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NOKIA N92 حول التطبيقات اإلضافية في الهاتف
 Nokia في ذاكرة الهاتف وعلى القرص املضغوط املرفق بالهاتف، يوجد تطبيقات إضافية من
ومطورين آخرين. قد يختلف محتوى التطبيقات واخلدمات ومدى توفرها حسب البلد واملوزع 
ل الشبكة. تتوفر التطبيقات ومعلومات إضافية حول استخدام التطبيقات على  و/أو مشغِّ

املوقع www.nokia.com/support باللغات احملددة فقط. 
يعتمد استخدام بعض العمليات وامليزات على بطاقة SIM و/أو الشبكة أو MMS (رسائل 
الوسائط املتعددة) أو توافق األجهزة وتنسيقات احملتوى الداعمة. مع العلم بأنه يتعني دفع 

رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه اخلدمات. 
بال ضمانات

رمبا قد مت إنشاء تطبيقات األطراف األخرى املزودة مع اجلهاز وقد تكون ملًكا ألشخاص أو 
جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. ال متتلك Nokia حقوق النشر والطبع 

أو حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، ال تتحمل Nokia أي 
مسئولية بخصوص دعم املستخدمني النهائيني أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات 
وال بخصوص املعلومات املقدمة في التطبيقات أو في تلك املواد. ال توفر Nokia أي ضمانات 

لتطبيقات األطراف األخرى.
عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي 

ضمان من أي نوع سواء كان صريًحا أم ضمنًيا وإلى احلد األقصى الذي تسمح 
به القوانني املعمول بها. كما عليك أن تقر بأن NOKIA والشركات التابعة لها 

ال تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواًء صريحة أم ضمنية، مبا في ذلك على 
سبيل املثال ال احلصر ما يلي: الضمانات اخلاصة بسند امللكية أو قابلية املنتج 

للبيع أو مالءمته لغرض معني أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات 
االختراع أو حقوق النشر والطبع أو العالمات التجارية أو غير ذلك من احلقوق 

اخلاصة بالغير. 
Nokia 2007 ©. جميع احلقوق محفوظة. 

Nokia وNokia Connecting People وNseries وN92 وPop-Port وVisual Radio هي عالمات 
جتارية أو عالمات جتارية مسجلة لشركة Nokia. تعدٍ Nokia tune عالمة صوتية خاصة 

بشركة Nokia. كما أن أسماء املنتجات والشركات األخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد 
تكون عالمات جتارية أو أسماء جتارية للشركة املالكة لها. 

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وحتتفظ Nokia باحلق في إجراء تغييرات وإدخال 
حتسينات على أي من منتجاتها املبينة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق. 
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 Nokia N92-1 :رقم الطراز
 .Nokia N92 واملشار إليه فيما بعد بـ

إن الهاتف Nokia N92 اخلاص بك هو جهاز وسائط متعددة 
يتمتع بالقوة والذكاء. هناك العديد من التطبيقات التي 

توفرها Nokia ومطوري البرامج اآلخرين الذين يساعدونك في 
.Nokia N92 إجناز املزيد من خالل الهاتف

بعض هذه التطبيقات متوفرة في ذاكرة اجلهاز أو بطاقة 
الذاكرة والبعض اآلخر في القرص املضغوط املرفق مع اجلهاز. 

قد يختلف توفر التطبيقات حسب البلد أو منطقة البيع. 
الستخدام بعض التطبيقات، ينبغي املوافقة على شروط 

الترخيص املعمول به. 
توضح الرموز املذكورة خالل هذه الوثيقة ما إذا كان التطبيق 

) أو القرص املضغوط  متوفًرا على بطاقة الذاكرة (
.( املرفقني (

ينبغي تثبيت التطبيقات املوجودة على القرص املضغوط على 
جهاز كمبيوتر متوافق قبل استخدامها.

