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NOKIA N72 حول التطبيقات اإلضافية في الهاتف
في عبوة البيع ستجد بطاقة وسائط متعددة مزدوجة الفولطية محدودة الحجم (RS-MMC)؛ وهي 

تحتوي على تطبيقات إضافية مقدَّمة من Nokia ومن مطوري الجهات الخارجية. قد يختلف محتوى 
بطاقة RS-MMC ومدى توفر التطبيقات والخدمات حسب البلد و/أو الموزع و/أو مشغِّل الشبكة. 

 www.nokia.com/support :تتوفر التطبيقات والمعلومات اإلضافية حول استخدامها على الموقع
باللغات المحددة فقط.

 MMS و/أو الشبكة أو على خدمة SIM يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة
(خدمة رسائل الوسائط المتعددة) أو على توافق األجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. مع العلم بأنه 

يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

ال ضمانات
 (RS-MMC) تم إنشاء تطبيقات الجهات الخارجية المتوفرة على بطاقة الوسائط المتعددة محدودة الحجم
من ِقبل أشخاص أو كيانات ليست تابعة لشركة Nokia وال ذات صلة بها، وهي ملك لهؤالء األشخاص 
والكيانات. ال تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع وال حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الجهات 

الخارجية هذه. وبناًء على ذلك، ال تتحمل شركة Nokia المسئولية عن أي دعم للمستخدم النهائي أو 
 Nokia أداء تطبيقات الجهات الخارجية هذه أو المعلومات المقدَّمة في التطبيقات أو تلك المواد. ال توفر

أي ضمانات لهذه التطبيقات.

وأنت ُتقر بأن البرامج و/أو التطبيقات (إجماًال ”البرامج“) مقدمة كما هي بدون أي ضمان 
من أي نوع سواء كان صريًحا أم ضمنًيا إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به. ال 

توفر NOKIA وال الشركات التابعة لها أية بيانات أو ضمانات، سواًء صريحة أم ضمنية، 
بما في ذلك - على سبيل المثال ال الحصر - الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج 

للبيع أو مالءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق البرامج لبراءات االختراع أو 
حقوق النشر أو حقوق العالمات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بأية جهة خارجية. 

كما ال تقدم NOKIA وال الشركات التابعة لها أي ضمان باستيفاء أي خاصية من خواص 
ل أثناء تشغيل البرامج أو خلوها من األخطاء. وإنما  البرامج لمتطلباتك أو ضمان عدم التعطُّ
تتحمل أنت المسئولية الكاملة والمخاطر الناجمة عن اختيار البرامج إلنجاز النتائج المطلوبة 
ومسئولية عملية التثبيت واالستخدام والنتائج التي يتم الحصول عليها من جراء االستخدام. 

ولن تتحمل شركة NOKIA وال موظفوها وال الشركات التابعة لها في أي حاٍل من األحوال 
وإلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به المسئولية القانونية عن أية خسارة في األرباح 
أو العائدات أو المبيعات أو عن فقد البيانات أو المعلومات أو عن تكاليف المشتريات بالنسبة 
للبضائع أو الخدمات البديلة أو تلف الممتلكات أو اإلصابات الجسدية أو تعطيل سير األعمال 

أو عن األضرار المباشرة أو غير المباشرة أو العرضية أو االقتصادية أو الضمانية أو 
الجزائية أو الخاصة أو التابعة بغض النظر عن سببها سواء نجمت بموجب العقد المبرم أو

بسبب التقصير أو اإلهمال أو ألي سبب آخر من أسباب تحمل المسؤولية القانونية المترتبة 
على تثبيت البرامج أو استخدامها أو عدم القدرة على استخدامها، وذلك حتى في حالة إخطار 

شركة NOKIA أو الشركات التابعة لها بإمكانية حدوث مثل هذه األضرار. ونظًرا ألن 
بعض البلدان أو األقاليم أو التشريعات القضائية ال تسمح باستثناء أو تحديد المسؤولية على 
النحو المذكور أعاله - ولكنها قد ُتجيز تحديد المسؤولية القانونية - وفي مثل هذه الحاالت؛ 

تقتصر المسئولية القانونية الواقعة على شركة NOKIA أو موظفيها أو الشركات التابعة لها 
على ٥٠ يورو. وال ُيمثل أي بند من بنود هذا التنازل إجحاًفا بالحقوق القانونية ألي طرف يتم 

التعامل معه كمستهلك.
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مقدمةمقدمة
Nokia N72-5 :رقم الطراز

.Nokia N72 ويشار إليه فيما بعد بـ

يمثل هاتف Nokia N72 جهاز وسائط متعددة متطور ويتسم بالكفاءة. 
هناك العديد من التطبيقات التي توفرها Nokia ومطوري البرامج اآلخرين 

.Nokia N72 الذين يساعدوك في إنجاز المزيد من خالل الهاتف

توجد بعض التطبيقات المقدمة لهذا الجهاز على ذاكرة الجهاز، وبعضها 
اآلخر على القرص المضغوط المرفق مع الجهاز.

قد يختلف توفر التطبيقات حسب البلد أومنطقة البيع.

الستخدام بعض التطبيقات، ينبغي الموافقة على شروط الترخيص 
المعمول به.

توضح الرموز المذكورة خالل هذه الوثيقة إذا ما كان التطبيق متوفًرا 
.( على بطاقة الذاكرة ( ) أو القرص المضغوط (

مالحظة: إذا قمت بإخراج بطاقة الذاكرة، فسيتعذر استخدام   
التطبيقات المثبتة عليها. أعد إدخال بطاقة الذاكرة للوصول إلى 

التطبيقات.

مالحظة: ينبغي تثبيت التطبيقات الموجودة على القرص المضغوط   
على جهاز كمبيوتر متوافق قبل استخدامها.

خدمات الشبكةخدمات الشبكة
قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات 
تزويد خدمات األجهزة الالسلكية. يعتمد التشغيل ألكثرية خصائص هذا 

الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة الالسلكية. إن خدمات الشبكة 
قد ال تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أوًال إلى مراجعة أقرب 

مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع االستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة 
عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد 

تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض 
الشبكات قد ال تدعم جميع الحروف المستندة إلى اللغات والخدمات.

الدعمالدعم
يتولى هؤالء المطورون مهمة دعم التطبيقات المقدمة من قبل مطوري 

برامج الجهات األخرى. في حالة مواجهة مشكالت في أٍي من هذه 
التطبيقات، يمكنك الحصول على الدعم من موقع الويب المتعلق بهذا 

التطبيق. انظر ارتباطات الويب في نهاية كل تطبيق بهذا الدليل.
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تطبيقات المكتب 
 Mobile Mobile التطبيق   التطبيق  

  SecuritySecurity                
ntec Mobile Security يمثل التطبيق
الخاصة باألجهزة المحمولة، وهو يجمع بين 
للفيروسات وجدار حماية مصمم لحماية الجه

الضارة.

مالحظة: هذا التطبيق متوفر بعدد م  

لتثبيت التطبيق، اضغط على  ، ثم حدد الم
ymantec Mobile Security التطبيق
على الشاشة الستكمال التثبيت. يتم تثبيت الت

يعد هذا اإلصدار من التطبيق إصداًرا تجريب
tec Mobile Security تثبيت التطبيق
التطبيق بعد انتهاء الفترة التجريبية، استخدم
لشراء تحديث المنتج واتبع اإلرشادات التي 

يعمل التطبيق في الخلفية أثناء استخدام الجه
تلقائًيا عند استالمها بحًثا عن الفيروسات. لف
Scan < Options. في حالة العثور عل
إخطار، ويمكنك تحديد ما يتم إجراؤه في هذ
Office
SymantecSymantec

Syma أحد حلول الحماية 
كونه برنامج مضاد 

از من المحتويات والهجمات 

حدود من اللغات فقط.

كتب، ثم حدد ملف تثبيت 
S. اتبع اإلرشادات التي تظهر 

طبيق داخل حافظة المكتب.

ًيا. تبدأ الفترة التجريبية فور 
Syman. لمتابعة استخدام 

 LiveUpdate خدمة 
تظهر على الشاشة.

از، ويقوم بفحص الملفات 
حص الجهاز يدوًيا، حدد 

ى ملف مصاب؛ سيتم عرض 
ا الملف.

ا جدار الحماية فيقوم بتعقب االتصاالت الصادرة من الجهاز والواردة  أمَّ
إليه ويقوم بتسجيل محاوالت االتصال غير المصرح بها في سجل خاص. 

.Activity log < Options لعرض السجل؛ حدد

قم بتحديث الجهاز باستخدام أحدث ملفات تعريفات الفيروسات وتحديثات 
المنتج بتحديد LiveUpdate < Options. إلجراء التحديث يدوًيا، 

حدد العناصر المطلوب تحديثها وحدد Search < Options. لجدولة 
.Settings < Options عمليات التحديث والتذكير التلقائية زمنًيا، حدد

الستخدام خدمة التحديث، يلزم وجود نقطة وصول إلى اإلنترنت مهيأة 
في الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات حول نقاط الوصول، 

انظر دليل مستخدم الجهاز.

معلومات إضافية
.Help < Options لفتح التعليمات الخاصة بهذا التطبيق، حدد

ولمزيٍد من المعلومات، قم بزيارة الموقع: 
 .www.symantec.com/techsupp

  QuickwordQuickword التطبيق    التطبيق   

يدعم التطبيق Quickword الخاص بالهاتف Nokia N72 أكثر 
الخصائص شيوًعا في التطبيقات Microsoft Word 97 و2000
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وXP والتطبيق Palm eBooks بتنسي
Quickword، يمكنك قراءة مستندات 
rd على شاشة الجهاز. كما يدعم التطبيق
والخط العريض والحروف المائلة ووضع

بملء الشاشة.

ickword تلميح: يدعم التطبيق  
بتنسيق doc. في التطبيقات 97 
oks باإلضافة إلى التطبيق XPو

مالحظة: ليست كل االختالفات أو   
المذكورة مدعومة.

يتمتع التطبيق Quickword بوجود الم
إمكانية التعامل مع مختلف أجهزة الك   •
الكمبيوتر المحمول صغيرة الحجم األ
تخزين المستندات على بطاقة الذاكرة   •
يمكنك الوصول إلى المستندات وفتحها بال
rd < اضغط على  ، وحدد المكتب   •
تصفح لتصفح المستندات المخزنة في

الذاكرة وفتحها.
افتح مرفق بريد إلكتروني من رسائل   •

(خدمة شبكة).
tooth أرسل مستند باستخدام اتصال   •

الرسائل.
استخدم "م. الملفات" لتصفح المستندا   •

وعلى بطاقة الذاكرة وفتحها.
ق doc.. وبواسطة التطبيق 
Microsoft Word األصلية 

Quickwo خصائص األلوان 
 خط تحت النص والعرض 

Qu المستندات المحفوظة 
Microsoft Word و2000 

..doc بتنسيق Palm eBo

الخصائص في تنسيقات الملفات 

زايا التالية:
مبيوتر المتوافقة وأجهزة 

خرى
 لسرعة الوصول إليها

طرق التالية:
Quickwo. حدد الخيارات > 

 ذاكرة الجهاز وعلى بطاقة 

 البريد اإللكتروني المستلمة 

Blue إلى صندوق الوارد في 

ت المخزنة في ذاكرة الجهاز 

تصفَّح صفحات الويب. تأكد من إعداد نقطة وصول إلى اإلنترنت في    •
الجهاز قبل التصفح.

Word إدارة ملفات
اضغط على  ، وحدد المكتب > Quickword. لفتح ملف مستند، 

انتقل إليه واضغط على  .

