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الفورية المشاركة
ألبومات في الفيديو ومقاطع الصور مشاركة يمكنك
من غيرها في أو ويب مدونات في أو, متوافقة فورية

يمكنك. الويب على الفورية المشاركة خدمات
مكتملة الغير المنشورات وحفظ محتوى، تحميل

وعرض الحق، وقت في واستكمالها كالمسودات
المحتوى أنواع تختلف قد. األلبومات محتوى
.الخدمة مزود حسب المُدعم

لتبدأ
خدمة مزود مع الخدمة في االشتراك يجب

االشتراك يمكنك ما غالبًا. للصور الفورية المشاركة
.الخدمة بمزود الخاص الويب موقع على الخدمة في

االشتراك حول التفاصيل من مزيد على للحصول
.بك الخاص الخدمة بمزود اتصل الخدمة، في

مزودي حول المعلومات من مزيد على وللحصول
/www.nokia.com انظر المتوافقين، الخدمة

support/sharingandblogging.
المشاركة تطبيق في األولى للمرة الخدمة فتح عند

وتنزيل باإلنترنت االتصال منك سيطلب الفورية،
الخدمة، ولتنشيط. الخدمة بمزودي الخاصة القائمة
إلى وللوصول. لديك المفضل الخدمة مزود اختر

> الخيارات اختر بعد، فيما الحساب إعدادات
.حساباتي > إعدادات

الوسائط ملفات تحميل
الملفات واختر ملتقطة صور اختر ،"الصور "في

نشر > إرسال > الخيارات ثم تحميلها، تريد التي
الخدمات إلى الوصول أيضًا ويمكنك. ويب إلى

.الرئيسية الكاميرا من الفورية
اختر الخدمات، إلحدى جديد حساب إلنشاء

ثم, الخدمات إحدى واختر الفورية المشاركة
.جديد حساب إضافة > الخيارات

يمكنك وسائط، ملفات لتحميل خدمة اختيار عند
من واالختيار فيديو مقطع أو جديدة صورة التقاط
عنوان وإضافة الموجودة الفيديو ومقاطع الصور

.إليها وتعليق وعالمات
اختر الويب، إلى الملفات وتحميل بالخدمة لالتصال

مفتاح على اضغط أو, ويب إلى نشر > الخيارات
.االتصال
عملية وحفظ الويب إلى التحميل عملية إللغاء
> إلغاء أو رجوع اختر كمسودة، المنشأة النشر
.كمسودة حفظ

فورية خدمة فتح
إلى تحميلها تم التي الفيديو ومقاطع الصور لعرض
والقيود المسودة قيود وعرض الفورية الخدمة ٤
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المشاركة > الصور اختر الجهاز، في المرسلة
في جديد حساب بإنشاء تقوم كنت وإذا. الفورية

أو حساب ضبط بتعديل تقوم أو متصل غير وضع
جهاز علي ويب متصفح طريق عن خدمة ضبط

جهازك، في الخدمة فلتحديث متوافق، كمبيوتر
تحديث > الخيارات واختر الخدمة هذه اختر

.الخدمة
:يلي مما واختر ،الخيارات اختر خدمة، فتح بعد
االتصال وبدء المتصفح لفتح  — . إلى اذهب●

المحددة بالحساب
الحفظ صندوق لفتح  — الحفظ صندوق●

المحددة بالحساب الخاص
تم قيدًا ٢٠ آخر لعرض  — النشر عمليات آخر●

جهازك في إنشاؤها
جديد قيد إلنشاء  — جديد نشر●
.المتاحة الخيارات تختلف قد

الفورية المشاركة ضبط
الفورية، المشاركة في حسابك إعدادات لتعديل

> الخيارات > الفورية المشاركة اختر
.إعدادات

حساباتي
أو جديدة حسابات إنشاء يمكنك حساباتي، في

.موجودة حسابات تعديل

إضافة > الخيارات اختر جديد، حساب إلنشاء
.جديد حساب
اختر ثم حسابًا اختر موجود، حساب لتعديل

.تعديل > الخيارات
:يلي مما اختر

.الحساب اسم إلدخال  — الحساب اسم●
الذي المستخدم اسم إلدخال  — المستخدم اسم●

في بالتسجيل قمت عندما لحسابك بإنشائه قمت
الفورية الخدمة

قمت التي المرور كلمة إلدخال  — السر كلمة●
في بالتسجيل قمت عندما لحسابك بإنشائها
الفورية الخدمة

يتم الذي الحجم الختيار  —  النشر صورة حجم●
الخدمة إلى به الصور تحميل

الخدمة مزودو
ال. خدمة مزود تفاصيل لعرض  —  الخدمة مزود●

بحساب الخاص الخدمة مزود تغيير يمكنك
جديد حساب إنشاء عليك يجب ولكن موجود،
حساب بمسح قمت إذا. الجديد الخدمة لمزود

مسح أيضًا فسيتم حساباتي، في موجود
بما الجهاز، من الحساب بهذا المتعلقة الخدمات

.للخدمة المُرسلة العناصر ذلك في

التطبيق ضبط
ثم الخدمات، إحدى واختر الفورية المشاركة اختر

التطبيقات ضبط > إعدادات > الخيارات
:يلي مما واختر

٥



الذي الحجم الختيار  — الصورة حجم عرض●
هذا يؤثر ال. جهازك شاشة على الصورة به تُعرض
.التحميل صورة حجم على الضبط

.للنص الخط حجم الختيار  — النص حجم عرض●

متقدم
ثم الخدمات، إحدى واختر الفورية المشاركة اختر

:يلي مما واختر ،متقدم > إعدادات > الخيارات
نقطة لتغيير  — االفتراضية الوصول نقطة●

الفورية بالخدمة االتصال في المستخدمة الوصول
الزمني الفاصل الختيار  — التنزيل فترات●

الخلفية تنزيل إليقاف أو الخلفية لتنزيل
كان إذا ما الختيار  — التجوال أثناء تنزيل●

التجوال أثناء الخلفية بتنزيل السماح سيتم
كان إذا ما الختيار  — الصورة بيانات كافة نشر●

الصورة بيانات نشر سيتم
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