א
قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في اخلدمات التي 
تقدمها شركات تزويد خدمات األجهزة الالسلكية. تتطلب 

العديد من اخلصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك امليزات 
قد ال تكون متوفرة في جميع الشبكات: وقد تطلب بعض 

الشبكات األخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود 
اخلدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. ميكن ملزود 

اخلدمة أن يقوم بإعطائك اإلرشادات ورسوم استخدام تلك 
اخلدمات. إن عدة حتديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر 
على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل املثال، 

بعض الشبكات قد ال تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو 
جميع اخلدمات. 

א
يتولى مطورو البرامج من الشركات األخرى مهمة دعم 

التطبيقات املقدمة منهم. في حالة مواجهة مشكالت في أٍي 
من هذه التطبيقات، فيمكنك احلصول على الدعم من موقع 
الويب املتعلق بهذا التطبيق. انظر ارتباطات الويب في نهاية 

الفصل اخلاص بكل تطبيق بهذا الدليل.
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مع هذا اجلهاز، ميكنك استخدام لوحة املفاتيح الالسلكية من 
Nokia أو لوحة مفاتيح السلكية أخرى تدعم وضع أجهزة 

الواجهة البشرية بتقنية Bluetooth (HID). ميكنك شراء لوحة 
مفاتيح السلكية متوافقة كجهاز ملحق منفصل. 

إلعداد لوحة مفاتيح Nokia الالسلكية أو لوحة مفاتيح 
السلكية أخرى متوافقة قم باستخدام التطبيق لوحة السلكية. 

نك من إدخال النصوص بسهولة؛ وذلك  ولوحة املفاتيح ُتمكِّ
باستخدام تصميم لوحة مفاتيح كاملة إلدخال الرسائل 

النصية والبريد اإللكتروني وقيود التقومي. 
 مالحظة: هذا التطبيق متوفر في عدد محدود من 

اللغات فقط. 
يجب عليك تثبيت لوحة السلكية من بطاقة الذاكرة قبل 
، واختر  استخدامها. أدخل بطاقة الذاكرة. اضغط على 
األدوات > م. التطبيقات لتحديد مكان ملف التثبيت. اختر 

اخليارات > تثبيت. 
١ قم بتنشيط اتصال Bluetooth في اجلهاز. 

٢ قم بتشغيل لوحة املفاتيح. 
، واختر تطبيقاتي > لوح. السلكية. ٣ اضغط على 

٤ لبدء البحث عن أجهزة ذات اتصال Bluetooth، اختر 
اخليارات > بحث عن لوحة مفاتيح. 
٥ اختر لوحة املفاتيح من القائمة. 

٦ إلقران لوحة املفاتيح مع اجلهاز، أدخل رمز مرور من اختيارك 
(من ١ إلى ٩ أرقام) إلى اجلهاز، ثم أدخل نفس رمز املرور إلى 

لوحة املفاتيح في غضون ٣٠ ثانية، واضغط على مفتاح 
اإلدخال بلوحة املفاتيح. ولست بحاجة إلى االحتفاظ برمز 
املرور ألنه ميكنك استخدام رمز مرور مختلف عند إجرائك 

اقتران للوحة املفاتيح باجلهاز مرة أخرى. 
على مفتاح Fn أوالً.  إلدخال األرقام املكوِّنة لرمز املرور؛ قد حتتاج إلى الضغط 

٧ وإذا طلب منك حتديد تصميم لوحة املفاتيح؛ فاختره من 
القائمة املوجودة على اجلهاز. 

٨ وعندما يظهر اسم لوحة املفاتيح؛ تتغير حالتها إلى 
لوحة املفاتيح متصلة، ويومض املؤشر األخضر في لوحة 

املفاتيح الالسلكية من Nokia ببطء؛ وعندئذ تكون لوحة 
املفاتيح جاهزة لالستخدام. 

