
التطبيق ”مركز خدمة الوسائط المحلية“



بال ضمانات
حقوق النشر والطبع Nokia 2007 ©. جميع الحقوق محفوظة. 

Nokia وNokia Connecting People وNseries هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية 
مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات األخرى الوارد 

ذكرها في هذا الدليل قد تكون عالمات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.
يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل 

.Nokia من األشكال دون إذن خطي مسبق من
تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال 

تحسينات على أيٍّ من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.
إلى الحد األقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، ال تعد NOKIA بأي 

حال من األحوال أو أيٍّ من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل 
أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك 

األضرار أو الخسارة.
يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة ”بحالتها الراهنة“. وباستثناء ما يقتضيه 

القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة 
أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الضمانات الضمنية 

للرواج والصالحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه 
الوثيقة. تحتفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت 

دون إشعار مسبق.
ا ألشخاص  ربما قد تم إنشاء تطبيقات األطراف األخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكً
أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. ال تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع 
 Nokia أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، ال تتحمل

أي مسئولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه 
التطبيقات وال بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. ال توفر 
Nokia أي ضمانات لتطبيقات األطراف األخرى. عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر 
ا أم  بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحً
ضمنيًا وإلى الحد األقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك 

أن تقر بأن NOKIA والشركات التابعة لها ال تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواءً 
صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: الضمانات 

الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو مالءمته لغرض معين أو 
بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات االختراع أو حقوق النشر والطبع أو 

العالمات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

ا خاصة بمواقع أطراف أخرى. قد  قد يحتوي جهازك على عالمات أو روابط مثبتة مسبقً
يمكنك كذلك الوصول إلى مواقع أطراف أخرى بواسطة هذا الجهاز. مواقع األطراف األخرى 

ال تتبع Nokia، وNokia ال تقر هذه المواقع أو تتحمل أي مسئولية تجاهها. وفي حالة 
اختيارك الدخول إلى تلك المواقع، عليك اتخاذ االحتياطات بالنسبة لألمان أو الحماية.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختالف المنطقة. 
لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على تفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

 ،MMS و/أو الشبكة أو SIM يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة
أو تعتمد علي توافق األجهزة وتنسيقات المحتوى المدعمة. بعض الخدمات خاضعة 

لرسوم منفصلة.
قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية 

(بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات األخرى.
راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.
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٣

ا بتمكين أحد ط هـــام: قم دائمً  
مستوى األمان في اتصال الشبك
يقوم استخدام التشفير بتقليل 

المسموح به إلى بياناتك.
يستخدم ”مركز خدمة الوسائط المحل
والتشغيل العالمية (UPnP) لالتصال بأ
شبكة LAN الالسلكية. تستخدم بنية أ
العالمية (UPnP) ضبط الحماية التصا
يمكنك باستخدام ”مركز خدمة الوسائ
الموسيقى والصور وملفات الفيديو بس
المتوافق الخاص بك. يمكنك إنشاء قوا
للموسيقى وألبومات الصور ومجموعات
وسائط متوافقة إلى جهازك وعمل نسخ
جهازك إلى الكمبيوتر الخاص بك. يمكن
تحكم عن بُعد، وعرض ملفات وسائط م
مشغل وسائط محلي متوافق مع أنظم
العالمية UPnP ككمبيوتر أو تليفزيون أ

تثبيت مركز خدمة الو
على كمبيوتر

قم بتثبيت التطبيق ”مركز خدمة الوس
الكمبيوتر المتوافق الخاص بك من القر
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رق التشفير المتاحة لزيادة 
ة المحلية الالسلكية. 

خطورة الوصول غير 

ية“ بنية أنظمة التوصيل 
جهزة متوافقة من خالل 

نظمة التوصيل والتشغيل 
ل شبكة LAN الالسلكية. 

ط المحلية“ فهرسة 
هولة على الكمبيوتر 

ئم تشغيل مخصصة 
 األفالم. يمكنك نقل ملفات 

 احتياطية للملفات من 
ك استخدام جهازك كوحدة 

ن الجهاز أو الكمبيوتر إلى 
ة التوصيل والتشغيل 

و نظام استريو.