يمكنك أيًضا تحديد الخيارات وواحًدا مما يلي:

ملفات > فرز - لفرز الملفات المعروضة حالًيا حسب االسم أو الحجم أو 
التاريخ أو امتداد الملف.

ملفات > بحث - بحث - للبحث عن الملفات في صندوق البريد فقط أو 
في كافة الحافظات الموجودة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة.

التفاصيل - لعرض حجم الملف الحالي وآخر مرة تم تعديله فيها.

Word عرض مستندات
لفتح مستند Word لعرضه، اضغط على  ثم حدد المكتب > 

Quickword. حدد المستند، ثم اضغط على  .

استخدم مفتاح التنقل للتنقل عبر المستند.

للبحث عن نص داخل المستند، حدد الخيارات > بحث > خيارات.

يمكنك أيًضا تحديد الخيارات وواحًدا مما يلي:

ذهاب إلى - لالنتقال إلى بداية المستند أو إلى موضع محدد داخله أو إلى 
نهايته.

تكبير وتصغير - لتكبير المستند أو لتصغيره.
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تمرير آلي - لبدء التمرير اآللي في المستند،
التمرير.

تلميح: اضغط على  إلبطاء التم  
 لتسريعه.

معلومات إضافية
في حالة مواجهة مشكالت عند استخدام التط
ww.quickoffice.com :بزيارة الموقع

المعلومات.

يمكن الحصول على الدعم أيًضا من خالل إ
pportS60@quickoffice.com إلى

sheetsheet التطبيق     التطبيق    

يدعم التطبيق Quicksheet الخاص بالها
Excel 97 الخصائص شيوًعا في التطبيقات
sheet وبواسطة التطبيق .XPو2003 و

Excel وقراءتها على شاشة الجهاز.

يدعم التطبيق Quicksheet ملفات جداو
icrosoft Excel 97 في التطبيقات .xls

مالحظة: ليست كل االختالفات أو ال  
الملفات المذكورة مدعومة.
 واضغط على   إليقاف 

رير اآللي، أو اضغط على 

بيق Quickword؛ قم 
w للحصول على مزيٍد من 

رسال رسالة بريد إلكتروني 
.su

  QuickQuick

تف Nokia N72 أكثر 
 Microsoft و2000 

Quick؛ يمكنك استالم ملفات 

ل البيانات المحفوظة بتنسيق 
.XPو2000 و2003 و M

خصائص في تنسيقات 

يتمتع التطبيق Quicksheet بوجود الميزات التالية:
التنقل بين أوراق العمل بنقرتين فقط.   •

البحث في جدول البيانات عن نص داخل قيمة أو صيغة.   •
تغيير حجم األعمدة وتجميد الصفوف واألعمدة.   •

تخزين جداول البيانات على بطاقة الذاكرة لسرعة الوصول إليها.   •
يمكنك الوصول إلى الملفات وفتحها بالطرق التالية:

اضغط على  ، وحدد المكتب > Quicksheet. حدد    •
الخيارات > تصفح، لتصفح المستندات المخزنة في ذاكرة الجهاز 

وعلى بطاقة الذاكرة وفتحها.
افتح مرفق بريد إلكتروني من رسائل البريد اإللكتروني المستلمة    •

(خدمة شبكة).
أرسل مستنًدا باستخدام اتصال Bluetooth إلى صندوق الوارد في    •

الرسائل.
استخدم "م. الملفات" لتصفح المستندات المخزنة في ذاكرة الجهاز    •

وعلى بطاقة الذاكرة وفتحها.
تصفح صفحات الويب. تأكد من إعداد نقطة وصول إلى اإلنترنت في    •

الجهاز قبل التصفح.

إدارة جداول البيانات
، وحدد المكتب > Quicksheet. لفتح ملف جدول  اضغط على 

بيانات، انتقل إليه واضغط على  .

يمكنك أيًضا تحديد الخيارات وواحًدا مما يلي:

ملفات > فرز - لفرز الملفات المعروضة حالًيا حسب االسم أو الحجم أو 
التاريخ أو امتداد الملف.
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ملفات > بحث - للبحث عن الملفات في 
الحافظات الموجودة في ذاكرة الجهاز أو 

التفاصيل - لعرض حجم الملف الحالي وآ

عرض جداول البيانات
لفتح جدول بيانات لعرضه، اضغط على 
Quicksheet. حدد ملف جدول البيانا

استخدم مفتاح التنقل للتنقل عبر جدول البي

للتنقل بين أوراق العمل، حدد الخيارات >
العمل، ثم حدد موافق.

للبحث في جدول البيانات عن نص داخل ق
بحث > خيارات.

لتغيير كيفية عرض جدول البيانات، حدد 

تغيير حجم الشاشة - للتبديل بين وضع م
الشاشة.

مستوى الزوم - للتكبير أو التصغير.

تجميد - لالستمرار في إظهار الصف أو ا
التنقل في جدول البيانات.

ضبط عرض العمود - اضغط على  أو
زيادته. عندما يصل العمود إلى العرض ا
صندوق البريد فقط أو في كافة 
على بطاقة الذاكرة.

خر مرة تم تعديله فيها.

  وحدد المكتب >
ت واضغط على  .

انات.

 ذهاب إلى، وانتقل إلى ورقة 

يمة أو صيغة، حدد الخيارات > 

الخيارات وواحًدا مما يلي:

لء الشاشة ووضع جزء من 

لعمود الُمميَّز أو كليهما أثناء 

  لتقليل عرض العمود أو 
. لمطلوب، اضغط على 

معلومات إضافية
في حالة مواجهة مشكالت عند استخدام التطبيق Quicksheet، قم 
بزيارة الموقع: www.quickoffice.com للحصول على مزيد من 

المعلومات.

يمكن الحصول على الدعم أيًضا من خالل إرسال رسالة بريد إلكتروني 
.supportS60@quickoffice.com إلى

  QuickpointQuickpoint التطبيق    التطبيق   

يدعم التطبيق Quickpoint الخاص بالهاتف Nokia N72 أكثر 
 Microsoft PowerPoint 97 الخصائص شيوًعا في التطبيقات
و2000 وXP. وبواسطة التطبيق Quickpoint، يمكنك استالم 

عروض تقديمية منشأة باستخدام التطبيق PowerPoint وقراءتها على 
شاشة الجهاز.

تلميح: يدعم التطبيق Quickpoint العروض التقديمية التي تم   
 Microsoft PowerPoint 97 في التطبيقات .ppt إنشاؤها بتنسيق

.XPو2000 و

مالحظة: ليست كل االختالفات أو الخصائص في تنسيقات الملفات   
المذكورة مدعومة.

يتمتع التطبيق Quickpoint بوجود الميزات التالية:
العرض المتقدم باستخدام أربع شاشات عرض: العرض المفصل،    •
ومالحظات المعلِّق، والشريحة، والصور المصغرة (أربع طرق).
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تخزين العروض التقديمية على بطاقة ال   •
يمكنك الوصول إلى الملفات وفتحها بالطرق
int < اضغط على  ، وحدد المكتب   •
الخيارات > تصفح لتصفح المستندات ال

وعلى بطاقة الذاكرة وفتحها.
افتح مرفق بريد إلكتروني من رسائل ال   •

(خدمة شبكة).
etooth أرسل مستند باستخدام اتصال   •

الرسائل.
استخدم "م. الملفات" لتصفح المستندات   •

وعلى بطاقة الذاكرة وفتحها.
تصفح صفحات الويب. تأكد من إعداد ن   •

الجهاز قبل التصفح.

إدارة العروض التقديمية
point < اضغط على  ، وحدد المكتب

يمكنك أيًضا تحديد الخيارات وواحًدا مما يل

ملفات > فرز - لفرز الملفات المعروضة ح
التاريخ أو امتداد الملف.

ملفات > بحث - للبحث عن الملفات في صن
الحافظات الموجودة في ذاكرة الجهاز أو عل

التفاصيل - لعرض حجم الملف الحالي وآخ
ذاكرة لسرعة الوصول إليها

 التالية:
Quickpo. حدد 

مخزنة في ذاكرة الجهاز 

بريد اإللكتروني المستلمة 

Blu إلى صندوق الوارد في 

 المخزنة في ذاكرة الجهاز 

قطة وصول إلى اإلنترنت في 

.Quick

ي:

الًيا حسب االسم أو الحجم أو 

دوق البريد فقط أو في كافة 
ى بطاقة الذاكرة.

ر مرة تم تعديله فيها.

االطالع على العروض التقديمية
لفتح عرض تقديمي لعرضه، اضغط على  وحدد المكتب > 
. Quickpoint. انتقل إلى عرض تقديمي واضغط على 

للتنقل بين شاشات العرض المفصل والمالحظات والشريحة والصور 
. المصغرة، اضغط على  أو 

اضغط على  أو  لالنتقال إلى الشريحة التالية أو السابقة في 
العرض التقديمي.

للتبديل بين وضع ملء الشاشة وجزء من الشاشة، حدد الخيارات > 
تغيير حجم الشاشة.

لتوسيع العناصر أو لطيها في العرض التقديمي المفصل في شاشة 
العرض المفصل، حدد الخيارات > عرض مفصل.

في شاشة عرض الشريحة بوضع ملء الشاشة، اضغط على:
١ - للتصغير   •
٢ - للتكبير   •

٣ - لمالءمة الشريحة لحجم الشاشة   •

معلومات إضافية
في حالة مواجهة مشكالت عند استخدام التطبيق Quickpoint، قم 
بزيارة الموقع: www.quickoffice.com للحصول على مزيٍد من 

المعلومات.

ويمكن الحصول على الدعم أيًضا من خالل إرسال رسالة بريد إلكتروني 
.supportS60@quickoffice.com إلى
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aderader التطبيق     التطبيق    

بواسطة التطبيق Adobe Reader؛ يم
على شاشة الجهاز.

مالحظة: تم تطوير هذا التطبيق إل  
F استخدامه مع محتوى مستندات
واألجهزة المحمولة األخرى، وهو
الخصائص مقارنًة باإلصدارات ال

الكمبيوتر الشخصية.

مالحظة: هذا التطبيق متوفر بعدد   

يمكنك الوصول إلى المستندات وفتحها بال
F < وحدد المكتب ، اضغط على    •
استعراض للبحث عن ملف؛ لتصفح ا
الجهاز وعلى بطاقة الذاكرة وفتحها.
افتح مرفق بريد إلكتروني من رسائل   •

(خدمة شبكة).
tooth أرسل مستند باستخدام اتصال   •

الرسائل.
استخدم "م. الملفات" لتصفح المستندا   •

وعلى بطاقة الذاكرة وفتحها.
تصفح صفحات الويب. تأكد من إعدا   •

الجهاز قبل التصفح.
  Adobe ReAdobe Re

 PDF كنك قراءة مستندات

ى أفضل مستوى ممكن لكي يتم 
PD على الهواتف المحمولة 
 يوفر مجموعة محدودة من 
ُمعدة لالستخدام على أجهزة 

محدود من اللغات فقط.

طرق التالية:
Adobe PD. حدد الخيارات > 

لمستندات المخزنة في ذاكرة 

 البريد اإللكتروني المستلمة 

Blue إلى صندوق الوارد في 

ت المخزنة في ذاكرة الجهاز 

د نقطة وصول إلى اإلنترنت في 

PDF إدارة ملفات
لتصفح ملفات PDF وإدارتها، اضغط على  وحدد المكتب > 

Adobe PDF. يتم سرد الملفات األخيرة في شاشة عرض الملفات. 
. لفتح مستند، انتقل إليه واضغط على 

يمكنك أيًضا تحديد خيارات وواحًدا مما يلي:

استعراض للبحث عن ملف - لتصفح ملفات PDF الموجودة في ذاكرة 
الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.