وملعرفة التفاصيل اخلاصة بتشغيل لوحة املفاتيح وصيانتها؛ 
انظر دليل املستخدم اخلاص بها.
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F-Secure Mobile Anti-Virus
 مالحظة: هذا التطبيق متوفر في عدد محدود من 

اللغات فقط. 
 F-Secure Mobile Anti-Virus برنامج مكافح الفيروسات
يقدم حماية في الوقت الفعلي على اجلهاز ضد احملتويات 

الضارة مع حتديث آلي عبر األثير لبرنامج مكافحة الفيروسات. 
يقوم Anti-Virus مبسح امللفات آلًيا الكتشاف الفيروسات، 
ويقوم بفصل امللفات املصابة عن امللفات األخرى حلمايتها. 

Anti-Virus
 هام: يدعم جهازك تطبيق مكافحة فيروسات واحد 

فقط وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، 
فقد يؤثر ذلك على أداء اجلهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى 

توقفه عن العمل. 
يجب عليك تثبيت Mobile Security من بطاقة الذاكرة قبل 

، واختر  استخدامه. أدخل بطاقة الذاكرة. اضغط على 
األدوات > م. التطبيقات لتحديد مكان ملف التثبيت. اختر 

اخليارات > تثبيت. 
، واختر تطبيقاتي > Mobile Security. قم  اضغط على 

باآلتي: 
١ في شاشة عرض الترحيب، اختر موافق. 

٢ لبدء فترة التقييم، اختر اخليارات > تغيير ونوع التنشيط 
تقييم مجاني، ثم اختر مت.

٣ اختر نعم لالتصال بخدمة التحديث وتنزيل التحديثات. 
٤ وستتلقى رسالة تأكيد للتسجيل بنجاح. اختر موافق 

لالستمرار. 
٥ اختر موافق إلنهاء التنشيط. 

هذا التطبيق هو إصدار للتجربة ملدة ٣٠ يوم، وتبدأ فترة 
التجربة بتثبيتك للـ Anti-Virus. وبعد انتهاء فترة التجربة 

سيظل بإمكانك استخدام تطبيق Anti-Virus لكن لن تتمكن 
من حتديث البرنامج، األمر الذي قد يؤدي إلى مخاطر على 

احلماية. لتنزيل البرنامج احملدث بعد انتهاء فترة التجربة، يتعني 
عليك شراء وقت خدمة إضافي. 

ميكن مسح جهازك الكتشاف الفيروسات يدوًيا أو أن جتعل 
Anti-Virus يقوم مبسحه آلًيا. لتحديد ما إذا كنت ترغب في 

مسح امللفات يدوًيا أو آلًيا، اختر اخليارات > اإلعدادات > وضع > 
الوقت الفعلي أو يدوي. في حالة اختيارك الوقت الفعلي، فإن 

Anti-Virus يعمل في اخللفية أثناء استخدامك جلهازك، ويقوم 
مبسح امللفات آلًيا عند الوصول إليها. 

ملسح امللفات املوجودة بجهازك يدوًيا، اختر اخليارات > مسح الكل 
في شاشة عرض Anti-Virus الرئيسية.

لعزل امللفات املصابة عن امللفات األخرى أو حذفها، بعد املسح 
انتقل مييًنا إلى عالمة تبويب اإلصابات، واختر ملف واخليارات > 

مت حتديد العملية. من قائمة حتديد إجراء، اختر عزل ونسخ 
احتياطي أو حذف.
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حتديث برنامج مكافح الفيروسات في جهازك. السترجاع 
حتديثات برنامج مكافحة الفيروسات، حتتاج إلى نقطة وصول 
الى االنترنت مت تكوينها فى اجلهاز. ملزيد من املعلومات حول 
نقاط الوصول، انظر دليل املستخدم اخلاص بجهازك. عندما 

يكون حتديث برنامج مكافح الفيروسات متاًحا في مركز 
اخلدمة، ستتلقى إخطار وسيكون بإمكانك تنزيل التحديث من 

