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ا أنظمة بنية باستخدام
الالسل احمللية والشبكة
 محلية لألجهزة املتوافق
كمب وجهاز Nokia N93i

تليفزيون

ستريو املنزل

صصة
ملفات
عمل 
بيوتر 

ة 
لي 
ية 
شغيل

وع 
خدام

ة"،

٢

(UPnP) العاملية والتشغيل لتوصيل
شبكة إنشاء ميكنك ،(WLAN) كية

جهاز من الشبكة تتكون قد ة.
تليفزيون. أو صوت ونظام وطابعة يوتر

وسائط رابط
WLAN رابط

Nokia N93i هاتفك

مخ تشغيل وإلنشاء قوائم بسهولة، بك اخلاص الكمبيوتر
نقل ميكنك صور ومجموعات أفالم. ألبومات للموسيقى،

و بك اخلاص Nokia N93i إلى جهاز ا أيضً وسائط متوافقة
الكم Nokia N93i إلى جهاز من للملفات احتياطية نسخ

بك. اخلاص
اخلاص الالسلكية LAN وظيفة شبكة يتطلب استخدام
مح اتصال إعداد محلية شبكة Nokia N93i في بجهاز
احملل األجهزة متكني ويجب عاملة. السلكية LAN لشبكة

التوصيل والت أنظمة مع العمل من األخرى املستهدفة
ا. أيضً احمللية الشبكة بنفس واتصالها (UPnP) العاملية
معالج استخدام ميكنك ،WLAN شبكة اتصال  إلنشاء

االتصال أو االتصال في الضبط حسب ن مدير أو WLAN
باست االتصال إنشاء كيفية الدليل هذا االتصال. يوضح

.WLAN معالج
اجلهاز. شاشة هذا الدليل عن الصور في تختلف قد

qO�b�« «c� Â«b���«

WOK� WJ�� Â«b���U� √b�«
أجهزة محمولة، طابعة كمبيوتر

عن بُعد،  حتكم كجهاز Nokia N93i ميكنك استخدام جهاز
جهاز على ومقاطع الفيديو املوسيقى، الصور لفهرسة

محلية، شبكة باستخدام للبدء
،"WLAN "معالج انظر وصول. نقطة بإنشاء قم  ١ 

.٣ الصفحة
محلي شبكة "إعداد انظر محلية. شبكة بإعداد قم  ٢

.٤ الصفحة



استخدام الشب ابدأ  ٣
ا إليها"، واالستماع

.٧ الصفحة
فر مثل األماكن، بعض
يرج الالسلكية. احمللية
املعلوما من املزيد على
تست التي اخلصائص إن
في اخللفية بتشغيلها
إلى تكثيف استهالك

عمرها. متوسط

�UF�
�A�«©
LAN يساعدك معالج
LAN بشبكة االتصال
اخلاص الالسلكية LAN
WLAN معالج  يعرض
LAN الالسلكي  شبكة
الن االستعداد وضع  في

 WLA
يتم  أو

كان
حيح، 

حلالة 
WLA في 
 لبدء 
عديدة ت

 لعرض 

التالي:
صول 

مر

خفية 
احلماية.

.
لشبكة
الوسائط ملفات "عرض انظر كة احمللية.
الوسائط"، ملفات و"نسخ ٥ لصفحة

الشبكة استخدام على قيودًا تضع نسا،
احمللية للحصول السلطات مراجعة ى

ت.
تسمح  أو الالسلكية LAN شبكة خدم

ستؤدي أخرى، خصائص استخدام أثناء
على سلبًا ستؤثر كما البطارية طاقة

WLAN 
®WOJK�ö�« WOK;« WJ

على  الالسلكية) احمللية (الشبكة W
شبكة  اتصاالت إدارة وعلى السلكية

بك. ة
اتصاالت حالة
بك اخلاصة ة

شط حتت

N لتهيئة شبكة الضروري تلميح! يزود الضبط
بك، اخلاص WLAN شبكة خدمة مزود قبل من

إذا تهيئة الشبكة اخلاصة بك. بواسطة حتديده
غير ص غير مكتمل أو اخلاص بك WLAN ضبط

بك. اخلاص اخلدمة مبزود اتصل

WLAN ‰UB�«
البحث عن اتصال

ا تكون عندما املتاحة WLAN اتصاالت عن للبحث  ١
N حالة سطر إلى WLAN، انتقل عن البحث إيقاف
اضغط على ثم النشط، عرض االستعداد شاشة