الضبط - لتعديل مستوى التكبير والتصغير ووضع العرض االفتراضي 
.PDF لمستندات

PDF عرض ملفات
أثناء فتح أحد ملفات PDF، حدد خيارات وواحًدا مما يلي:

زوم - للتكبير أو التصغير أو تغيير الحجم بنسبة محددة. يمكنك أيًضا 
 PDF تغيير حجم المستند ليتناسب مع عرض الشاشة أو مالءمة صفحة

بالكامل للشاشة.

بحث - للبحث عن نص في المستند.

عرض - لعرض المستند في وضع ملء الشاشة. يمكنك أيًضا تدوير 
مستند PDF بمقدار ٩٠ درجة في أٍي من االتجاهين.

ذهاب إلى - لالنتقال إلى صفحة محددة أو الصفحة التالية أو الصفحة 
السابقة أو الصفحة األولى أو الصفحة األخيرة. 

حفظ - لحفظ الملف في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة.
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الضبط - لتعديل مستوى التكبير والتصغير 

PDF التفاصيل - لعرض خصائص مستند

معلومات إضافية
m لمزيٍد من المعلومات، قم بزيارة الموقع

لالشتراك في طرح األسئلة واالقتراحات وال
بزيارة موقع Adobe Reader للمساهمة

التشغيل Symbian على العنوان: 
com/support/forums/main.html

 Print Print التطبيق   التطبيق  

مالحظة: هذا التطبيق متوفر بعدد م  

o print < اضغط على  وحدد المكتب
Info print من الطباعة من الجهاز مباش
مختلف المحتويات من الجهاز إلى طابعة م
Basic Print Profile (BPP) (وضع 
Mobile مثل طابعة) Bluetooth اتصال
.(HP Photosmart 8150و Printer
المتعددة والرسائل النصية ونص البريد اإللك

والمالحظات.
ووضع العرض االفتراضي.

.

.www.adobe.co

معلومات حول التطبيق، قم 
 في منتدى مستخدمي نظام 

.http://adobe.

  InfoInfo

حدود من اللغات فقط.

Inf. يمكِّنك التطبيق 
رًة والسلكًيا. يمكنك طباعة 

زودة بخاصية 
الطباعة األساسي) باستخدام 

 HP Deskjet 450 
 يتضمن ذلك رسائل الوسائط 

تروني واألسماء والتقويم 

بالنسبة لألسماء؛ يدعم هذا التطبيق طباعة الحقول التالية لألسماء 
االتصال: الهاتف والفاكس والهاتف المحمول والبريد اإللكتروني وعنوان 

URL والعناوين.

معلومات إضافية
للحصول على مزيٍد من المعلومات؛ قم بزيارة الموقع: 

.www.hp.com/eur/phoneprinting
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التوصيل
   لوحة المفاتيح الال   لوحة المفاتيح الال

okia إلعداد "لوحة المفاتيح الالسلكية من
السلكية أخرى متوافقة تدعم وضع "أجهز
بتقنية Bluetooth" الستخدامها مع الجه
"Wireless Keyboard". ُيمكنك إد
النصية والبريد اإللكتروني والتقويم بسهول

المفاتيح الكاملة.

مالحظة: هذا التطبيق متوفر بعدد   

قم بتنشيط اتصال Bluetooth بالج  ١
قم بتشغيل لوحة المفاتيح.  ٢

اضغط على  ثم حدد التوصيل >   ٣
d keyboards < حدد الخيارات  ٤

.Bluetooth التي تدعم اتصال
حدد لوحة المفاتيح من القائمة.  ٥

إلقران لوحة المفاتيح مع الجهاز، أدِخ  ٦
(من ١ إلى ٩ أرقام) في الجهاز ثم أد
المفاتيح خالل ٣٠ ثانية واضغط على
بلوحة المفاتيح. مع العلم أنك ال تحتا
هذا ألنه يمكنك استخدام رمز مرور 
لوحة المفاتيح مع الجهاز مرة أخرى.
سلكية سلكية 

N" أو لوحة مفاتيح 
 (HID) ة واجهة المستخدم

از؛ استخدم التطبيق 
خال نصوص الرسائل 

ة باستخدام تصميم لوحة 

محدود من اللغات فقط.

هاز.

.Wireless Keyboard
Fin لبدء البحث عن األجهزة 

ل رمز مرور من اختيارك 
ِخل نفس رمز المرور في لوحة 

 (Enter) مفتاح اإلدخال 
ج إلى االحتفاظ برمز المرور 
مختلف إذا احتجت إلى إقران 

إلدخال أرقام رمز المرور، قد تحتاج للضغط على المفتاح Fn أوًال.  
إذا ُطلب منك تحديد تصميم لوحة المفاتيح؛ فحدده من القائمة المتاحة   ٧

بالجهاز.
عندما يظهر اسم لوحة المفاتيح المطلوبة؛ تتغير حالتها إلى   ٨

Connected، ويومض المؤشر األخضر الخاص بلوحة المفاتيح 
ببطء وبذلك تكون لوحة المفاتيح جاهزة لالستخدام.

للحصول على تفاصيل حول تشغيل وصيانة لوحة المفاتيح؛ انظر دليل 
المستخدم الخاص بها.

خدمة الضغط والتحدث خدمة الضغط والتحدث 

تعتبر خدمة الضغط والتحدث (خدمة شبكة) خدمة صوتية مباشرة ُتقدم 
من خالل خدمة IP التي يتم تشغيلها عبر شبكة حزم بيانات. وتوفر خدمة 
الضغط والتحدث اتصاًال صوتًيا مباشًرا حيث يتم االتصال بالضغط على 
مفتاح واحد. استخدم خدمة الضغط والتحدث إلجراء محادثة مع شخص 

واحد أو مجموعة من األشخاص. 

يجب تحديد نقطة الوصول لخدمة الضغط والتحدث وتعيين الضبط الخاص 
بها قبل أن تتمكن من استخدام خدمة الضغط والتحدث. قد تتسلم الضبط 

في صورة رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الضغط 
والتحدث. يمكنك أيًضا استخدام التطبيق "معالج الضبط" للتهيئة في حالة 

تدعيمه من قبل مشغل الشبكة. انظر "معالج الضبط"، الصفحة ٢١.
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talk < اضغط على  ، ثم حدد التوصيل

في اتصال خدمة الضغط والتحدث، يتحدث 
اآلخرون إليه عبر الميكروفون المضمن. ويأ
يرد كٌل منهم على اآلخر. ونظًرا ألن شخًص
هو الذي يمكنه التحدث في دور التحدث؛ فإ

وعادًة يتم تعيين أقصى مدة لدور التحدث بـ 
مزيٍد من التفاصيل حول مدة دور التحدث ف

الشبكة أو مزود الخدمة.

تحذير:ال تمسك الهاتف بالقرب من أ  
الصوت ألن الصوت قد يكون مرتفًع

المكالمات الهاتفية لها األولوية على أنشطة 

تحديد نقطة وصول لخدمة ال
يطلب منك العديد من مزودي الخدمة أن تس
(IAP) كنقطة الوصول االفتراضية الخاص
AP خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول

اتصل بمزود الخدمة.

إذا لم يكن لديك اتصال WAP، فقد تحتاج إ
للحصول على المساعدة عند إجراء أول ات

www.nokia.com/phonesettings
.Push to 

شخص واحد بينما يستمع 
خذ كل متحدث دوره عندما 
ا واحًدا فقط من المجموعة 

ن مدة دور التحدث محدودة. 
٣٠ ثانية. للحصول على 
ي شبكتك؛ اتصل بمشغل 

ذنك عند استخدام مكبر 
ا للغاية.

خدمة الضغط والتحدث.

ضغط والتحدث
تخدم نقطة وصول لإلنترنت 
ة بك. بينما يسمح لك مزودو 

W. لمزيد من المعلومات؛ 

لى االتصال بمزود الخدمة 
صال، أو قم بزيارة الموقع:

.

ضبط خدمة الضغط والتحدث
، ثم حدد التوصيل > Push to talk > الخيارات >  اضغط على 

.PTT settings

حدد ضبط المستخدم، ثم أدِخل المعلومات التالية:

Incoming PTT calls - حدد Notify إذا كنت ترغب في رؤية 
إخطار بالمكالمات الواردة. حدد Auto-accept إذا كنت ترغب في 
الرد تلقائًيا على مكالمات الضغط والتحدث. حدد Not allowed إذا 

كنت ترغب في رفض مكالمات الضغط والتحدث تلقائًيا.

PTT call alert tone - حدد Set by profile إذا أردت أن 
يكون ضبط تنبيه المكالمات الواردة الخاص بخدمة الضغط والتحدث هو 

نفس نغمة تنبيه المكالمات الواردة المحددة في الوضع النشط السائد.

Callback request tone - حدد نغمة لطلبات الرد.

Application start-up - حدد تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط 
والتحدث عند تشغيل الجهاز أو ال.

Default nickname - أدِخل الكنية االفتراضية الخاصة بك التي 
يتم عرضها للمستخدمين اآلخرين. ربما يكون مزود الخدمة قد قام 

بتعطيل إمكانية تعديل هذا الخيار في الجهاز.

 ،In 1 to 1 calls حدد - Show my PTT address
In all calls ،In group calls، أو Never. ربما يكون مزود 

الخدمة قد قام بتعطيل بعض هذه الخيارات في الجهاز.

Show my login status - حدد نعم إذا كنت ترغب في إظهار 
حالتك أو ال إذا كنت ترغب في إخفائها.
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حدد ضبط االتصال، ثم أدِخل المعلومات ال

Domain - أدِخل اسم المجال الذي ح

اسم نقطة الوصول - أدِخل اسم نقطة وص
يلزم وجود اسم نقطة الوصول إلنشاء ات

P أدِخل عنوان - Server address
الضغط والتحدث الذي حصلت عليه من م

اسم المستخدم - أدِخل اسم المستخدم الذ
الخدمة.

كلمة السر - أدِخل كلمة السر - إذا ُطلبت 
عادًة يقوم مزود الخدمة بتوفير كلمة السر

لحالة األحرف غالًبا.

تسجيل الدخول إلى خدمة ال
lk < اضغط على  ، ثم حدد التوصيل
الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث تلقائًيا

وعندما يتم تسجيل الدخول بنجاح؛ تتصل 
بالقنوات التي كانت نشطة قبل إغالق التط
فقد االتصال؛ يحاول الجهاز تلقائًيا إعادة ت

الخروج من خدمة الضغط والتحدث.
تالية:

صلت عليه من مزود الخدمة.

ول خدمة الضغط والتحدث. 
 .GSM/GPRS صال بشبكة

I أو اسم المجال لمركز خدمة 
زود الخدمة.

ي حصلت عليه من مزود 

منك - إلجراء اتصال بيانات. 
، وتكون كلمة السر حساسة 

ضغط والتحدث
Push to ta. يتم تسجيل 

 عند بدء تشغيلها.