سائط المحلية 

ائط المحلية“ على 
ص المضغوط المرفق 

مع الجهاز. يتطلب التطبيق ”مركز خدمة الوسائط المحلية“ وجود 
نظام تشغيل Windows 2000 أو Windows XP. إذا كان تعتمد على 
جدار حماية لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإنك بحاجة إلى 

تغيير الضبط للسماح لجهاز الكمبيوتر للعمل مع هاتفك المحمول. 
اتبع تعليمات التثبيت التي تظهر على الشاشة.

إدارة ملفات الوسائط
لتتبع مسار أغانيك وصورك الرقمية ومقاطع الفيديو الخاصة بك، 

قم بتحديد موقع الملفات على الكمبيوتر الخاص بك، ثم أضف 
الملفات أو الحافظات بالكامل إلى ”مركز خدمة الوسائط المحلية“. 
يمكنك تعيين حافظات في المكان الذي تقوم فيه بحفظ ملفات 
وسائط متوافقة على الكمبيوتر كحافظات مراقبة. عندما تقوم 

بوضع ملفات وسائط جديدة في حافظات المراقبة، يقوم مركز 
خدمة الوسائط المحلية بإضافتها إلى المكتبة والعمل على 

تحديثها تلقائيًا. 

نقل ملفات من جهاز الكمبيوتر إلى 
هذا الجهاز

باستخدام هاتفك المحمول، قم باالتصال بـ ”مركز خدمة   ١
الوسائط المحلية“ على جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك.

خدمة الوسائط المحلية“
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على الكمبيوتر المتوافق، وباستخ   
الوسائط المحلية“، اختر هاتفك ا
اختر ملف وسائط من المكتبة تر  ٢

اختر ملف وسائط واحد.  ٣
اختر خيار نقل الملف إلى هاتفك   ٤

نقل ملفات من هذا ال
الكمبيوتر

باستخدام هاتفك المحمول، قم ب  ١
الوسائط المحلية“ الموجود على 
جهاز الكمبيوتر المتوافق وباست

الوسائط المحلية“، اختر جهازك 
اختر الملف الذي ترغب في نقله.  ٢
اختر خيار نقل الملف لمركز خدم  ٣

جهاز كمبيوتر متوافق.

عرض ملفات من جهاز 
أجهزة أخرى

يمكنك استخدام هاتفك المحمول ك
ملفات الوسائط المتوافقة من ”مركز
الموجود على جهاز الكمبيوتر المتواف
توصيل وتشغيل عالمية (UPnP) متوا
دام تطبيق ”مركز خدمة 
لمحمول من قائمة األجهزة.

غب في نقله.

المحمول.

جهاز إلى جهاز 

االتصال بـ ”مركز خدمة 
جهاز الكمبيوتر، أو من 

خدام التطبيق ”مركز خدمة 
من قائمة األجهزة.

ة الوسائط المحلية على 

كمبيوتر على 

جهاز تحكم عن بُعد لعرض 
 خدمة الوسائط المحلية“ 

ق الخاص بك على أجهزة 
فقة موجودة على الشبكة 

المحلية. على سبيل المثال، يمكنك استخدام هاتفك المحمول 
خزنة على  للتحكم في تشغيل ملفات الموسيقى المتوافقة المُ
جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خالل أجهزة التوصيل والتشغيل 

العالمية (UPnP) الخاصة بك المتوافقة مع النظام الصوتي المحلي 
باستخدام جهاز استقبال وسائط متعددة متوافق مع أجهزة التوصيل 

.(UPnP) والتشغيل العالمية

التحكم في ملفات الوسائط باستخدام 
هاتفك المحمول

باستخدام هاتفك المحمول، قم باالتصال بـ ”مركز خدمة   ١
الوسائط المحلية“ الموجود على جهاز الكمبيوتر المتوافق 

الخاص بك.
اختر مكتبة الوسائط التي تحتوي على الملف الذي ترغب   ٢

في التحكم فيه.
اختر ملف وسائط.  ٣

اختر الجهاز المتوافق الذي يتم عرض الملف فيه.  ٤

المزيد من المعلومات
لمزيد من المعلومات حول التطبيق ”مركز خدمة الوسائط المحلية“؛ 

قم بزيارة الموقع: www.simplecenter.net/nokia أو اضغط على 
F1 في التطبيق ”مركز خدمة الوسائط المحلية“ لفتح تعليمات 

المساعدة الخاصة به.
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