مركز اخلدمة لتحديث Anti-Virus يدويا، اختر اخليارات > حتديث. 
إللغاء تثبيت التطبيق F-Secure Mobile Anti-Virus، اختر 

اخليارات > إلغاء التثبيت. 
ملزيد من املعلومات حول التطبيق 

 f-secure.com قم بزيارة موقع ،F-Secure Mobile Anti-Virus
.www.f-secure.com/wireless أو
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Nokia PC Suite

مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite هي مجموعة 
من تطبيقات الكمبيوتر التي مت تطويرها لالستخدام مع جهاز 

 .Nokia N92
ولتثبيت واستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر

Nokia PC Suite؛ حتتاج إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام 
تشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP ويكون متوافًقا 
مع كابل بيانات USB املُرفق أو مع اتصال Bluetooth. وقبل 

استخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite؛ حتتاج 
إلى تثبيتها على جهاز الكمبيوتر املتوافق اخلاص بك. وملزيد من 

املعلومات؛ انظر القرص املضغوط املرفق مع اجلهاز. 
فعلى القرص املضغوط يوجد دليل مستخدم كامل جملموعة 
برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite بتنسيق إلكتروني. وملزيد 

من املعلومات، ولتنزيل أحدث إصدار من مجموعة برامج 
الكمبيوتر Nokia PC Suite، قم بزيارة 

 .www.nokia.com/pcsuite
ومن التطبيقات املفيدة في مجموعة برامج الكمبيوتر 

 :Nokia PC Suite
االتصال - لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر متوافق للمرة األولى

Nokia PC Sync - ملزامنة عناصر جهات االتصال والتقومي 
واملهام واملالحظات بني جهازك وبني إدارة املعلومات الشخصية

(PIM) في جهاز كمبيوتر متوافق من جهة أخرى مثل 
Microsoft Outlook أو lotus Notes وعالمات الويب بني جهازك 

واملتصفحات املتوافقة.
Content Copier - لعمل نسخ احتياطية للبيانات من جهازك 
أو استعادة البيانات احملفوظة من جهاز الكمبيوتر املتوافق إلى 

اجلهاز مرة أخرى.
Nokia Phone Browser - إلدارة محتويات حافظات جهازك عبر 

.Windows Explorer برنامج
Nokia Music Manager - إلنشاء ملفات موسيقى رقمية 

وتنظيمها على جهاز كمبيوتر متوافق ونقلها إلى جهاز متوافق.
Image Store - لتخزين الصور ومقاطع الفيديو من جهازك إلى 

جهاز كمبيوتر متوافق.
One Touch Access - إلنشاء اتصال شبكة باستخدام

جهازك كمودم 

ملزيد من املعلومات، ولتنزيل أحدث إصدار من مجموعة 
برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite، قم بزيارة 

.www.nokia.com/pcsuite

א א
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Album Starter Edition 
يساعدك التطبيق 

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 في البحث 
عن الصور وتصحيحها وسهولة مشاركتها باستخدام جهاز 
كمبيوتر متوافق. ميكنك من خالل هذا اإلصدار من التطبيق 

 :Adobe Photoshop Album Starter Edition
• استخدم الرموز لتنظيم الصور بحيث يسهل العثور 

عليها. 
• استخدم شاشة عرض التقومي ملشاهدة جميع الصور 

الرقمية في موضع واحد. 
• ميكنك تصحيح أخطاء الصور الشائعة بنقرة واحدة. 