اتصاال وجود حالة في .WLAN اتصاالت عن البحث
.WLAN شبكة العثور على مت عرض يتم متاحة،

WLAN شبكة عن بحث اختر ثم ، اضغط على  ٢
االتصاالت.
االتصال اختر

. على ثم اضغط املطلوب االتصال إلى انتقل  ١
ك استمر باختيارها، قمت الذي الشبكة لنوع وفقًا  ٢
و نقطة إنشاء يتم آمنة، غير لشبكة بالنسبة  •
است املتصفح. عالمات عرض شاشة ويتم فتح
التقومي. ٤.قيود الصفحة "إعداد شبكة محلية"، باستخدام
م شبكة ليست ولكن آمنة، لشبكة بالنسبة  •

سر كلمات إدخال يتطلب ، بالرمز إليها يشار
٤ الصفحة اآلمنة"، "الشبكة باستخدام استمر
باستخدام "ا استمر اخملفية، للشبكات بالنسبة •

.٤ الصفحة اخملفية"،

٣



ب ا دائمً قم هــام:
مستوى األم لزيادة
يقوم الالسلكية.
املس غير الوصول

اآلمنة الشبكة

اخملفية الشبكة
اسم الشبكة أدخل  ١

آمن لشبكة بالنسبة  ٢ 
املستخدم  التشفير
:WLAN حماية  وضع
P أو مفتوحة  شبكة

جهاز ى

.٤
غيير 

عند
تح

بكة

ق، 
عرض 

االسم 

٤

املتاحة  التشفير طرق أحد تمكني
الشبكة احمللية ان في اتصال

خطورة بتقليل التشفير استخدام
بياناتك. إلى به موح

.WPA/WPA2 أو WEP مفتاح أدخل
 WEP الوظائف استخدام ميكن

الشبكة  دعم حالة وWPA/WPA2 في
عرض شاشة فتح يتم فقط. لها

باستخدام املتصفح.  استمر عالمات
.٤ الصفحة "إعداد شبكة محلية"،

.(SSID)
اختر ة،

في

أو WE

عل الضبط احلماية. ينبغي إدخال نفس أدخل مفتاح  ٣
الالسلكية. LAN لشبكة وصول نقطة

الصفحة "إعداد شبكة محلية"، باستخدام استمر  ٤
ت مثل في نقطة الوصول، تغييرات إلجراء تلميح!  
ثم اختر ، على اضغط وقت الحق، في  احلماية

الوصول. األدوات > الضبط > االتصال > نقاط

WOK� WJ�� œ«b�≈
يلي: ما بعمل قم محلية، شبكة إلعداد

محلية. التوصيل > شبكة واختر ، اضغط على  ١
ف يتم األولى، للمرة احمللية لتطبيق الشبكة الوصول
الش ضبط حتديد على يساعدك حيث معالج اإلعداد

بك. اخلاص Nokia N93i جلهاز احمللية
الح في وقت اإلعداد معالج الستخدام تلميح!
ال شاشة املعالج في اخليارات > تشغيل اختر

احمللية. للشبكة الرئيسية
عرض يتم بك. اخلاص Nokia N93i جلهاز اسمًا أدخل  ٢

احمللية. الشبكة في األخرى املتوافقة لألجهزة

باختيار قمت إذا .WPA/WPA2 

يتم فلن مفتوحة،  شبكة
ميكن التشفير.  استخدام

WPAو WEP الوظائف  استخدام
فقط. لها الشبكة دعم حالة في



الوصو نقطة اختر  ٣ 
باستخدام  حتديدها
ا من ملزيد .WLAN 
LAN "معالج  انظر
ميكنك .٣  الصفحة
إذا كن دوما  السؤال
ع اجلهاز يسألك  أن
في  احمللية  الوصول
بالشب فيها  تتصل
جد إنشاء اختيار  أو
جديد وصول نقطة

