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Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη συσκευή σας.
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Κοινό online
Είναι δυνατή η κοινή χρήση των εικόνων σας και
των κλιπ βίντεο σε συµβατά άλµπουµ και weblog
µε σύνδεση ή σε άλλες συµβατές υπηρεσίες κοινής
χρήσης µε σύνδεση στον Ιστό. Μπορείτε να
αποστείλετε περιεχόµενο, να αποθηκεύσετε
ηµιτελείς δηµοσιεύσεις ως προσχέδια και να
συνεχίσετε αργότερα και να προβάλετε το
περιεχόµενο των άλµπουµ. Οι τύποι περιεχοµένου
που υποστηρίζονται ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα µε το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ξεκινώντας
Πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία µε ένα φορέα
παροχής υπηρεσιών κοινής χρήσης εικόνων µε
σύνδεση. Συνήθως, µπορείτε να εγγραφείτε στην
υπηρεσία, στην ιστοσελίδα του φορέα παροχής
υπηρεσιών. Επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής
υπηρεσιών για λεπτοµέρειες σχετικά µε την
εγγραφή στην υπηρεσία. Για περισσότερες
πληροφορίες για τους συµβατούς φορείς παροχής
υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.nokia.com/support.
Όταν ανοίξετε την υπηρεσία για πρώτη φορά στην
εφαρµογή Κοινό online, θα σας ζητηθεί να

δηµιουργήσετε ένα νέο λογαριασµό και να ορίσετε
το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για
τον συγκεκριµένο λογαριασµό. Για να
πραγµατοποιήσετε αργότερα πρόσβαση στις
ρυθµίσεις λογαριασµού, επιλέξτε Επιλογές >
Ρυθµίσεις.

Αποστολή αρχείων
multimedia
Στην εφαρµογή Photos, επιλέξτε ∆ηµιουργ/νες, τα
αρχεία που θέλετε να στείλετε και Επιλογές >
Αποστολή > ∆ηµοσίευση στον Ιστό. Μπορείτε
επίσης να πραγµατοποιήσετε πρόσβαση στις
υπηρεσίες µε σύνδεση από την κύρια κάµερα.
Για να δηµιουργήσετε ένα νέο λογαριασµό για µια
υπηρεσία, επιλέξτε Κοινό online, µια υπηρεσία
και Επιλογές > Προσθήκη νέου λογαρ..
Όταν επιλέγετε µια υπηρεσία, µπορείτε να ανοίξετε
και να προβάλετε τις επιλεγµένες εικόνες και κλιπ
βίντεο, να αλλάξετε την οργάνωσή τους, να τους
προσθέσετε κείµενο ή να προσθέσετε νέα αρχεία
στην υπηρεσία.4
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Για να συνδεθείτε µε την υπηρεσία και να
αποστείλετε τα αρχεία στον Ιστό, πατήστε
Επιλογές > ∆ηµοσίευση στον Ιστό ή πατήστε το
πλήκτρο κλήσης.
Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποστολής στον
Ιστό και να αποθηκεύσετε τη δηµοσίευση που
έχετε δηµιουργήσει ως προσχέδιο, επιλέξτε Πίσω
ή Ακύρωση > Αποθήκ. ως προχείρου.

Άνοιγµα υπηρεσίας µε
σύνδεση
Για να προβάλετε απεσταλµένες εικόνες και κλιπ
βίντεο στις υπηρεσίες µε σύνδεση, καθώς και
προσχέδια και απεσταλµένες καταχωρήσεις στη
συσκευή σας, επιλέξτε ∆ηµιουργ/νες >
Επιλογές > Άνοιγµα υπηρεσίας. Εάν
δηµιουργήσετε ένα νέο λογαριασµό χωρίς
σύνδεση ή τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις ενός
λογαριασµού ή µιας υπηρεσίας µέσω ενός
προγράµµατος περιήγησης Ιστού σε έναν συµβατό
υπολογιστή, για να ενηµερώσετε τη λίστα
υπηρεσιών στη συσκευή σας, επιλέξτε Επιλογές >
Ανάκτηση υπηρεσιών και µια υπηρεσία.
Αφού ανοίξετε µια υπηρεσία, επιλέξτε ένα από τα
ακόλουθα:
● Άν. σε περιήγηση Ιστού  — για να συνδεθείτε

µε την επιλεγµένη υπηρεσία και να προβάλετε

τα απεσταλµένα άλµπουµ και τα προσχέδια
άλµπουµ στο πρόγραµµα περιήγησης στον Ιστό.
Η προβολή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε
τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

● Πρόχειρα  — για να προβάλετε και να
επεξεργαστείτε τα προσχέδια καταχωρήσεων
και να τα στείλετε στον Ιστό

● Πρόσφατες δηµ/σεις  — για να προβάλετε τις
20 τελευταίες καταχωρήσεις που
δηµιουργήθηκαν µέσω της συσκευής σας