• مشاركة الصور بطرق عديدة: إرسالها عبر البريد 
اإللكتروني أو طباعتها باملنزل أو إرسالها إلى األجهزة 

احملمولة املتوافقة. 
 مالحظة: هذا التطبيق متوفر في عدد محدود من 

اللغات فقط. 
א

يتطلب تثبيت تطبيق 
Adobe Photoshop Album Starter Edition على جهاز 

كمبيوتر متوافق من القرص املضغوط املرفق مع اجلهاز توفر 
نظام التشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP ومجموعة 

برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite 6.5 أو اإلصدارات التالية 
 Apple QuickTime 6.5.1إلجراء االتصال بني اجلهاز والكمبيوتر و

أو اإلصدارات التالية لعرض مقاطع الفيديو وتعديلها.
ميكنك العثور على مجموعة برامج الكمبيوتر 

Nokia PC Suite من على القرص املضغوط املرفق مع اجلهاز. 
إذا لم يكن التطبيق Apple QuickTime مثبًتا على النظام، 

ميكنك تثبيته من املوقع
www.apple.com/quicktime/download واتبع التعليمات التي 

تظهر على الشاشة. 

א א א
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توجد طريقتان لنقل الصور من اجلهاز إلى التطبيق 
 .Adobe Photoshop Album Starter Edition

لنقل الصور ومقاطع الفيديو إلى جهاز كمبيوتر متوافق آلًيا: 
١ قم بتوصيل اجلهاز مع جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام 

كابل USB املرفق مع اجلهاز. في جهاز الكمبيوتر، يتم 
فتح مربع احلوار Adobe Photo Downloader باإلضافة إلى 
التحديد اآللى للصورة اجلديدة وملفات الفيديو امللتقطة 

منذ آخر عملية حتويل. 
٢ لبدء النقل، انقر فوق Get Photos. يتم جلب جميع امللفات 

احملددة إلى التطبيق
Adobe Photoshop Album Starter Edition. سيتم نقل أي 

ألبومات يتم إنشاؤها في االستوديو في جهازك آلًيا إلى 
التطبيق Adobe Photoshop Album Starter Edition ويتم 

تعريفها كعالمات.
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٣ وميكنك أن تختار حذف ملفات من اجلهاز بعد أن يتم نقلها ل

.Adobe Photoshop Album Starter Edition إلى التطبيق
لتمكني أو تعطيل مربع احلوار اآللى 

Adobe Photo Downloader، انقر بزر املاوس األمين فوق الرمز 
املوجود في شريط املهام. 

لنقل الصور إلى كمبيوتر متوافق يدوًيا: 
١ قم بتوصيل اجلهاز بجهاز كمبيوتر متوافق بواسطة كابل 

 .Bluetooth أو باستخدام اتصال USB بيانات
٢ قم ببدء تشغيل تطبيق

 .Adobe Photoshop Album Starter Edition 
< Get Photos ٣ في شريط االختصارات، انقر فوق

From Camera أو Mobile Phone أو Card Reader. يتم
 .Adobe Photo Downloader فتح مربع احلوار

٤ انقر فوق Get Photos لبدء النقل. يتم جلب جميع امللفات 
احملددة إلى التطبيق

 Adobe Photoshop Album Starter Edition. سيتم نقل 
أي ألبومات يتم إنشاؤها في االستوديو في جهازك آلًيا إلى 
التطبيق Adobe Photoshop Album Starter Edition ويتم 

تعريفها كعالمات. 
٥ وميكنك حذف ملفات من اجلهاز بعد أن يتم نقلها إلى 
 .Adobe Photoshop Album Starter Edition التطبيق

א א
Nokia N92 א

لنقل الصور اُملعدَّلة ومقاطع الفيديو إلى اجلهاز مرة أخرى:

١ قم بتوصيل اجلهاز بجهاز كمبيوتر متوافق بواسطة كابل 
 .Bluetooth أو باستخدام اتصال USB بيانات

٢ قم ببدء تشغيل تطبيق 
 .Adobe Photoshop Album Starter Edition

٣ اختر الصور ومقاطع الفيديو املطلوب نقلها إلى اجلهاز. 
٤ انقر فوق Share في شريط االختصارات، واختر 

 .Send to Mobile Phone

٥ انقر فوق موافق. 
א א א

 Adobe Photoshop Album Starter Edition يقوم التطبيق
بتنظيم الصور آلًيا حسب التاريخ لَيسُهل العثور عليها. 
وهناك طريقتان للعثور على الصور حسب التاريخ: مخزون 

الصور وعرض التقومي. 
للعثور على الصور باستخدام مخزون الصور. 
١ اختر Photo Well في شريط االختصارات. 

