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Çevrimiçi paylaşım
Fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi; uyumlu
çevrimiçi albümlerde, web günlüklerinde veya
web'deki diğer uyumlu çevrimiçi paylaşım
servislerinde paylaşabilirsiniz. Karşıya içerik
yükleyebilir, bitmemiş gönderilerinizi taslak olarak
kaydedebilir ve daha sonra devam edebilir ve
albümlerin içeriğini görüntüleyebilirsiniz.
Desteklenen içerik türleri servis sağlayıcıya bağlıdır.

Başlarken
Çevrimiçi görüntü paylaşımı sağlayan bir servis
sağlayıcı servisine abone olmanız gerekir.
Genellikle servis sağlayıcının web sayfasında servise
abone olabilirsiniz. Servise abone olmayla ilgili
ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün. Uyumlu
servis sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi için bkz.
www.nokia.com/sharingandblogging.
Çevrimiçi paylaşım uygulamasında servisi ilk kez
açtığınızda, çevrimiçi olmanız ve servis
sağlayıcıların listesini indirmeniz istenir. Servisi
etkinleştirmek için tercih ettiğiniz servis sağlayıcıyı
seçin. Hesap ayarlarına daha sonra erişmek için
Seçenek > Ayarlar > Hesaplarım seçeneğini
belirleyin.

Medya dosyalarını karşıya
yükleme
Photos içinde, Çekilenler seçeneğini belirleyin,
karşıya yüklemek istediğiniz dosyaları seçin ve
Seçenek > Gönder > Web'e gönder. seçeneğini
belirleyin. Çevrimiçi servislere ana kameradan da
erişebilirsiniz.
Servis için yeni bir hesap oluşturmak için, Çvrmç
paylaşım seçeneğini belirleyin, servisi seçin ve
Seçenek > Yeni hesap ekle seçeneğini belirleyin.
Ortam dosyalarını karşıya yüklemek için bir servis
seçtiğinizde, yeni bir resim veya video klip çekebilir,
var olan resim ve video klipler arasından seçim
yapabilir ve bunlara başlık, etiket ve başlık metni
ekleyebilirsiniz.
Servise bağlanmak ve dosyaları web'e yüklemek
için, Seçenek > Web'e gönder seçeneğini
belirleyin veya arama tuşuna basın.
Web'e yükleme işlemini iptal etmek ve oluşturulan
postayı taslak olarak kaydetmek için Geri veya
İptal > Taslak olarak kaydet seçeneğini
belirleyin.4
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Çevrimiçi servisi açma
Karşıya yüklenen görüntü ve video klipleri
görüntülemek ve cihazınızda kayıtların taslağını
oluşturup göndermek için Fotoğraflar > Çvrmç
paylaşım seçeneğini belirleyin. Çevrimdışı olarak
yeni bir hesap oluşturursanız veya uyumlu bir
bilgisayarda web tarayıcı aracılığıyla bir hesapta
veya servis ayarlarında değişiklik yaparsanız,
cihazınızdaki servisi güncellemek için, servisi seçin
ve Seçenek > Servisi güncelle seçeneğini
belirleyin.
Bir servisi açtıktan sonra, Seçenek seçeneğini
belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:
● web stsn git  — tarayıcıyı açmak ve seçilen

hesapla bağlantıyı başlatmak için kullanılır.
● Giden kutusu  — ¦seçilen hesabın Giden

kutusunu açmak için kullanılır.
● Son gönderilenler  — Cihazınızla oluşturulan

son 20 kaydı görmek için kullanılır.
● Yeni kayıt  — Yeni kayıt oluşturmak için

kullanılır.
Kullanılabilir seçenekler değişiklik gösterebilir.

Çevrimiçi paylaşım ayarları
Çevrimiçi paylaşım'daki hesaplarınızın ayarlarını
düzenlemek için Çvrmç paylaşım > Seçenek >
Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Hesaplarım
Hesaplarım'da, yeni hesaplar oluşturabilir veya
varolan hesapları düzenleyebilirsiniz.
Yeni bir hesap oluşturmak için, Seçenek > Yeni
hesap ekle seçeneğini belirleyin.
Varolan hesaplardan birini düzenlemek için,
istediğiniz hesabı seçin ve Seçenek > Düzenle
seçeneğini belirleyin.
Aşağıdakiler arasından seçim yapın:
● Hesap ismi  — Hesap ismini girmek için

kullanılır.
● Kullanıcı ismi  — Çevrimiçi servise kaydolurken

hesabınız için oluşturduğunuz kullanıcı ismini
girmenizi sağlar.

● Şifre  — Çevrimiçi servise kaydolurken hesabınız
için oluşturduğunuz şifreyi girmenizi sağlar.

● Grnt gönderme boyutu  —  Görüntülerin servise
hangi boyutta yükleneceğini seçmek için
kullanılır.

5



Servis sağlayıcılar
● Servis sağlayıcı  —  servis sağlayıcıyla ilgili

bilgileri görüntülemek için kullanılır. Varolan bir
hesabın servis sağlayıcısını değiştiremezsiniz;
yeni servis sağlayıcı için yeni bir hesap
oluşturmanız gerekir. Hesaplarım'da bir hesabı
silerseniz, o hesapla ilgili servisler de
cihazınızdan silinir (buna, servisle ilişkili
gönderilmiş öğeler de dahildir).

Uygulama ayarları
Çvrmç paylaşım seçeneğini belirleyin, servisi seçin,
Seçenek > Ayarlar > Uygulama ayarları
seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından
seçim yapın:
● Grnt boyutunu göster  — Görüntünün

cihazınızın ekranında hangi boyutta
gösterileceğini seçmek için kullanılır. Bu ayar,
karşıya yüklenen görüntü boyutunu etkilemez.

● Metin boyutunu göster  — Metninizin yazı tipi
boyutunu seçmek için kullanılır.

Gelişmiş
Çvrmç paylaşım seçeneğini belirleyin, servisi seçin,
Seçenek > Ayarlar > Gelişmiş seçeneğini
belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

● Varsay. erişim nokt.  — çevrimiçi servise
bağlanmak için kullanılan erişim noktasını
değiştirmek için kullanılır.

● İndirme aralığı  — arka plan indirme aralığını
seçmek veya arka plan aralığını kapatmak için
kullanılır.

● Dolaşım sırasında indir  — dolaşım sırasında
arka plan indirmeye izin verilip verilmeyeceğini
belirlemek için kullanılır.

● Tüm grnt vrlrn yayınla  — görüntü verilerinin
yayınlanıp yayınlanmayacağını belirlemek için
kullanılır.
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