● Νέα δηµοσίευση  — για να δηµιουργήσετε µια
καινούρια καταχώριση

Οι διαθέσιµες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα µε τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθµίσεις κοινού online
Για να επεξεργαστείτε τις ρυθµίσεις των
λογαριασµών σας στο Κοινό online, από την
εφαρµογή Κοινό online, επιλέξτε Άνοιγµα
υπηρεσίας > Επιλογές > Ρυθµίσεις, µεταβείτε
στις ρυθµίσεις που επιθυµείτε να επεξεργαστείτε
και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Οι λογαριασµοί µου
Στην περιοχή Οι λογαριασµοί µου, µπορείτε να
δηµιουργήσετε νέους λογαριασµούς ή να
επεξεργαστείτε υπάρχοντες λογαριασµούς. 5



Για να δηµιουργήσετε ένα νέο λογαριασµό,
πατήστε Επιλογές > Προσθήκη νέου λογαρ..
Για να επεξεργαστείτε έναν υπάρχοντα
λογαριασµό, επιλέξτε ένα λογαριασµό και
Επιλογές > Επεξεργασία.
Ορίστε µία από τις ακόλουθες επιλογές:
● Όνοµα λογαριασµού  — για να εισάγετε ένα

όνοµα για το λογαριασµό
● Παροχέας υπηρεσιών  —  για να επιλέξετε το

φορέα παροχής υπηρεσιών. ∆εν µπορείτε να
αλλάξετε το φορέα παροχής υπηρεσιών για
έναν υπάρχοντα λογαριασµό, πρέπει να
δηµιουργήσετε ένα νέο λογαριασµό για τον νέο
φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν διαγράψετε
ένα λογαριασµό στην περιοχή Οι λογαριασµοί
µου, οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε το
λογαριασµό διαγράφονται επίσης από τη
συσκευή σας, περιλαµβανοµένων των
απεσταλµένων στοιχείων για την υπηρεσία.

● Όνοµα χρήστη  — για να πληκτρολογήσετε το
όνοµα χρήστη που δηµιουργήσατε για το
λογαριασµό σας όταν εγγραφήκατε στην
υπηρεσία µε σύνδεση

● Κωδικός πρόσβασης  — για να
πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης που
δηµιουργήσατε για το λογαριασµό σας όταν
εγγραφήκατε στην υπηρεσία µε σύνδεση

● Μέγεθος εικόνας δηµ/σης  —  για να επιλέξετε
το µέγεθος µε το οποίο αποστέλλονται οι
εικόνες στην υπηρεσία

Ρυθµίσεις εφαρµογής κοινού
online
Επιλέξτε Κοινό online, µια υπηρεσία, Επιλογές >
Ρυθµίσεις > Ρυθµίσεις εφαρµογής και από τα
ακόλουθα:
● Μέγεθος εµφαν. εικόνας  — για να επιλέξετε

το µέγεθος µε το οποίο εµφανίζεται η εικόνα
στην οθόνη της συσκευής σας. Αυτή η ρύθµιση
δεν επηρεάζει το µέγεθος αποστολής της
εικόνας.

● Μέγεθος εµφαν. κειµένου  — για να επιλέξετε
το µέγεθος της γραµµατοσειράς για το κείµενό
σας.

Ρυθµίσεις για προχωρηµένους
για τo Κοινό online
Για να αλλάξετε το σηµείο πρόσβασης που
χρησιµοποιείται για τη σύνδεση στην υπηρεσία µε
σύνδεση, επιλέξτε Κοινό online, µια υπηρεσία και
Επιλογές > Ρυθµίσεις > Έµπειρος > Προεπιλ.
σηµ. πρόσβασης.
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Φορείς παροχής υπηρεσιών
Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ρυθµίσεις
των φορέων παροχής υπηρεσιών, να προσθέσετε
έναν νέο φορέα παροχής υπηρεσιών ή να
προβάλετε λεπτοµέρειες ενός φορέα παροχής
υπηρεσιών, επιλέξτε Παροχείς υπηρεσιών. Αν
αλλάξετε φορέα παροχής υπηρεσιών, χάνονται
όλες οι πληροφορίες λογαριασµού για τον
προηγούµενο φορέα παροχής υπηρεσιών. ∆εν
µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις
προκαθορισµένων φορέων παροχής υπηρεσιών.

7


	Κοινό online 3.1
	Περιεχόμενα
	Κοινό online
	Ξεκινώντας
	Αποστολή αρχείων multimedia
	Άνοιγμα υπηρεσίας με σύνδεση
	Ρυθμίσεις κοινού online
	Οι λογαριασμοί μου
	Ρυθμίσεις εφαρμογής κοινού online
	Ρυθμίσεις για προχωρημένους για τo Κοινό online
	Φορείς παροχής υπηρεσιών





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