٢ في اخملطط الزمني أسفل شريط االختصارات، اختر شهر 
الصور التي تريد عرضها. تظهر الصور من هذا الشهر 

تظهر في مخزون الصور. 
للعثور على الصور باستخدام عرض التقومي. 

١ اختر Calendar View في شريط االختصارات. 
٢ في عرض التقومي، اختر يوم به صورة لعرض جميع الصور 

التي مت التقاطها في هذا اليوم. 
٣ تنقل عبر األشهر باستخدام أزرار األسهم املوجودة أعلى 

شاشة التقومي. 
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البحث عن الصور باستخدام رموز كلمات أساسية للبحث 
عن الصور استناًدا إلى األشخاص املوجودين في الصور واملكان 
واحلدث والسمات األخرى للصورة. عند إضافة عالمات للصور، 

لن تكون بحاجة لتذكر اسم امللف، أو التاريخ، أو احلافظة 
اخلاصة بكل صورة. 

 .Tag في شريط االختصارات لفتح لوحة Organize انقر فوق
إلنشاء عالمة خاصة بك: 

 .New Tag واختر Tag في لوحة New ١ انقر فوق
 Category استخدم قائمة ،CreateTag ٢ في مربع حوار

الختيار التصنيف الفرعي الذي ترغب في إدراج العالمة به. 
٣ في مربع النص Name، قم بإدخال االسم الذي تريد 

تسمية العالمة به. 
٤ في مربع النص Note، قم بإدخال املعلومات التي تريد 

إضافتها بخصوص العالمة 
٥ انقر فوق موافق. 

وتظهر العالمة في لوحة Tag حتت الفئة أو الفئة الفرعية 
التى اخترتها. 

إلضافة عالمة إلى إحدى الصور، اسحب العالمة من لوحة 
Tag إلى الصورة في مخزون الصور. 

للعثور على الصور، انقر نقًرا مزدوًجا على العالمة في لوحة 
Tag، فيقوم البحث بالعثور على جميع الصور التي بها تلك 

العالمة.
لتضييق نطاق الصور واالنتقال إلى شهر بعينه، انقر فوق

الشريط ضمن اخملطط الزمني. 
في حالة قيامك بإنشاء ألبوم جديد على اجلهاز وإضافة صور 

ونقل الصور إلى التطبيق 
Adobe Photoshop Album Starter Edition، فإن معلومات 

 .Imported tags األلبوم تظهر كعالمة جديدة أسفل

א
إلصالح أكثر املشكالت شيوًعا بالنسبة للصور 

١ حتديد صورة في مخزون الصور. 
٢ انقر فوق Fix photo في شريط االختصارات. يقوم التطبيق 
Adobe Photoshop Album Starter Edition بعمل نسخة 

من ملف الصورة األصلية للتعديل. 
 .Auto Smart Fix ملعاجلة الصور آليا، اختر 

 ملعاجلة الصورة يدوًيا، اختر ....Fix Photo Window ومما يلي: 
 General - يقوم باختيار التصحيح اآللى لأللوان أو 

املستويات أو التباين أو احلدة. 
 Crop - يقوم بقص الصورة لتحسني تكوينها أو إلضافة 

تأثير إلى إحدى الصور. 
 Red Eye - يقوم بتصحيح تأثير العني احلمراء الذي يسببه 

فالش الكاميرا. 