خدمة الضغط والتحدث تلقائًيا 
بيق آخر مرة. وفي حالة 

سجيل الدخول إلى أن تختار 

الخروج من خدمة الضغط والتحدث
اضغط على  ، ثم حدد التوصيل > Push to talk > الخيارات > 
 Switch Push to talk off after :خروج. فيتم عرض السؤال

?exiting application. حدد نعم لتسجيل الخروج وإغالق 
الخدمة. حدد ال إذا أردت أن يظل التطبيق نشطًا في الخلفية. في حالة 

وجود عدة تطبيقات مفتوحة والرغبة في التبديل من تطبيق آلخر، اضغط 
. مع االستمرار على 

إجراء مكالمة بين شخصين
.PTT contacts < حدد الخيارات

حدد االسم الذي ترغب في التحدث معه من القائمة ثم حدد الخيارات > 
.Talk 1 to 1

اضغط مع االستمرار على  طوال الوقت الذي تتحدث فيه. عند 
. االنتهاء من التحدث، حرر 

يمكنك التحدث إلى االسم بالضغط مع االستمرار على  أيًضا في 
شاشات عرض أخرى في تطبيق "الضغط والتحدث"؛ على سبيل المثال، 
شاشة عرض األسماء. وإلجراء مكالمة هاتفية جديدة؛ قم بإنهاء المكالمة 

. بين شخصين أوًال. حدد قطع االتصال أو اضغط على 
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تلميح! تذكر أن تقوم بوضع الهاتف   
في خدمة الضغط والتحدث لكي تتمك
تحدَّث تجاه الميكروفون وال تضع يد

الرد على مكالمة بين شخصين
اضغط على  لبدء مكالمة بين شخصين 

المكالمة.

تلميح! يمكنك إجراء مكالمة بين شخ  
TT < من األسماء. حدد الخيارات

.Make PTT group call

إجراء مكالمة مجموعة
cts < لالتصال بمجموعة، حدد الخيارات
األسماء التي تريد االتصال بها، ثم حدد الخي

.group call

االشتراك في حالة تسجيل الدخ
لالشتراك في حالة تسجيل الدخول لخدمة ال

s < أو إللغاء االشتراك فيها؛ حدد الخيارات
w login status < االسم، ثم الخيارات

.status
أمامك أثناء إجراء مكالمة 
ن من رؤية الشاشة. وكذلك 

يك فوق الميكروفون.

أو اضغط على  لرفض 

صين أو مكالمة جماعية 
Talk 1 to 1 < P أو 

PTT conta، وحدد 
 Make PTT < ارات

ول لآلخرين
ضغط والتحدث الخاصة بآخرين 

PTT contact، وحدد 
 Hide login أو Sho

إرسال طلب رد
في PTT contacts؛ انتقل إلى االسم المطلوب، ثم حدد الخيارات > 

.Send callback request

الرد على طلب رد
 1 new :عندما يرسل إليك شخص ما طلب رد؛ يتم عرض الرسالة

callback request في وضع االستعداد. حدد عرض لفتح 
Callback inbox. حدد اسًما ثم الخيارات > Talk 1 to 1 لبدء 

مكالمة بين شخصين. 

القنوات
يمكنك االنضمام إلى قنوات عامة سابقة التهيئة. تكون القنوات العامة 

مفتوحة لمن يعرف عنوان الموقع الخاص بها. 

عندما تتصل بقناة وتتحدث فيها؛ يستطيع كافة األعضاء المنضمين إلى 
القناة سماعك. يمكن أن يوجد خمس قنوات نشطة في نفس الوقت. عندما 
يوجد أكثر من قناة نشطة؛ استخدم الخيار تحويل للتحويل إلى القناة التي 

ترغب في التحدث إليها. 

.PTT channels < حدد الخيارات

لالتصال بقناة عامة سابقة التهيئة للمرة األولى، حدد الخيارات > 
Add existing < New channel. عند االنضمام إلى مجموعة 

سابقة التهيئة؛ يجب كتابة عنوان الموقع للقناة.
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إنشاء القنوات الخاصة بك
إلنشاء قناة جديدة سابقة التهيئة؛ حدد الخيا

إنشاء جديد. 

يمكنك إنشاء قنوات عامة خاصة بك، وتح
ودعوة أعضاء. كما يمكن لهؤالء األعضا

إلى القناة العامة. 

ويمكنك أيًضا إعداد قنوات خاصة. وُيسمح
من ِقبل المضيف فقط باالنضمام إلى القنوا

قم بتعريف ما يلي لكل قناة: اسم القناة، 
القناة، و صورة مصغرة للقناة (اختياري

عند قيامك بإنشاء قناة بنجاح، سوف ُتسأل
للقناة. دعوات القناة هي رسائل نصية.

التحدث إلى قناة
للتحدث إلى قناة بعد تسجيل الدخول في خ
. سوف تسمع نغمة تشير إلى من على 

تابع الضغط مع االستمرار على  طوا
 . االنتهاء من التحدث، حرر 

في حالة محاولة الرد على قناة بالضغط ع
آخر، يتم عرض األمر: Wait. حرر 
اآلخر من التحدث، واضغط على  م

من حديثه. أو استمر في الضغط على 
.Talk :األمر
 < New channel < رات

ديد اسًما للقناة الخاصة بك، 
ء دعوة المزيد من األعضاء 

 للمستخدمين الذين تمت دعوتهم 
ت الخاصة واستخدامها.

سرية القناة، اسم الكنية في 
 .(

 عن رغبتك في إرسال دعوات 

دمة الضغط والتحدث، اضغط 
ح الوصول.

ل الوقت الذي تتحدث فيه. عند 

لى  أثناء تحدُّث عضو 
، انتظر حتى ينتهي الشخص 

رة أخرى بعد انتهاء المتحدث 
 وانتظر حتى يتم عرض 

عندما تتحدث في قناة، يكون الشخص األول الذي يضغط على  هو 
الشخص الذي يتحدث بعد ذلك عندما يتوقف الشخص اآلخر عن الكالم.

عند االنتهاء من إجراء مكالمة في خدمة الضغط والتحدث، حدد قطع 
 . االتصال أو اضغط على 

لعرض أعضاء قناة نشيطين حالًيا أثناء إجرائك مكالمة مع القناة؛ حدد 
.Active members < الخيارات

لدعوة أعضاء جدد إلى قناة عندما تكون متصًال بها، حدد الخيارات > 
إرسال دعوة لفتح عرض الدعوات. يمكنك دعوة األعضاء الجدد فقط 

عندما تكون أنت المضيف لقناة خاصة أو عندما تكون القناة قناة عامة. 
دعوات القناة هي رسائل نصية.

الرد على دعوة قناة
 .Save PTT channel < لحفظ دعوة قناة مستلمة؛ حدد الخيارات

يتم إضافة القناة إلى أسماء الضغط والتحدث الخاصة بك، وشاشة عرض 
القنوات.

بعد أن قمت بحفظ دعوة القناة، سوف يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب 
في االتصال بالقناة. حدد نعم لفتح شاشة عرض جلسات خدمة الضغط 

والتحدث. يقوم الجهاز بتسجيل الدخول إلى الخدمة، في حالة عدم قيامك 
بتسجيل الدخول.

في حالة رفض الدعوة أو حذفها، يتم حفظ الدعوة في صندوق وارد 
الرسائل. لالنضمام للقناة في وقت الحق، افتح رسالة الدعوة وقم بحفظ 

الدعوة. حدد نعم من مربع الحوار لالتصال بالقناة.
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عرض سجل خدمة الضغط وال
talk < اضغط على  ، ثم حدد التوصيل
PTT log. يشتمل السجل على الحافظات 
reated callsو Received callsو

لبدء مكالمة بين شخصين من سجل خدمة ال
. على 
تحدث
 Push to > الخيارات > 
 Missed calls :التالية

.C

ضغط والتحدث، اضغط 
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تطبيقاتي
  الكتالوجات 

الكتالوجات (خدمة شبكة) عبارة عن متج
على جهازك.

بواسطة الكتالوجات، يمكنك اكتشاف ومعا
المحتوى والخدمات والتطبيقات التي تعمل
كما تتوفر أيًضا األلعاب ونغمات الرنين و
ذلك المزيد ستجده بين يديك. يعتمد المحتو

ومزود الخدمة الخاص بك.

اضغط على  ، وحدد تطبيقاتي > الكتال
قبلت التنازل.

يستخدم تطبيق الكتالوجات خدمات الشبكة
أحدث محتوى للكتالوجات. لمزيد من المع
المتاحة عبر تطبيق الكتالوجات، اتصل بم

يستقبل تطبيق الكتالوجات التحديثات الجا
محتوى يقدمه مشغل الشبكة أو مزود الخد

يدوًيا، حدد خيارات > تحديث القائمة.
ر لمحتويات المحمول متاح 

ينة وشراء وتنزيل وتحديث 
 .Nokia N72 مع الهاتف 
الخلفيات والتطبيقات وغير 

ى المتاح على مشغل الشبكة 

وجات. حدد موافق إذا 

 الخاصة بك للوصول إلى 
لومات حول العناصر اإلضافية 

شغل الشبكة أو مزود الخدمة.

رية، وبذلك يوفر لك أحدث 
مة للجهاز. لتحديث الكتالوجات 

ضبط الكتالوجات
يقوم هذا التطبيق بتحديث الجهاز بأحدث الكتالوجات المتوفرة من ِقبل 

مشغل الشبكة أو مزود الخدمات وغيرهما من القنوات األخرى المتاحة. 
لتغيير ضبط هذا التطبيق؛ حدد الخيارات > ضبط > 

نقطة الوصول - حدد نقطة الوصول المستخدمة لالتصال بمركز خدمة 
مزود الخدمة.

فتح تلقائي - حدد نعم إذا كنت تريد فتح المحتوى أو التطبيق تلقائًيا 
بعد التنزيل.

تأكيد المعاينة - حدد ال إذا كنت تريد تنزيل معاينة تلقائًيا للمحتوى أو 
التطبيق. حدد نعم إذا كنت تريد أن يتم سؤالك في كل مرة بشكل منفصل 

قبل تنزيل معاينة.

تأكيد الشراء - حدد نعم إذا كنت تريد أن يتم سؤالك للتأكيد قبل شراء 
محتوى أو تطبيق. إذا قمت بتحديد ال، تبدأ عملية الشراء على الفور بعد 

تحديد الخيار شراء.

بعد استكمال الضبط؛ حدد رجوع. 
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pera مستعرض   

للوصول للويب، اضغط على  ، وحدد تطب
باستخدام مستعرض Opera الوصول لصف
التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة ترميز
لغة الترميز الموسعة (XML) أو لغة الترمي

مالحظة: هذا التطبيق متوفر بعدد م  

تحقق من توفر الخدمات واألسعار والرسوم
الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيًضا تعليم

الخدمات التي يقدمها.

للوصول للويب، يجب أن يكون لديك نقطة 
الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات 

دليل مستخدم الجهاز.

استعراض الويب
هـــام: استخدم الخدمات الموثوق بها  
الحماية المناسبة ضد البرامج الضار

عندما يتوفر لديك ضبط االتصال المطلوب 
للويب. اضغط على  ، وحدد تطبيقاتي > 
اضغط على ١ لفتح حقل إلدخال عنوان موق

لعرض العالمات المرجعية.
 O

يقاتي > www. يمكنك 
حات تستخدم لغة ترميز النص 
 النص التشعبي (HTML) أو 

.(WML) ز الالسلكية

حدود من اللغات فقط.

 من مشغل الشبكة أو مزود 
ات حول كيفية استخدام 

وصول لإلنترنت مكونة في 
حول نقاط الوصول، انظر 

 فقط والتي تعرض خدمة 
ة.

في الجهاز؛ يمكنك الوصول 
www. لفتح صفحة ويب، 
ع الويب، أو اضغط على ٢ 

يقوم مستعرض Opera بتنسيق صفحات الويب المطلوب استعراضها 
باستخدام الكمبيوتر بحيث تناسب عرض شاشة الجهاز (وضع المالءمة 
للشاشة). للتحرك في الصفحة، انتقل ألعلى أو ألسفل. لتحديد عناصر 

على الصفحة، مثل الروابط أو األزرار أو حقول النماذج؛ انتقل إلى اليسار 
. في بعض  أو إلى اليمين لالنتقال للعنصر المطلوب واضغط على 

الصفحات المخصصة للهواتف المحمولة، يؤدي التنقل في أي اتجاه إلى 
تحديد عناصر.

