف رظن زا ھن اما ،)دشاب مھ دیفم یھاگ دناوت یم ھک( دیھد بیرف قیرط نیا ھب ار مدرم تسا

 :)تشگنا ناشن( یراگن تشگنا
 ناشن ای Scan عون راھچ .تسا راوشد تشگنا رثا یاھ ناشن ای  تخانش ندرب نیب زا یارب
 ناتشگنا هرانک و تشگنا نیدنچ ،لصفم نیلوا ریز پاچ لماش اھنآ زا یخرب .دراد دوجو تشگنا

 ،دننک یم هدافتسا میس یب یتسد هاگتسد زا رگا .دنوش شیامزآ اھنآ ھمھ تسا نکمم و دنتسھ امش
 .دوب دھاوخ تسد فک ای تشگنا رثا دایز لامتحا ھب
 
 کانرطخ رایسب اما ،دینک هدافتسا دوخ تشگنا ھب ندناپسچ یارب یلعج پاچ کی تسا نکمم
 زا لبق تسا نکمم امش ناتشگنا .دریگ رارق ھجوت دروم یرارطضا دراوم رد دیاب طقف و تسا
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 صیخشت یتحار ھب نآ یلعج یاھ پاچ و ھتفرگ رارق یرصب قیقد ھنیاعم کی تحت شیامزآ
 شیامزآ دوخ دنمشوھ نفلت تشگنا رثا Scan یور ار شور نیا دیناوت یمً اّددجم .دنوش هداد
 .دشاب نییاپ ،رتھب یژولونکت یاراد یاھ   Scan ھب لباقم رد یژولانکت نیاً الامتحا اما ،دینک
 
 Fingerprints-https://www.wikihow.com/Fake سردآ ھب راوشد  تایلمع نیا دروم رد رتشیب تاعالطا یارب

 .دینک ھعجارم
 اما ،دسانشن ار امش یژولانکت ھک دوش یم ثعاب امش تسد ناتشگنا )یمخز( ندیرب ای ندنازوس
 ،ناتشگنا کون )یمخز(ندیرب اب ھک تسین نکمم ای تسا دیعب .دنک یم داجیا کش ھک تسا یھیدب

 .دشابن صیخشت لباق رگد ای و دوش ھتشادرب نات تشگنا ناشن ای پاچ
  

 Scaner دینک یعس ھک تسا نیا دیھد ماجنا دیناوت یم ھک یراک نیرتھب یرارطضا طیارش رد
 ،دیراد یرت قیمع تشگنا رثا طوطخ ،دیتسھ نسم امش رگا .دینک فقوتم بوخ ندناوخ زا ار
 نکمم ،دینک لیامتم رگید فرط ای فرط کی ھب ار دوخ تشگنا ای  نییاپ تمس ھب یوق راشف و
 ای کشخ رایسب امش ناتسد رگا .دھد بیرف ار یِژولانکت ھک دنک راد ھکل یردق ھب ار پاچ تسا
 .دوش ندناوخ مدع ثعاب دناوت یم زین نیا ،تسا فیثک
 
 :IRIS یاھ ناشن ای نکسا
 بسانم تازیھجت اب رگا و دنتسھ قیقد رایسب مشچ ھیبنع نکسا صیخشت یاھ شیامزآ ای تست
 یاھ ھنومن ای اھ ھناشن ای وگلا ھیبنع یاھ رنکسا .تسا راوشد اھنآ ندرب نیب زا  ،دنوش ماجنا
 .دنناوخ یم امش مشچ یگنر یاھ ھقلح رد ار یدرف ھب رصحنم
 دیناوت یم ار دروم دنچ اما ،تسا نکمم ان ای دیعب رایسب اھ نکسا نیا زا زیمآ تیقفوم رارف
 .دینک ناحتما

 نکمم ،دباتن امش مشچ ھبً امیقتسم شیامزآ لوط رد یرون رگا .دینک هدافتسا یگنر یاھزنل زا .1
 .دنک راک تسا

 ندرک گرزب یارب ،(Tropicamide) دیماکیپورت لاثم ناونع ھب ،اود زا دیناوت یم .2
 هد زا دروم کی دودح رد دروم نیا ھک دھد یم ناشن اھ شیامزآ .دینک هدافتسا مشچ کمدرم
 رییغت ار امش یحور تیعضو دناوتیم ھک تسا یئاھوراد فرصم لماش و تسا رثوم دروم
 .دھد
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 نداد ناکت .دوش شیامزآ یارجا زا عنام دناوت یم نیا .دیھد تکرح ای دیھد ناکت ار دوخ رس .3
 شیامزآ ای تست ندوب زیمآ تیقفوم عنام دناوت یم کچوک عیرس تاکرح رد رس نداد تکرح ای

 .تسا مک تیفرظ اب فیعض یروانف تازیھجت ربارب رد اھنت تیقفوم سناش نیا .دوش
 