א
لتشغيل مقاطع الفيديو، انقر نقًرا مزدوًجا فوق ملف الفيديو 

ثم انقر فوق Play أسفل إطار الفيديو.
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لتعديل املشاهد وإعادة ترتيبها وحذفها ضمن أفالم الهاتف احملمول:ل

١ انقر بزر املاوس األمين فوق ملف الفيلم، واختر 
Edit Mobile Movie. سوف ترى اإلطار األول من الفيديو 

في إطار الفيديو. يوضح التمييز األزرق في اخملطط الزمني 
أسفل إطار الفيديو اإلطار الذي تقوم بعرضه. 

٢ لبدء التشغيل، أو اإليقاف املؤقت أو االنتقال للبداية أو 
االنتقال للنهاية، استخدم أزرار التحكم املوجودة أسفل 

إطار الفيديو. لالنتقال عبر الفيديو، اسحب عالمة التمييز 
األزرق في اخملطط الزمني. 

٣ لتحديد جزء من الفيديو القتصاصه أو إعادة ترتيبه أو 
حذفه، قم بأي مما يلي: 

• اسحب مقابض التحديد التي توجد في بداية اخملطط 
الزمني ونهايته. 

• لتمييز وقت بداية التحديد، اضغط مع االستمرار على 
مفتاح Shift، وانقر داخل اخملطط الزمني. لتمييز وقت 
النهاية، اضغط مع االستمرار على مفتاح Ctrl، وانقر 

داخل اخملطط الزمني. 
 بعد حتديد أحد األقسام، ميكنك سحب شريط التحديد 

في اخملطط الزمني. 
٤ حلذف اجلزء الذي مت حتديده من الفيديو، انقر فوق الزر 

Delete Selection في شريط األدوات. 

 القتصاص اجلزء اخملتار وحذف األجزاء خارجه، انقر فوق الزر 
Trim Selection في شريط األدوات. 

 لنسخ اجلزء اخملتار ولصقه في نقطة زمنية أخرى، انقر فوق 
الزر Copy Selection في شريط األدوات. اسحب التمييز األزرق 

.Paste في اخملطط الزمني للنقطة املطلوبة، وانقر فوق الزر

 < Help ملزيد من املساعدة حول وظائف البرنامج، اختر
...Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Help في 

القائمة الرئيسية. 
وملزيد من املعلومات حول التطبيق 

Adobe Photoshop Album Starter Edition، قم بزيارة 
.www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html

Home media server
 هام: قم دائًما بتمكني أحد طرق التشفير املتاحة لزيادة 

مستوى االمان فى اتصال الشبكة احمللية الالسلكية. 
يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير 

املسموح به إلى بياناتك. 
يستخدم Home media server بنية أجهزة التوصيل 

والتشغيل العاملية (UPnP) للتوصيل بأجهزة متوافقة من 
خالل الشبكة احمللية الالسلكية. تستخدم بنية أجهزة 

التوصيل والتشغيل العاملية (UPnP) ضبط احلماية التصال 
الشبكة الالسلكية احمللية. 

مع Home media server ميكنك فهرسة ملفات املوسيقي، 
والصور، والفيديو بسهولة على جهاز كمبيوتر متوافق. ميكنك 

إنشاء قوائم تشغيل موسيقى مخصصة، وألبومات صور، 
ومجموعات أفالم. ميكنك نقل ملفات وسائط متوافقة جلهازك 

عمل نسخ احتياطية للملفات من جهازك إلى جهاز الكمبيوتر 
اخلاص بك. ميكنك استخدام جهازك كجهاز حتكم عن ُبعد 
وعرض ملفات الوسائط من اجلهاز أو جهاز الكمبيوتر إلى 
أجهزة التوصيل والتشغيل العاملية UPnP املتوافقة مع
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ل الشبكة احمللية ملشغل الوسائط مثل جهاز الكمبيوتر أو 

التلفاز أو نظام استريو. 
 مالحظة: هذا التطبيق متوفر في عدد محدود من 

اللغات فقط. 