لعرض الصفحات في تنسيقها األصلي، اضغط على #. للتنقل في 
الصفحة، استخدم مفتاح التنقل. لتحديد عناصر على الصفحة، حدد 

. للتنقل في الصفحة مرًة  Focus وانتقل للعنصر ثم اضغط على 
أخرى؛ حدد Scroll. للرجوع لوضع مالءمة للشاشة، اضغط على #.

الستعراض الصفحات بحجم ملء الشاشة، اضغط على *. للعودة للعرض 
العادي، اضغط على * مرة أخرى.

للعودة إلى الصفحة السابقة في أثناء التصفح، حدد رجوع.

لحفظ عالمة للصفحة الحالية، اضغط على ٧.

يمكنك تنزيل الملفات التي ال يمكن عرضها على صفحة المستعرض، 
مثل الموضوعات ومقاطع الفيديو. لتنزيل عنصر، انتقل إلى االرتباط 

الخاص به، واضغط  .

هـــام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج األخرى من   
المصادر التي تتمتع بأمان وحماية كافيين ضد البرامج المضرة.
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قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل
والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرن

لتغيير ضبط شاشة العرض أو الضبط الع
الخيارات > الضبط.

إنهاء االتصال
إلنهاء االتصال وإغالق المستعرض، حدد

تفريغ الذاكرة الوسيطة
الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة ت
مؤقتة. إذا حاولت الوصول إلى معلومات 
أو إذا وصلت إليها بالفعل؛ فقم بتفريغ الذاك
المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها يتم 
لتفريغ الذاكرة الوسيطة، حدد الخيارات > ا

حذف التخزين المؤقت.

معلومات إضافية
للحصول على تعليمات إضافية حول وظائ

األدوات > تعليمات.

أو قم بزيارة الموقع: 
ra.com/support/tutorials/s60/

المزيد من المعلومات.
 أو إعادة إرسال بعض الصور 
ين) والمحتويات األخرى.

ام أو الضبط المتقدم، حدد 

 الخيارات > إنهاء.

ستخدم لحفظ البيانات بصفة 
سرية تحتاج إلى كلمات سر 

رة الوسيطة بعد كل استعمال. 
حفظها في الذاكرة الوسيطة. 

ألدوات > البيانات الخاصة > 

ف هذا البرنامج؛ حدد الخيارات > 

www.ope للحصول على 
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األدوات
    معالج الضبط 

يقوم "معالج الضبط" بتهيئة الجهاز للضبط ا
(خدمة MMS وGPRS واإلنترنت) والب
الضغط والتحدث (خدمة شبكة) وخدمة مشا

وذلك حسب معلومات مشغل الشبكة.

مالحظة: الستخدام هذه الخدمات، قد  
الشبكة أو مزود الخدمة لتنشيط اتصا

األخرى.

اضغط على  وحدد األدوات > معالج ال

حدد العنصر المطلوب تهيئة الجهاز له من ا

البريد اإللكتروني
عندما تختار تهيئة ضبط البريد اإللكتروني  ١
عن مشغل الشبكة المتاح لديك ويطلب منك
انتقل إلى مشغل شبكة آخر وحدد موافق.
حدد مزود خدمة بريد إلكتروني من القا  ٢
حدد مركز خدمة البريد الصادر. است  ٣

االفتراضي إذا لم تكن متأكًدا.
لخاص بكل من المشغِّل 
ريد اإللكتروني وخدمة 

ركة الفيديو (خدمة شبكة)، 

 تضطر إلى االتصال بمشغل 
ل البيانات أو الخدمات 

ضبط.

. لقائمة واضغط على 

، يقوم "معالج الضبط" بالكشف 
 التأكيد عليه. حدد موافق أو 

ئمة.
خدم مركز الخدمة 

يطلب منك "معالج الضبط" إدخال التفاصيل الخاصة بعنوان البريد   ٤
اإللكتروني واسم المستخدم وكلمة السر. حدد كل عنصر في دوره 

وحدد الخيارات > تغيير. أدِخل التفاصيل وحدد موافق.
حدد الخيارات > موافق عند االنتهاء.  ٥

حدد موافق للتأكيد على أنك تريد ضبط صندوق البريد للمشغل المحدد.  ٦
حدد موافق.  ٧

خدمة الضغط والتحدث
عندما تختار تهيئة ضبط خدمة الضغط والتحدث (PTT) (خدمة   ١

شبكة)، يقوم "معالج الضبط" بالكشف عن مشغل الشبكة المتاح لديك 
ويطلب منك التأكيد عليه. حدد موافق أو انتقل إلى مشغل شبكة آخر 

وحدد موافق.
يطلب بعض المشغلين إدخال اسم مستخدم وكلمة سر وكنية. حدد   ٢

كل عنصر في دوره وحدد الخيارات > تغيير. أدخل التفاصيل 
وحدد موافق.

حدد الخيارات > موافق عند االنتهاء.  ٣
حدد موافق للتأكيد على أنك تريد إعداد خدمة الضغط والتحدث   ٤

(PTT) للمشغل المحدد.
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األدوات
المشغل

عندما تختار تهيئة ضبط المشغل الخا  ١
بالكشف عن مشغل الشبكة المتاح لديك 
موافق أو انتقل إلى مشغل شبكة آخر و
حدد موافق للتأكيد على أنك تريد إ  ٢

معلومات إضافية
في حالة مواجهة أي مشكالت عند استخدا
okia موقع الويب الخاص بضبط هواتف
ww.nokia.com/phonesettings
ص بك، يقوم "معالج الضبط" 
ويطلب منك التأكيد عليه. حدد 

حدد موافق.
عداد الجهاز للمشغل المحدد.

م "معالج الضبط"، قم بزيارة 
N على العنوان 

.w
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M
obile Search برنامج البحث

   برنامج البحث
 Mobile Search      

استخدم برنامج البحث Mobile Search للتمكن من الوصول إلى 
محركات البحث الرئيسية. فهذا البرنامج يوفر طريقة سهلة ومالئمة 

وسريعة للعثور على الخدمات المحلية ومواقع الويب والصور ومحتوى 
الهاتف المحمول، واالتصال بهذه الخدمات. كما يمكنك استخدام هذا 
التطبيق للعثور على مطاعم ومتاجر محلية واالتصال بها، واستخدام 

تقنية تحديد المواقع المتقدمة إلرشادك إلى مواقع هذه األماكن.

Mobile Search استخدام برنامج البحث
اضغط على  وحدد بحث.

مالحظة: قد يختلف توفر هذه الخدمة حسب البلد أو منطقة البيع.  

عندما تقوم بفتح برنامج البحث Mobile Search؛ تظهر قائمة فئات 
على الشاشة. حدد فئة (على سبيل المثال؛ الصور)، ثم أدِخل نص البحث 

في حقل البحث. حدد بحث، وسيتم عرض نتائج البحث.

معلومات إضافية
للحصول على تعليمات إضافية حول وظائف هذا البرنامج؛ حدد 

الخيارات > تعليمات.

ولمزيٍد من المعلومات؛ قم بزيارة الموقع: 
.www.mobilesearch.nokia.com/

Mobile Search برنامج البحث
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Yahoo!  G
o

Yahoo! Go
 Yahoo! Go  

ُيتيح لك هذا التطبيق الوصول إلى البريد ا
والدردشة والمزيد أينما كنت. ويمكنك عم
باستخدام التطبيق Yahoo! GO يمكن أ
تظل متصًال بحساب !Yahoo الخاص ب

مالحظة: بعض التطبيقات متوفرة  

Yahoo! Go ُيمكِّنك من الوصول إلى خدم
oo! Photos ،Yahoo! Messenger
باإلضافة إلى عرض األخبار وتنزيل األلعاب

Yahoo! Go يستخدم ميزة تسجيل الدخ
يجب عليك تسجيل الدخول مرة واحدة أثنا
Yahoo! Go يتكون من المزايا األربع 

Yahoo! Mail   •
 Yahoo! Messenger   •

Yahoo! Connections   •
Yahoo! Photos   •
إللكتروني وألبومات الصور 
ل ذلك بسهولة وأمان تام. 

ن تكون في الخارج ومع ذلك 
ك.

 بعدد محدود من اللغات فقط.

 ،Yahoo! Mail ات مثل خدمة
 ،Yahoo! Search ،Yah

 ونغمات الرنين.

ول لمرة واحد؛ والتي تعني أنه 
ء اإلعداد.

الرئيسية التالية:

Yahoo! Mail
Yahoo! Mail ُيتيح لك الحصول على رسائل البريد اإللكتروني أثناء 
تنقلك. ويضمن لك التزامن التلقائي مع حساب Yahoo! Mail الخاص 

بك  أن كل شيء تقوم بعمله على جهازك (على سبيل المثال، إرسال رسائل 
البريد اإللكتروني، تمييز ما تم قراءته أو حذف رسائل البريد اإللكتروني) 

يتم تطبيقه على الفور على حساب !Yahoo الخاص بك على اإلنترنت.

Yahoo! Messenger
Yahoo! Messenger ُيتيح لك الدردشة مع األسماء الخاصة بك 
باستخدام جهازك. ويمكنك إرسال رسائل دردشة (IMs) واستالمها 
وكذلك رموز التعبير عن االنفعاالت والمشاعر وإشارات مسموعة 

ورسائل دردشة صوتية وإرفاق صور برسائل الدردشة، وإدارة حساب 
.Yahoo! Messenger

ل الدخول  ولتظهر على اإلنترنت لألسماء التي تتصل بها؛ يجب أن ُتسجِّ
إلى خدمة Yahoo! Messenger بنقرة واحدة. ويقوم جهازك بحفظ 

معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك حتى ال تحتاج إلى إعادة إدخالها 
في كل مرة تريد إرسال رسائل دردشة فيها. الضبط االفتراضي هو 

تسجيل الدخول لخدمة Messenger لمدة ١٠ دقائق كحد أقصى في أي 
وقت يتم فيها الكشف عن جهازك بأنه غير نشط. وإطالة مدة الوقت لهذا 

الضبط ستقلل من فترة االستعداد لجهازك. 
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Yahoo!  G
o

ال تدعم بعض الشبكات االستخدام المتزامن لخ
واستقبال مكالمات الفيديو ورسائل الوسائط المت

ahoo! Connections
Yahoo! Connections يقوم بإجراء ت

!Yahoo الخاص بك.

Yahoo! Connections يبدأ تلقائًيا في 
الجهاز. وال تحتاج إلى فتح برنامج المستعر
البريد اإللكتروني وبيانات !Yahoo األخر
o! Mail رسائل بريد إلكتروني من حساب
األسماء وأحداث التقويم والمهام وإنشائها وت
تطبيقات الرسائل واألسماء والتقويم على ج

تقوم بها على حساب !Yahoo الخاص بك.

Yahoo! Connections يعرض حالة آ
ال، وهل تجري عملية تبادل للبيانات حالًيا أ
أوقات عمليات تبادل البيانات السابقة والتالية

Yahoo! Photos
Yahoo! Photos يساعدك على إدارة ال
Yahoo! Photos يمكنك من عرض الص
 Yahoo! Photos وكذلك االتصال بخدمة
بك على الويب. وهذه الخاصية تعمل بالتعاو

.Yahoo! Connections
 Yahoo! Messenger دمة
عددة .

Y
زامن للجهاز مع حساب 

كل مرة تقوم فيها بتشغيل 
ض لالطالع على رسائل 

ى. يمكنك أيًضا إرسال 
Yaho الخاص بك وعرض 

عديلها وحذفها باستخدام 
هازك. تنعكس التغييرات التي 

خر اتصال، سواء َأنجَح أم 
م ال. ويقوم أيًضا بعرض 

 المجدولة.