ا مشاركة إما اختر  ٤ 
مقاط الصور،  مثل

 واملوسيقى. إذا قمت
ف محتوى،  مشاركة
املتو األخرى  األجهزة
وا التوصيل أنظمة
في UPnP العاملية    
عر ميكنها  احمللية
ون باختيارها  قمت

حاف في  للمشاركة
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لتشغيل
الشبكة
ملفات ض
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سم حالة في وذلك ونسخها، أخرى محلية شبكة   
اآلخر بذلك.

في اال متاحة محلية غير شبكة بـ املتعلقة اخليارات
محلية. شبكة ضبط يتم تهيئة أن قبل

ينبغ احمللية، بالشبكة متوافق كمبيوتر جهاز لتوصيل
على احمللية مركز خدمة الوسائط برنامج بتثبيت تقوم
-ROM الرقمي قرص الفيديو من اخلاص بك الكمبيوتر
على  املتاح بك أو اخلاص Nokia N93i املرفق مع اجلهاز

.www.nokia.com/support
الوسائط خدمة مركز برنامج حول املعلومات من ملزيد

.www.simplecenter.net/nokia املوقع بزيارة قم

UNO�≈ ŸUL��ô«Ë jzU�u�«  UHK� ÷d�
االستود في محفوظة وسائط ملفات مشاركة ميكنك
ا والتشغيل التوصيل أنظمة مع متوافقة أخرى أجهزة
استخ ا أيضً ميكنك احمللية. الشبكة باستخدام UPnP
تش أو متوافقة وسائط ملفات لعرض احمللية  الشبكة
الش ضبط إلدارة االستوديو. من أو طباعتها نسخها أو
التوصيل اختر ثم ، على اضغط بك، اخلاصة  احمللية

محلية. شبكة
واملوسيقى والفيديو  الصور
اخلاص Nokia N93i  بجهاز
إيقاف في حالة حتى  بك.

بك،  اخلاص Nokia N93i جهاز محتوى في مشاركة تشغيل
جهاز في اخملزنة الوسائط ملفات عرض بإمكانك يزال فال

قبلت  إذا احمللية فقط بالشبكة جهازك متصالً يكون
لعر اخليار اختر االستوديو، في أو آخر، جهاز من اتصال
عل نسخها أو طباعتها أو تشغيلها أو ملفات وسائط
أخرى في أجهزة عن البحث اخلاص بك أو Nokia N93i

الشبكة احمللية.

٥
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ومقاطع في صور الختيار
اخلاص بك Nokia N93i

متو تليفزيون مثل أخرى،
اختر االستوديو، في  ١ 

مقط أو مقطع فيديو
اخليارات > العر اختر  ٢ 

محلية. شبكة

األجهزة املت أحد اختر  ٣ 
مل فيها يظهر  التي

 الوسائط. تظهر الص
الشبك من جهاز  كل
ia N93i وجهاز  اآلخر
 اخلاص بك، كما يتم 
ومقا الفيديو  مقاطع
اجل في فقط الصوت

zU�u�«  UHK� ÷d�
م وسائط ملفات الختيار
93i جهاز على وإظهارها
املثا على سبيل متوافق،

تعتمد

حلية 
يل

شغيل 

ث.
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في هزة

صوت
 < 
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Nokia N93i “UN� � W�e�*«
جهاز في مخزنة ومقاطع صوت ديو
شبكة محلية  جهاز في وإظهارها

يلي: ما بعمل قم افق،
أو صورة
ع صوت.