א Home media server
قم بتثبيت تطبيق Home media server على جهاز كمبيوتر 

متوافق خاص بك من القرص املضغوط املرفق بجهازك. يتطلب 
 Microsoft Windows نظام تشغيل Home media server
2000 أو Windows XP إذا كنت تعتمد على جدار حماية 
حلماية جهاز الكمبيوتر اخلاص بك، فإنك بحاجة إلى تغيير 

 Nokia N92 الضبط للسماح جلهاز الكمبيوتر للعمل مع جهاز
اخلاص بك. اتبع تعليمات التثبيت التي تظهر على الشاشة. 

א א א
لتتبع مسار األغاني اخلاصة بك، والصور الرقمية، ومقاطع 
الفيديو، قم بوضع امللفات على جهاز الكمبيوتر املتوافق 

اخلاص بك ثم قم بإضافة امللفات أو احلافظات بأكملها إلى 
 .Home media server

ميكنك تعيني احلافظات التي حتتوي على ملفات الوسائط 
املتوافقة على جهاز الكمبيوتر اخلاص كحافظات للمشاهدة 
عند وضعك مللفات الوسائط اجلديدة في حافظات املشاهدة، 

يقوم Home media server بإضافتهم إلى املكتبة اخلاصة بك 
واحلفاظ على حتديثهم آلياً.

א א
Nokia N92

١ باستخدام الهاتف Nokia N92، قم باالتصال
بـHome media server املوجود على جهاز الكمبيوتر 

املتوافق اخلاص بك. 
 باستخدام تطبيق Home media server، قم باختيار 

الهاتف Nokia N92 في قائمة األجهزة املوجودة على جهاز 
الكمبيوتر املتوافق اخلاص بك. 

٢ اختر ملف وسائط من املكتبة ترغب في نقلة. 
٣ اختر ملف وسائط واحد 

 .Nokia N92 ٤ اختر اخليار لنقل امللف إلى جهاز

Nokia N92 א
א

١ باستخدام الهاتف Nokia N92، قم باالتصال
بـHome media server املوجود على جهاز الكمبيوتر 

املتوافق اخلاص بك. 
 أو باستخدام تطبيق Home media server، قم باختيار 

الهاتف Nokia N92 في قائمة األجهزة املوجودة على جهاز 
الكمبيوتر املتوافق اخلاص بك. 

٢ اختر امللف الذي ترغب في نقله. 
٣ اختر اخليار لنقل امللف لـHome media server على جهاز 

كمبيوتر متوافق. 
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א
مع Home media server، ميكنك استخدام الهاتف 

Nokia N92 كجهاز حتكم عن بعد لعرض ملفات الوسائط 
من جهاز الكمبيوتر املتوافق اخلاص بك في أجهزة التوصيل 
والتشغيل العاملية (UPnP) األخرى املتوافقة على الشبكة 
احمللية. كمثال، ميكنك استخدام الهاتف Nokia N92 اخلاص 
بك للتحكم في تشغيل ملفات املوسيقى املتوافقة اُملخزنة 

على جهاز الكمبيوتر اخلاص بك من خالل أجهزة التوصيل 
والتشغيل العاملية UPnP املتوافقة مع النظام الصوتي 

احمللي باستخدام مستقبل وسائط متعددة متوافق مع أجهزة 
 .UPnP التوصيل والتشغيل العاملية

Nokia N92 א א א
: א

١ باستخدام الهاتف Nokia N92، قم باالتصال 
بـHome media server املوجود على جهاز الكمبيوتر 

املتوافق اخلاص بك. 
٢ اختر مكتبة الوسائط التي حتتوي على امللف الذي ترغب 

في التحكم فيه. 
٣ اختر ملف وسائط. 

٤ اختر اجلهاز املتوافق الذي يتم عرض امللف فيه. 

ملزيد من املعلومات حول Home media server، قم بزيارة 
www.simplecenter.net/nokia أو اضغط على F1 في تطبيق 

Home media server لفتح التعليمات.
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