صور الخاصة بك ومشاركتها. 
ور وتحميلها من جهازك، 

وعرض األلبومات الخاصة 
ن مع خدمة 

وفي كل مرة تقوم فيها بالتقاط صورة باستخدام جهازك؛ يسألك 
Yahoo! Photos هل تريد إضافتها إلى ألبومك. الصور التي تقوم 

بتحميلها على Yahoo! Photos تظهر في:
ألبومك على موقع ويب Yahoo! Photos (بحجمها األصلي).   •

في التطبيق Yahoo! Photos على جهازك (بحجم مصغر).   •
في استوديو الجهاز (بحجمها األصلي)   •

معلومات إضافية
لتعرف المزيد حول Yahoo! Go، وكيفية عمله، وللحصول على 
معلومات حول التكاليف والتعليمات اإلضافية، يرجى زيارة الموقع: 

.www.yahoo.com/
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تطبيقات جهاز الكمبيوتر
تطبيقات جهاز ال
eblog التطبيق  

التطبيق Nokia Lifeblog هو مجموعة 
المحمول ولجهاز الكمبيوتر، وهو يقوم بحف
تحتوي على العناصر التي تجمعها بواسطة
Lifeblog بتنظيم الصور ومقاطع الفيديو 
النصية ورسائل الوسائط المتعددة ونشر س
تسلسل زمني بحيث ُيمكنك تصفحها والبح
log نسخ احتياطية منها. ُيتيح لك التطبيق
الكمبيوتر وللهاتف المحمول إمكانية إرسال
تدوينها في سجالت الويب (بلوج) حتى يتم

يقوم التطبيق Lifeblog للهاتف المحمول
ifeblog المتعددة تلقائًيا. استخدم التطبيق
لتصفح العناصر وإرسالها إلى آخرين أو ن
الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام ك
اتصال Bluetooth لنقل العناصر المو

جهاز الكمبيوتر.

يوفر التطبيق Nokia Lifeblog لجهاز
للعناصر التي قمت بجمعها باستخدام الجه
B واحد التي تتوفر باستخدام كابل بيانات
Bluetooth؛ يتم نقل الصور ومقاطع ال
الوسائط المتعددة المفضلة لديك إلى الجها
كمبيوتر
  Lif

من البرامج الُمعدَّة للهاتف 
ظ يوميات للوسائط المتعددة 

 Nokia الجهاز. ويقوم التطبيق 
والملفات الصوتية والرسائل 

جالت الويب (بلوج) تلقائًيا في 
ث والمشاركة فيها ونشرها وعمل 

Nokia Lifeb لكل من جهاز 
 عناصر الوسائط إلى آخرين أو 
كن اآلخرون من االطالع عليها.

 بتتبع مسار عناصر الوسائط 
Nokia L على جهازك 

شرها على الويب. قم بتوصيل 
ابل بيانات USB متوافق أو 

جودة على الجهاز ومزامنتها مع 

 الكمبيوتر تصفًحا وبحًثا سهلين 
از. فبواسطة خاصية النقل بزر 

US متوافق أو اتصال 
فيديو والنصوص ورسائل 

ز مرة أخرى.

لتأمين حفظ التطبيق Nokia Lifeblog؛ يمكنك عمل نسخة احتياطية 
من قاعدة بيانات Nokia Lifeblog باستخدام القرص الصلب أو 

األقراص المضغوطة أو أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو محرك 
قابل لإلزالة أو محرك الشبكة. باإلضافة إلى ذلك، يمكنك نشر عناصر 

على سجل الويب (بلوج) الخاص بك.

مالحظة: هذا التطبيق متوفر بعدد محدود من اللغات فقط.  

لبدء تشغيل التطبيق Lifeblog على الجهاز الخاص بك؛ اضغط على 
 وحدد تطبيقاتي > Lifeblog > الخيارات > فتح.

التثبيت على جهاز الكمبيوتر 
قبل تثبيت التطبيق Nokia Lifeblog على جهاز كمبيوتر متوافق؛ 

يلزم توفر المتطلبات اآلتية:
معالج Intel Pentium بسرعة ١ جيجاهرتز أو ما يعادله، ذاكرة    •

وصول عشوائي (RAM) سعة ١٢٨ ميجا بايت
مساحة متاحة على القرص الصلب مقدارها ٤٠٠ ميجابايت (عند    •

الحاجة إلى تثبيت التطبيق Microsoft DirectX ومجموعة برامج 
 (Nokia PC Suite الكمبيوتر

إمكانية عرض الرسومات بمستوى دقة ١٠٢٤×٧٦٨ وعمق ألوان    •
٢٤ بت

بطاقة رسومات سعة ٣٢ ميجابايت   •
Windows XP أو Microsoft Windows 2000 نظام التشغيل   •
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لتثبيت التطبيق Nokia Lifeblog على ج
أدِخل القرص المضغوط المرفق مع الج  ١
te قم بتثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر  ٢
nectivity Cable ذلك برامج تشغيل

.(USB بتوصيل
 Nokia Lifeblog قم بتثبيت التطبيق  ٣
icrosoft DirectX 9.0 إذا لم يكن التطبيق
log فإنه يتم تثبيته في نفس الوقت مع التطبيق

توصيل الجهاز بجهاز الكمبيوت
لتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخ
تأكد من تثبيت مجموعة برامج الكمبيوت  ١
قم بتوصيل كابل بيانات USB بالجهاز  ٢
توصيل الجهاز بالكمبيوتر ألول مرة بع
الكمبيوتر PC Suite؛ يقوم الكمبيوتر
المخصص لجهازك. قد تستغرق هذه ال
Nokia Lifeblog ابدأ تشغيل التطبيق  ٣
لتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باست

الالسلكية:
تأكد من تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر  ١

جهاز الكمبيوتر.
تأكد من أنك قمت بإقران الجهاز بالكمبي  ٢
nnected الالسلكية بواسطة التطبيق
PC Suite مجموعة برامج الكمبيوتر
Nokia PC Suite برامج الكمبيوتر

المستخدم الخاص بجهازك.
هاز الكمبيوتر:
هاز.

Nokia PC Sui (بما في 
Nokia Con الخاصة 

لجهاز الكمبيوتر. 

M مثبًتا بالفعل على الكمبيوتر؛ 
Nokia Lifeb للكمبيوتر.

ر
دام كابل بيانات USB متوافق:

.Nokia PC Suite ر
 وبجهاز الكمبيوتر. عند 
د تثبيت مجموعة برامج 
 بتثبيت برنامج التشغيل 

عملية بعض الوقت.
 الخاص بجهاز الكمبيوتر.

 Bluetooth خدام تقنية

 Nokia PC Suite على 

 Bluetooth وتر عبر تقنية
Get Co الموجود ضمن 
 Nokia. انظر "مجموعة 

"، الصفحة ٢٩، ودليل 

قم بتنشيط اتصال Bluetooth على الجهاز وعلى جهاز الكمبيوتر.   ٣
لمعرفة التفاصيل؛ انظر دليل المستخدم الخاص بجهازك ووثائق 

جهاز الكمبيوتر.

نسخ العناصر
 USB بعد توصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كابل بيانات

متوافق أو اتصال Bluetooth؛ يمكنك نسخ العناصر من الجهاز إلى 
الكمبيوتر والعكس.

لنسخ عناصر جديدة أو معدَّلة من الجهاز إلى الكمبيوتر، ونسخ العناصر 
المحددة من الكمبيوتر إلى الجهاز:

ابدأ تشغيل التطبيق Nokia Lifeblog على جهاز الكمبيوتر.  ١
 < File للكمبيوتر؛ حدد Nokia Lifeblog في التطبيق  ٢

.Copy from phone and to Phone
يتم نسخ العناصر الجديدة من الجهاز إلى الكمبيوتر. يتم نسخ العناصر 

الموجودة على شاشة عرض To phone على جهاز الكمبيوتر 
إلى الجهاز.

النشر على الويب
لمشاركة أفضل عناصر لديك في التطبيق Nokia Lifeblog؛ أرِسل 

هذه العناصر إلى سجل الويب الخاص بك على شبكة اإلنترنت كي يطلع 
عليها اآلخرون.

يجب أوًال إنشاء حساب في خدمة سجالت الويب وإنشاء سجل ويب أو 
أكثر الستخدامه كوجهة لمدوناتك، ثم إضافة حساب سجل الويب إلى 

برنامج Nokia Lifeblog. خدمة سجالت الويب الموصى بها للتطبيق 
Nokia Lifeblog هي TypePad من Six Apart، على الموقع 

.www.typepad.com
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في جهازك؛ قم بإضافة حساب سجل الوي
التطبيق Nokia Lifeblog. في جهاز ال
 log accounts الموجودة في النافذة

لنشر العناصر في الويب من الجهاز:
Favourites أو Timeline في  ١

نشرها في الويب.
.Post to Web < حدد الخيارات  ٢
في حالة استخدام الخاصية ألول م  ٣
Nokia Lifeblog بجلب قائمة 

خدمة سجالت الويب.
يتم فتح مربع الحوار "نشر سجالت الو  ٤
 .Post to: تريد استخدامه من قائمة
ويب جديدة، وأردت تحديث قائمة سج

 .Refresh blog list
أدِخل عنواًنا وتعليًقا للمدونة. يمكنك أ  ٥

أطول في حقل النص األساسي.
عندما يصبح كل شئ جاهًزا؛ حدد ال  ٦
لنشر العناصر في الويب من جهاز الكمبي
Favourites أو Timeline في  ١
٥٠ عنصًرا) المطلوبة نشرها في الوي
st to the Web... < File حدد  ٢

.Post to the Web
أدخل عنواًنا وتعليًقا للمدونة. يمكنك أ  ٣

أطول في حقل النص األساسي.
حدد سجل الويب الذي تريد استخدامه  ٤
عندما يصبح كل شيء جاهًزا، انقر ف  ٥
ب إلى ضبط سجل الويب في 
كمبيوتر؛ قم بتحرير الحسابات 

.Edit

، حدد العناصر المطلوب 

رة، يقوم التطبيق 
سجالت الويب من مركز 

يب". حدد سجل الويب الذي 
إذا كنت قمت بإنشاء سجالت 
الت الويب؛ فحدد الخيارات > 

يًضا كتابة قصة أو وصف 

خيارات > إرسال.
وتر:

، حدد العناصر (بحد أقصى 
ب.

Po. يتم فتح النافذة 

يًضا كتابة قصة أو وصف 

.Post to: من قائمة 
وق زر إرسال.

استيراد العناصر من مصادر أخرى
عالوة على الصور ذات التنسيق jpeg. الخاصة بجهاز التصوير؛ يمكنك 

أيًضا استيراد صور jpeg. ومقاطع فيديو 3gp. وmp4. وملفات 
صوت amr. وملفات نصية txt. من مصادر أخرى (مثل القرص 

المضغوط أو قرص DVD أو الحافظات الموجودة على القرص الصلب) 
.Nokia Lifeblog إلى التطبيق

الستيراد صور أو مقاطع فيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى التطبيق 
Nokia Lifeblog الخاص بجهاز الكمبيوتر:

 Import < File حدد ،Favourites أو Timeline في  ١
.Import يتم فتح النافذة .from PC...

تصفح القائمة للبحث عن ملف الصورة أو مقطع الفيديو أو ملف   ٢
الصوت أو الملف النصي من القائمة، أو انتقل إلى حافظات أخرى 

 Look in للبحث عن الملف الذي تريد استيراده. استخدم قائمة
لتصفح المحركات أو التطبيقات األخرى.