عبر ض

وافقة
ف

في ور
ة احمللية

Nok
تشغيل

طع
هاز اآلخر.
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آخر محلية شبكة جهاز على خزنة

بك (أو على تليفزيون  اخلاص Nokia N
يلي: بعمل ما قم ل)،

اآلخر. اجلهاز الذي تريد عرضه من الوسائط اختر نوع  ٣
اجلهاز اآلخر. خصائص املتاحة على امللفات أنواع

املوسيقى مقطع أو الفيديو مقطع أو الصورة اختر  ٤ 
اخليارات > اختر ثم عرضه، في ترغب  الذي

أو والفيديو) (للصور شبكة محلية.  العرض عبر
(للموسيقى). محلية شبكة عبر التشغيل

امللف. فيه يظهر الذي اختر اجلهاز  ٥
رجوع. اختر الوسائط، ملف مشاركة إليقاف  ٦

م خالل شبكة من االستوديو في صور محفوظة لطباعة
والتشغ التوصيل أنظمة مع متوافقة طابعة باستخدام
انظر االستوديو. في خيار الطباعة اختر ،UPnP العاملية
ت الضروري من ليس املستخدم. دليل في صورة" "طباعة

محتوى. مشاركة
اخليارات > بح مختلفة، اختر مبعايير ملفات في للبحث

 uB�«  UHK� qOGA�
آ محلية شبكة جهاز على اخملزنة ملفات الصوت الختيار
okia N93i جهاز باستخدام متوافق جهاز في وتشغيلها

يلي: ما بعمل قم بُعد، عن كجهاز حتكم بك اخلاص
 N93i يبدأ جهازك احمللية. الشبكة اختر االستوديو، في  ١
 Nokia N93i يبدأ جهازك احمللية. الشبكة اختر االستوديو، في  ١
في األجهزة أسماء تبدأ أخرى. متوافقة أجهزة عن في البحث

الشاشة. على الظهور
من القائمة. األجهزة أحد اختر  ٢

األج أسماء تبدأ أخرى. متوافقة أجهزة عن في البحث
الشاشة. على الظهور

القائمة. من أحد األجهزة اختر  ٢
ملفات  اآلخر. الختيار اجلهاز من الصوت ملف اختر  ٣

حتديد (اخليارات > حتديد/إلغاء بتحديدهم قم عديدة،
أوالً. اآلخر تلو واحداً حتديد)



الصوت. ملف اختر  ٤
مجموعة ستظهر
يُ الذي اختر اجلهاز  ٥
ا التشغيل، إليقاف  ٦ 

بك. اخلاص

�u�«  UHK� a��
وسائط ملفات  لنسخ
Nokia N93i جهاز  من
جهاز آخر متوا إلى  بك
أن مع متوافق  كمبيوتر
 التوصيل والتشغيل ال
امللفا أحد  UPnP، اختر
اخل اختر ثم  االستوديو،
إل ونسخ > نسخ  نقل
شب إلى  محلية أو نقل
تش الضروري من  ليس

محتوى. مشاركة

نقلها أو ملفات  لنسخ
i جهاز إلى اآلخر اجلهاز

م 
اخلاص ل

كتك
للمرور ة

بكة
بك،  ص

كة
ير

صول 
غير

باالتصال
از

ة
 

ركة،
قصيرة، لفترة مؤقت توقف بعد
األجهزة.

امللف. فيه شغل
Nokia N93i جهاز رجوع من ختر

jzU
نقلها أو

اخلاص
مثل فق،

ظمة
عاملية
في ت

يارات >
شبكة ى

محلية. كة
غيل

من
أحد  اختر بك، اخلاص Nokia N93

W�U� W�U�  U�uKF�
ق الالسلكية، LAN احمللية بتهيئة شبكة عندما تقوم
نقطة الوصو جهاز على للتشفير، أوالً طريقة بتمكني
بشب توصيلها تنوي األخرى التي األجهزة على ثم بك،
سري رموز احتفظ بأي األجهزة. مستندات راجع احمللية.

األجهزة. عن بعيدًا آمن مكان وفي
لش اإلنترنت إلى الوصول بنقطة اخلاص لعرض الضبط
اخلا Nokia N93i جهاز في تغييره أو الالسلكية LAN

املستخدم. دليل في الوصول"، "نقاط انظر
شب إلنشاء املؤقت التشغيل وضع باستخدام إذا قمت

طرق التشف أحد بتمكني قم متوافق، جهاز مع محلية
الو نقطة بتهيئة قيامك WLAN عند حماية وضع في
طرف انضمام خطورة من اخلطوة تقلل هذه لإلنترنت.