حدد حافظة أو ملف أو عدة ملفات. يمكنك عرض محتوياتها في   ٣
لوحة معاينة:.

انقر فوق فتح الستيراد الحافظة (متضمنة الحافظات الفرعية) أو   ٤
الملفات المحددة.

Favoritesو Timeline تصفح
عند بدء تشغيل التطبيق Nokia Lifeblog على جهاز الكمبيوتر؛ سيتوفر 
 .Favouritesو Timeline لديك عدة طرق للتنقل عبر شاشتي عرض
وأسرع طريقة في ذلك هي تحريك مؤشر التمرير لألمام أو للخلف، بسرعة 

أو ببطء. أو يمكنك النقر فوق شريط الوقت لتحديد تاريخ، أو استخدام 
خاصية "ذهاب للتاريخ..."، أو استخدام مفاتيح األسهم.
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معلومات إضافية
لمزيد من المعلومات حول خدمات سجالت 
التطبيق Nokia Lifeblog، قم بزيارة الم
www.nokia.com/lifeblog، أو اضغ
Nokia Lifeblog للكمبيوتر لفتح نافذة الت

.Nokia Lifeblog

    مجموعة برامج ال
kia PC Suite         
kia PC Suite مجموعة برامج الكمبيوتر
تطبيقات الكمبيوتر التي تم تطويرها لالستخد

 Suite لتثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر
تحتاج إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغي
XP أو Microsoft Windows 2000
.Bluetooth أو مع اتصال USB بيانات

uite قبل استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر
تثبيتها على جهاز الكمبيوتر. انظر القرص ال

يتوفر دليل مستخدم كامل عن مجموعة برام
Nokia PC Suite بتنسيق إلكتروني عل

توصيل الجهاز بجهاز الكمبيوت
يساعدك معالج Get Connected في تو
متوافق. بعد استكمال خطوات المعالج؛ تكو
الويب ومدى توافقها مع 
وقع 

ط على مفتاح F1 في التطبيق 
عليمات الخاصة بالتطبيق 

كمبيوتر 
 No

No هي مجموعة من 
.Nokia N72 ام مع الهاتف

Nokia PC والستخدامها، 
ل 

 ويكون متوافًقا مع كابل 

Nokia PC S؛ تحتاج إلى 
مضغوط لمزيٍد من المعلومات.

ج الكمبيوتر 
ى القرص المضغوط.

ر
صيل الجهاز بجهاز كمبيوتر 

ن قد أنشأت اتصاًال بين

الجهاز والكمبيوتر، ويمكنك أن تبدأ في استخدام تطبيقات مجموعة برامج 
الكمبيوتر Nokia PC Suite التي تتطلب التوصيل بكمبيوتر.

قم بتثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. يتم فتح معالج   ١
Get Connected تلقائًيا.

حدد نوع االتصال الذي يتم استخدامه عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر.  ٢

اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة لتوصيل الجهاز بالكمبيوتر.  ٣
لفتح معالج Get Connected، فيما بعد (على سبيل المثال، لتهيئة نوع 

اتصال آخر) حدد Get Connected من مجموعة برامج الكمبيوتر 
.Nokia PC Suite

التزامن
يتيح لك التطبيق Nokia PC Sync إجراء مزامنة األسماء والتقويم 

 Personal Information والمهام والمالحظات بين الجهاز والتطبيق
Manager (PIM) في جهاز كمبيوتر متوافق من جهة أخرى، مما 

يسمح لك بتحديث المعلومات بصفة مستمرة على كٍل من الجهازين.

.Nokia PC Suite ابدأ تشغيل مجموعة برامج الكمبيوتر  ١
قم بتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر من خالل كابل USB متوافق   ٢

.Bluetooth أو استخدم اتصال
حدد Synchronise من مجموعة برامج الكمبيوتر   ٣

.Nokia PC Suite

مالحظة: في أول مرة تقوم فيها بإجراء عملية التوصيل، يظهر   
معالج ليساعدك في إعداد الوضع االفتراضي للتزامن.
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تلميح: يمكنك إعداد الجهاز والكمب  
عندما يتم توصيل الجهاز بجهاز ال
ia PC Suite برامج الكمبيوتر

النسخ االحتياطي واالستعادة
يمكنك عمل نسخة احتياطية للبيانات من ال
المحفوظة من جهاز الكمبيوتر المتوافق إل

ابدأ تشغيل مجموعة برامج الكمبيوتر  ١
قم بتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر ب  ٢

.Bluetooth باستخدم اتصال
 Back up and restore حدد  ٣

.Nokia PC Suite
في الصفحة "تحديد المهمة"، حدد ...  ٤

.Restore backup...
اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشا  ٥
تلميح: ُيوصى بعمل نسخة احتياط  
زمنية منتظمة لتجنب احتمال فقدا

تخزين الصور ومقاطع الفيدي
 Image Store يمكنك باستخدام التطبيق
من الجهاز على كمبيوتر متوافق. ويقوم هذا
وبطاقة الذاكرة بحًثا عن صور ومقاطع فيدي
جلسة تخزين ويقوم بتخزينها على الكمبيوتر
يوتر لمزامنة البيانات تلقائًيا 
كمبيوتر وتكون مجموعة 

Nok نشطة.

جهاز أو استعادة البيانات 
ى الجهاز مرة أخرى.

.Nokia PC Suite 
استخدام كابل USB متوافق أو 

من مجموعة برامج الكمبيوتر 

Make a backup أو 

شة.

ية لمحتوى الجهاز على فترات 
ن البيانات.

و
تخزين الصور ومقاطع الفيديو 
 التطبيق بفحص ذاكرة الجهاز 

و جديدة تم التقاطها بعد آخر 
.

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك 
نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

.Nokia PC Suite ابدأ تشغيل مجموعة برامج الكمبيوتر  ١
قم بتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB متوافق أو   ٢

.Bluetooth باستخدام اتصال
حدد التطبيق Store images من مجموعة برامج الكمبيوتر   ٣

.Nokia PC Suite
عند استخدام التطبيق Image Store ألول مرة؛ يتم فتح معالج   ٤

الضبط الخاص به. يجب استكمال الضبط لكي تتمكن من تخزين الملفات 
من الجهاز على الكمبيوتر. اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة.

 .Image Store في النافذة الرئيسية للتطبيق Store Now حدد  ٥
يبحث التطبيق Image Store في ذاكرة الجهاز وبطاقة الذاكرة 
عن الصور ومقاطع الفيديو الجديدة التي تم التقاطها بعد آخر جلسة 
تخزين. وحسب أنواع الملفات المحددة في الضبط؛ يتم تخزين كل 

الصور أو مقاطع الفيديو الجديدة على الكمبيوتر.

نقل المعلومات والصور
باستخدام التطبيق Nokia Phone Browser يمكنك إدارة محتويات 

 .Windows Explorer الحافظات الموجودة في الجهاز بواسطة برنامج
ويمكنك نقل المعلومات والصور من جهاز إلى آخر أو من الجهاز إلى جهاز 

كمبيوتر متوافق.

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض الصور والموسيقى (بما في ذلك 
نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

.Nokia PC Suite ابدأ تشغيل مجموعة برامج الكمبيوتر  ١
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قم بتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر با  ٢
.Bluetooth باستخدم اتصال

حدد التطبيق Transfer Files من   ٣
.Nokia PC Suite

في برنامج Windows Explorer؛   ٤
2 < Nokia Phone Browser
حدد الحافظة الفرعية المطلوب عرضها  ٥
تلميح: لتحديث شاشة عرض محتوي  

.Refresh

نقل الموسيقى
kia Audio Manager بواسطة التطبيق
موسيقية رقمية وتنظيمها على جهاز كمبيوت

متوافق أو نقلها من جهاز إلى آخر. 

قد تحظر حقوق النشر والطبع نسخ بعض ال
نغمات الرنين) ومحتويات أخرى أو تعديلها 
e ابدأ تشغيل مجموعة برامج الكمبيوتر  ١
قم بتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر با  ٢

.Bluetooth باستخدام اتصال
حدد التطبيق Transfer Music ف  ٣

.Nokia PC Suite

االتصال باإلنترنت 
يقوم التطبيق One Touch Access بإ
تلقائًيا اعتماًدا على مشغل الشبكة أو مزود ال
ستخدام كابل USB متوافق أو 

مجموعة برامج الكمبيوتر 

 < My Computer حدد
.Nokia N7

 في الجهاز.

 < View ات الجهاز؛ حدد

No؛ يمكنك إنشاء ملفات 
ر متوافق ونقلها إلى جهاز 

صور والموسيقى (بما في ذلك 
أو نقلها أو إعادة إرسالها.

.Nokia PC Suit
ستخدام كابل USB متوافق أو 

ي مجموعة برامج الكمبيوتر 

عداد الوصول عبر المودم 
خدمة (خدمة شبكة). يمكنك

إنشاء اتصال شبكة بسرعة باستخدام الجهاز كمودم عن طريق اتصال 
.GSM في شبكة GPRS

تأكد من تنشيط اتصال البيانات بالجهاز. ولمزيد من المعلومات؛ اتصل 
بمزود الخدمة.

 Bluetooth إذا كنت ترغب في استخدام مودم قياسي يعمل بتقنية
الالسلكية، يجب تثبيت برامج تشغيل مودم Bluetooth قبل أن تتمكن 

.One Touch Access من استخدام التطبيق

إعداد الوصول عبر المودم
يتضمن التطبيق One Touch Access معالج ضبط يسمح لك بتهيئة 

ضبط االتصال. اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة.

إنشاء اتصال المودم
.Nokia PC Suite ابدأ تشغيل مجموعة برامج الكمبيوتر  ١

قم بتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر المتوافق.  ٢
حدد الخيار Connect to the Internet من مجموعة برامج   ٣

.Nokia PC Suite الكمبيوتر
يتصل التطبيق One Touch Access باإلنترنت بعد ١٠ ثواٍن.   ٤

يمكنك أيًضا تحديد Connect لبدء اتصال.

معلومات إضافية
لمزيد من المعلومات، ولتنزيل أحدث إصدار من مجموعة برامج 

الكمبيوتر Nokia PC Suite؛ قم بزيارة الموقع 
.http://www.nokia.com/pcsuite
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toshop التطبيق  
rter Edition       

op Album Starter يساعدك التطبيق
Edition 3.0 في البحث عن الصور وتع
باستخدام جهاز كمبيوتر متوافق. وبواسطة

Starter Edition؛ يمكنك:
استخدام عالمات لتنظيم الصور حتى   •
استخدام إحدى شاشات عرض التقويم   •

في مكان واحد.
تصحيح أخطاء الصور الشائعة بنقرة    •
مشاركة الصور بطرق عديدة: إرسال   •
طباعتها بالمنزل أو إرسالها إلى األج

مالحظة: هذا التطبيق متوفر بعدد   

التثبيت
قم بتثبيت التطبيق Starter Edition ع
المضغوط المزود مع الجهاز. يتطلب التط
soft Windows 2000 نظام التشغيل
kia PC Suite 6.5 برامج الكمبيوتر

االتصال بين الجهاز والكمبيوتر، والتطبيق 
أو إصداًرا أحدث لعرض مقاطع الفيديو ولت

 Suite ستجد مجموعة برامج الكمبيوتر
المضغوط المرفق مع الجهاز. إذا لم يكن ال
Adobe Pho
 Album Sta

 Adobe Photosh
ديلها ومشاركتها بسهولة 

 هذا اإلصدار من التطبيق 

 يسُهل العثور عليها.
 لعرض جميع الصور الرقمية 

واحدة.
ها عبر البريد اإللكتروني أو 

هزة المحمولة.

محدود من اللغات فقط.

لى جهاز الكمبيوتر من القرص 
بيق Starter Edition توفر 

Micro أو XP، ومجموعة 
No أو إصداًرا أحدث إلجراء 

 .Apple QuickTime 6.5.1
عديلها.

Nokia PC على القرص 
Apple QuickTime تطبيق

مثبًتا على جهاز الكمبيوتر؛ يمكنك تثبيته من الموقع 
.www.apple.com/quicktime/download

اتبع تعليمات التثبيت التي تظهر على الشاشة.

نقل الصور ومقاطع الفيديو من الجهاز إلى الكمبيوتر
.Starter Edition توجد طريقتان لنقل الصور من الجهاز إلى التطبيق

لنقل الصور ومقاطع الفيديو إلى جهاز كمبيوتر متوافق تلقائًيا:
قم بتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كابل بيانات   ١

USB. في جهاز الكمبيوتر، يتم فتح مربع الحوار 
Adobe Photo Downloader، ويتم التحديد التلقائي لملفات 

الصور والفيديو الجديدة الملتقطة منذ آخر عملية نقل.
لبدء عملية النقل؛ انقر فوق Get Photos. يتم استيراد جميع   ٢

الملفات المحددة إلى التطبيق Starter Edition. ويتم النقل التلقائي 
لجميع األلبومات التي تم إنشاؤها في استوديو الهاتف إلى التطبيق 

Starter Edition، ويتم تعريفها كعالمات.
يمكنك تحديد حذف ملفات من الجهاز بعد نقلها إلى التطبيق   ٣

.Starter Edition

Adobe Photo لتمكين أو لتعطيل مربع الحوار التلقائي
Downloader، انقر بزر الماوس األيمن فوق الرمز الموجود في 

شريط المهام.

لنقل الصور إلى كمبيوتر متوافق يدوًيا:
قم بتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوافق باستخدام كابل USB أو   ١

.Bluetooth اتصال
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tarter Edition ابدأ تشغيل التطبيق  ٢
os في شريط االختصارات، انقر فوق  ٣
Camera أو Mobile Phone أو
oto Downloader مربع الحوار
انقر فوق Get Photos لبدء عملية  ٤
Edition الملفات المحددة إلى التطبيق
لجميع األلبومات التي تم إنشاؤها في ا
Starter Edition، ويتم وتعريفها ك
يمكنك تحديد حذف الملفات من الجهاز   ٥

.Starter Edition

نقل الصور ومقاطع الفيديو من 
لنقل الصور ومقاطع الفيديو التي تم تعديلها 
قم بتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر متوا  ١

.Bluetooth اتصال
tarter Edition ابدأ تشغيل التطبيق  ٢
حدد الصور ومقاطع الفيديو التي تريد ن  ٣
انقر فوق Share في شريط االختصا  ٤

.Mobile Phone
انقر فوق موافق.  ٥
.S
 From < Get phot

 Card Reader. يتم فتح 
.Adobe Ph

 النقل. يتم استيراد جميع 
 Starter. يتم النقل التلقائي 

ستوديو الهاتف إلى التطبيق 
عالمات. 

بعد نقلها إلى التطبيق 

الكمبيوتر إلى الجهاز
إلى الجهاز مرًة أخرى:

فق باستخدام كابل USB أو 

.S
قلها إلى الجهاز.

 Send to رات، ثم حدد

تصفح الصور في وضع ملء الشاشة
يمكنك عرض الصور في وضع ملء الشاشة، وكذلك يمكنك تدويرها 

وإصالح األخطاء بها وتحديدها للطباعة.

لعرض الصور في وضع ملء الشاشة:
حدد الصور.  ١

 .Full Screen Slideshow < View حدد File من القائمة  ٢
يبدأ عرض الشرائح.

لتدوير الصور وإصالحها وتحديدها للطباعة؛ استخدم الماوس لتحديد   ٣
الرموز في الجزء السفلي من الشاشة.

مشاركة الصور عبر البريد اإللكتروني
يتم تقليل حجم ملفات الصور وعروض الشرائح تلقائًيا عند إرسالها 

.Starter Edition كمرفقات مع رسائل البريد اإللكتروني في التطبيق

إلرسال الصور وعروض الشرائح ضمن رسائل البريد اإللكتروني:
حدد الصور.  ١

.Email < Share في شريط االختصارات؛ حدد  ٢
عند إرسال الصور أو عروض الشرائح ضمن رسائل البريد   ٣

اإللكتروني ألول مرة؛ يجب عليك تحديد عميل البريد اإللكتروني. 
يستخدم التطبيق Starter Edition العميل المحدد في جميع 

مراسالت البريد اإللكتروني المستقبلية.
حدد هل تريد إرسال الصور كعرض شرائح أم كمرفقات مستقلة.  ٤

انقر فوق OK. يتم فتح نافذة رسالة البريد اإللكتروني.  ٥
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طباعة الصور

يمكنك طباعة صور عالية الجودة بالمخط

حدد الصور.  ١
حدد Print في شريط االختصارات،  ٢

٣  حدد المخطط والحجم المطلوبْين.
.Print انقر فوق  ٤

تنظيم الصور والعثور عليها 
يقوم التطبيق Starter Edition تلقائًيا ب

حتى تتمكن من العثور عليها بسهولة.

توجد طريقتان للعثور على الصور حسب
وشاشة عرض التقويم.

للعثور على الصور باستخدام مخزون ال

حدد Photo Well في شريط االخ  ١
في الجدول الزمني الموجود أسفل ش  ٢
الذي تريد عرض الصور الخاصة به
إلى هذا الشهر ضمن مخزون الصور

للعثور على الصور باستخدام طريقة ع

حدد Calendar View في شريط  ١
في شاشة عرض التقويم؛ حدد يوم يش  ٢

الصور الملتقطة في هذا اليوم.
ط الذي تريده:

 وحدد Print من القائمة.

حسب التاريخ
تنظيم الصور حسب التاريخ 

 التاريخ: مخزون الصور 

صور:

تصارات.
ريط االختصارات؛ حدد الشهر 

. يتم عرض الصور التي تنتمي 
.

رض التقويم:

 االختصارات.
تمل على صورة لعرض جميع 

انتقل من شهر إلى آخر باستخدام أزرار األسهم الموجودة أعلى شاشة   ٣
التقويم.

تنظيم الصور والعثور عليها باستخدام العالمات
استخدم كلمات رئيسية كعالمات للعثور على الصور حسب األشخاص 
الموجودين في الصور وحسب المكان والحدث والسمات األخرى في 
الصور. عندما تقوم بتمييز الصور بعالمات؛ ال تحتاج إلى تذكُّر اسم 

الملف وال التاريخ وال الحافظة لكل صورة.

.Tag في شريط االختصارات لفتح لوحة Organize انقر فوق

إلنشاء عالمة خاصة بك:

.New Tag وحدد ،Tag في لوحة New انقر فوق  ١
 Category ؛ استخدم القائمةCreate Tag في مربع الحوار  ٢

الختيار الفئة الفرعية التي ترغب في وضع العالمة فيها.
في مربع النص Name؛ أدخل االسم الذي تريد تسمية العالمة به.  ٣

في مربع النص Note؛ أدِخل أية معلومات تريد إضافتها عن العالمة.  ٤
.OK انقر فوق  ٥

تظهر العالمة في لوحة Tag تحت الفئة الرئيسية أو الفئة الفرعية 
التي حددتها.

إلرفاق عالمة بصورة؛ اسحب العالمة من لوحة Tag إلى الصورة في 
مخزون الصور.

 ،Tag للعثور على الصور؛ انقر نقًرا مزدوًجا فوق عالمة في لوحة
وسيتم العثور على كافة الصور المرفق بها هذه العالمة.
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لتضييق نطاق الصور واالنتقال إلى شهر بع
الزمني. 

إذا قمت بإنشاء ألبوم جديد في الجهاز؛ فقم ب
 ،Starter Edition الصور إلى التطبيق
ported tags األلبوم كعالمة جديدة في

إصالح الصور
يوفر التطبيق Starter Edition أدوات إل

شيوًعا في الصور. 

إلصالح الصور:
حدد صورة في مخزون الصور.  ١

انقر فوق Fix photo في شريط اال  ٢
Starter Edition بعمل نسخة من مل

التعديل بها.
rt Fix لتصحيح الصورة تلقائًيا؛ حدد  
dow... لتصحيح الصورة يدوًيا؛ حدد  

مما يلي: 
General - لتحديد التصحيح التلقائي  

التباين أو الحدة.
Crop - لقص صورة لتحسين تكوينه  

الصور.
Red Eye - لتصحيح تأثير العين الحمراء   
ينه؛ انقر فوق شريط الجدول 

إضافة صور إليه، وقم بنقل 
وسيتم عرض معلومات 

.Im

صالح أكثر المشكالت 

ختصارات. يقوم التطبيق 
ف الصورة األصلي إلجراء 

.Auto Sma
Fix Photo Win، وحدد 

 لأللوان أو المستويات أو 

ا أو إلضافة تأثير إلى إحدى 

الذي يسببه فالش الكاميرا.

تشغيل مقاطع الفيديو وتعديلها
لتشغيل مقاطع الفيديو؛ انقر نقًرا مزدوًجا فوق ملف الفيديو، ثم انقر فوق 

Play من نافذة الفيديو.

لتعديل مشاهد وإلعادة ترتيبها ولحذفها في األفالم الموجودة على الهاتف 
المحمول:

 Edit Mobile انقر بزر الماوس األيمن فوق ملف الفيلم، وحدد  ١
Movie. سوف ترى اإلطار األول من الفيلم في نافذة الفيديو. ُيشير 
مؤشر التعليم األزرق في الجدول الزمني الموجود أسفل نافذة الفيديو 

إلى اإلطار الذي تقوم بعرضه.
لبدء تشغيل الفيلم، أو إليقافه مؤقًتا أو إليقافه أو لالنتقال إلى بدايته أو   ٢
نهايته؛ استخدم أزرار التحكم الموجودة أسفل نافذة الفيديو. أو اسحب 

مؤشر التعليم األزرق في الجدول الزمني للتنقل في الفيلم.
لتحديد جزء من الفيلم القتصاصه أو إلعادة ترتيبه أو لحذفه؛ قم بأحد   ٣

اإلجراءات التالية:
•  اسحب مؤشرات التحديد الموجودة في بداية الجدول الزمني 

ونهايته.
 ،Shift لتعليم وقت بداية التحديد؛ اضغط مع االستمرار على مفتاح  •

ثم انقر داخل الجدول الزمني. لتعليم وقت النهاية؛ اضغط مع 
االستمرار على مفتاح Ctrl، وانقر داخل الجدول الزمني.

بعد تحديد أحد األقسام؛ يمكنك سحب شريط التحديد في الجدول   
الزمني.

لحذف القسم المحدد من الفيلم؛ انقر فوق الزر Delete في شريط   ٤
األدوات.
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لقص القسم المحدد وحذف األجزاء ال  

Crop في شريط األدوات.
لنسخ القسم المحدد ولصقه في مكان آ  
في شريط األدوات. اسحب مؤشر الت
إلى المكان المطلوب؛ وانقر فوق الز

معلومات إضافية
للحصول على تعليمات إضافية حول وظا
toshop Album Help < Help

الرئيسية.

ition لمزيد من المعلومات حول التطبيق
ts/photoshopalbum/starter.html
خارجة عنه؛ انقر فوق الزر 

 Copy خر؛ انقر فوق الزر
عليم األزرق في الجدول الزمني 

.Paste ر

ئف هذا التطبيق؛ حدد 
Adobe Pho من القائمة 

Starter Ed؛ قم بزيارة الموقع 
.www.adobe.com/produc
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