املؤقتة. الشبكة إلى فيه مرغوب
آخر جهاز أي محاولة حالة في بإخطارك جهازك يقوم
جه من اتصال طلبات أي تقبل ال احمللية. وبالشبكة  به

مجهول. آخر
في الالسلكية LAN شبكة اتصال تستخدم كنت  إذا
مشارك بها تشفير، فقم بإيقاف تشغيل ليس  شبكة
تقم ال أو أخرى، األجهزة مع Nokia N93i ملفات جهاز
ذاكرة إلى اخليارات > نسخ اختر ثم اآلخر، اجلهاز في امللفات
مت  إذا الذاكرة بطاقة (اسم إلى بطاقة الذاكرة الهاتف أو نسخ
ليس من الضروري  اجلهاز). في متوافقة miniSD بطاقة إدراج

محتوى. مشاركة تشغيل

املشا ضبط لتغيير خاصة. وسائط ملفات أي مبشاركة
دليل املستخدم. في احمللية" الشبكة "ضبط انظر

٧
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جها رؤية أستطيع ال س:
على الشبكة جهازي
تستخدم ت كنت ج: إذا

أنه فتأكد اخلاص بك،
) باستخدام االتصال.
احلماية) جدار تطبيق
املنا إلى املرور بحركة
احلماية جدار أن تأكد   
املناف من املرور حركة
نفس  لديك تأكد أن   
جهاز بك وفي اخلاص
اخلا االتصال يتوقف س:

اتصال بتعطيل ج: قم
93i وجهاز بك  اخلاص
ف يساعد هذا لم إذا
املتوا الكمبيوتر جهاز
فقم مشكلة، هناك
املتوا جلهاز الكمبيوتر

يمات.

ومات

ة

وظة.
ي 

األخرى
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على  بي اخلاص ز الكمبيوتر املتوافق

هو اخلطأ؟ ما احمللية.
الكمبيوتر  على جهاز حماية جدار طبيق

احمللية الوسائط يسمح ملركز خدمة
استثناءات قائمة إلى إضافته ميكنك

احلماية يسمح جدار تطبيق أن تأكد .
و٤٩١٥٤. ٤٩١٥٣ ،٤٩١٥٢ ،١٩٠٠ فذ

يحظر  ال WLAN وصول لنقاط املضمن
و٤٩١٥٤. ٤٩١٥٣ ،٤٩١٥٢ ،١٩٠٠ ذ

 Nokia N93i جهاز WLAN في ضبط
الكمبيوتر املتوافق.

أفعل؟ ماذا العمل. ص بي عن
الكمبيوتر  جهاز شبكة WLAN من
أخرى. مرة بتمكينها وقم Nokia N
بإعادة تشغيل املشكلة، قم حل ي
زالت ال إذا والهاتف. اخلاص بك فق

 WLAN شبكة ضبط  بإعادة تهيئة
.Nokia N93i وجهاز فق
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اجلهاز. استخدام التعليمات بالتعليمات عند وظيفة متد
اخليارات > تعل اختر من أحد التطبيقات، إليها وللوصول
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ومعل اإلضافية بالتطبيقات خاصة نشرة على وللحصول

.http://www.nokia.com/support أخرى، انظر
معلومات أخرى هام على للحصول املستخدم دليل  راجع

جهازك. حول

محف احلقوق جميع © 2007 Nokia والطبع النشر حقوق
وN93i ه Nseriesو Nokia Connecting Peopleو Nokia

لشركة مسجلة جتارية أو عالمات جتارية  عالمات
والشركات أسماء املنتجات كما أن .Nokia Corporation

أو أ عالمات جتارية الدليل قد تكون هذا في ذكرها الوارد

لها. املالكة للشركات جتارية
أو من جزء تخزين أو توزيع أو نقل أو نسخ إعادة يحظر
إذن دون من األشكال شكل محتويات هذه الوثيقة بأي

.Nokia من مسبق
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