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این کتاب توسط گروه کارا آموزش(دانش نگاران برنا)
تولید و تدوین گردیده است

کد رهگیری13005970452 :
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دو مشکل در جامعه وجود دارد:
نخست اینکه همه من هستیم و ما را

به رسمیت نمیشناس�یم؛ و دوم اینکه
کتاب نمیخوانیم.

مصطفی رحماندوست
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ای��ن نس��خـه ازکتاب توس��ط گ��روه کارا آموزش منتش��ر
و ح��ق اس��تفاده از آن صرف��اً ب��رای ایش��ان محف��وظ
م��ی باش��د .هرگون��ه اس��تفاده تجاری(ف��روش)
ای��ن محص��ول ب��رای عم��وم ممن��وع ب��وده
و ضمن غیر ش��رعی ب��ودن این امر ،ح��ق پیگرد
قانون��ی در مراجع ذیص�لاح نیز برای
گروه کارا آموزش محفوظ می باشد.
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فصل  - 1شروع کار با آندروید

•کشف کردن انواع ابزار های آندروید
•از جعبه خارج کردن و شارژ کردن تلفن یا تبلت
•آشنایی با کنترل های سخت افزاری ابزار خود
•انجام دادن تنظیمات اولیه معمول
•برقراری ارتباط با شبکه بی سیم
•دانلود کردن و نصب و راه اندازی نرم افزار همراه
•انتقال فایل ها از رایانه به ابزار خود
•انتقال فایل ها از  Macبه دستگاه خود
•جستجوی کردن برنامه های  Interfaceو Launch
•آشنایی با بدنه نسخه های آندروید
•هدایت کردن حرکات
•استفاده از Notification Shade

فصل  - 2سفارش سازی تلفن یا تبلت خود

•پیدا کردن تنظیمات مورد نیاز خود
•انتخاب  Notificationهای که می خواهید دریافت نمایید
•انتخاب کردن تنظیمات صدا و صوتی ()Volume and Sound
•تنظیم کردن روشنایی صفحه نمایش و کاغذ دیواری
•انتخاب کردن تنظیمات دسترسی موقعیت مکانی
•ایمن سازی تلفن یا تبلت خود با یک PIN
•رمز گذاری تلفن یا تبلت خود به خاطر امنیت
•انتخاب تنظیمات ورودی و زبان
•سفارش سازی صفحهات Home
•سفارش سازی صفحه Lock
•تنظیم کردن ویژگی Daydream
•تنظیم کردن ویژگی های دسترسی
•استفاده از  Talkbackو کنکاش کردن بوسیله لمس کردن
•نصب کردن گواهی نامه ها
•راه اندازی چند کاربر بر روی یک تبلت
•تعویض کردن کاربر ها بر روی یک تبلت با چند کاربر
•لوازم جانبی تلفن یا تبلت آندروید خود

گروه کارا آموزش
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فصل  - 3کار کردن با متن و صدا

•استفاده از صفحه کلید نمایشی ( )On-Screenو Gesture Typing
•ویرایش کردن متن و استفاده از Cut , Copy , Paste
•ارائه فرامین با Voice Actions
•امالی متن درون برنامه ها
•جمع آوری کردن اطالعات با Voice Search

فصل  - 4تنظیم کردن گفتمان ها

•تنظیم کردن حساب  Gmailخود
•انتخاب کردن تنظیمات ضروری برای Gmail
•تنظیم کردن حساب های  E-Mailدیگر خودتان
•برقراری ارتباط سرور مبادله ای

•تنظیم امضا ها و حساب پیش فرض
•انتخاب کردن زمان و چگونگی دسترسی به  E-Mailتان
•استفاده از ویژگی پاسخ های سریع
•تنظیم کردن و استفاده از Priority Inbox
•انتخاب کردن مخاطب هایی که می خواهید نمایش دهید
•وارد کردن مخاطب های خود درون برنامه People
•انتخاب کردن یادداشت ها و تذکر نامه های در تقویم
•انتخاب کردن تنظیمات  Weekو Time Zone

فصل  - 5شبکه و ارتباطات

•کنترل کردن دسترسی  ،Wi-Fiبلوتوث ،و cellular
•وصل شدن به ابزار های بلوتوث
•کنترل کردن  Data Roamingو Cellular Usage
•وصل کردن ابزار خود به یک اجرا کننده متفاوت
•وصل شدن به شبکه کاری خود از طریق VPN
•استفاده از ویژگی Tethering
•راه اندازی ویژگی Portable Hotspot
•مدیریت کردن شبکه های وایرلس
•متصل شدن به Wi-Fi Hotspots
•انتقال دادن داده با استفاده از Android Beam
•پرداخت ها با NFC
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فصل  - 6تماس گرفتن و پیام فوری

•برقراری تماس های تلفنی
•برقرای تماس های تلفنی با یک هدست
•برقرای تماس کنفرانسی
•برقرای ارتابط با  Call Logsو Frequently Called
•ارسال کردن و دریافت کردن پیام های فوری
•مدیریت کردن پیام های فوری شما
•استفاده از تماس تصویری از طریق Google Talk
•نصب کردن  Skypeبر روی تلفن یا تبلت خود
•برقرای تماس های ویدیویی با Skype

فصل  - 7لذت بردن از شبکه های اجتماعی
•تنظیم و راه اندازی +Google
•هدایت کردن +Google
•نصب کردن  Facebook Appو Log In
•هدایت کردن فیس بوک
•نصب کردن  Twitter Appو Log In
•ارسال کردن  Tweetها

فصل  - 8کار با برنامه ها ()App

•اجرا کردن برنامه ها و جابجا شدن سریع بین آن ها
•کاوش کردن در Google Play
•پیدا کردن برنامه ها ( )Appsهای مورد نیاز در Google Play
•به روز رسانی  Appهای خود
•حذف کردن یک برنامه که دیگر به آن نیاز ندارید
•انتخاب کردن برنامه هایی که به طور خودکار به روز می شوند
•به طور دستی یک برنامه را نصب نمایید
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فصل  - 9مرور کردن وب و Email

•مرور کردن وب
•استفاده از  bookmarkها Most Visited،و ابزار های دیگر
• ایجاد کردن  Bookmarkها برای صفحات وب
•پیکربندی موتور جستجوی پیش فرض
•تکمیل کردن فرم ها با استفاده از Autofill
•سخت تر کردن تنظیمات امنیتی مرورگر خود
•خواندن پیام های الکترونیکی ()E-Mail
• Replyیا  Forwardکردن یک پیام الکترونیکی
•برچسب گذاری و بایگانی کردن پیام های خود
•نوشتن و ارسال کردن پیام های E-Mail
•مشاهده کردن فایل ها متصل شده بع پیام های Incoming
•مرور کردن برچسب و جستجو کردن پیام ها

فصل  - 10عکسبرداری و فیلمبرداری و استفاده از آنها
•عکسبرداری با برنامه App
•استفاده از  Focusدستی و زوم
•استفاده از ویژگی  Flashو HDR
•گرفتن عکس های پاناراما و Photo Sphere
•انتخاب کردن تنظیمات برای عکس برداری
•ویرایش کردن عکس های خود
•فیلم برداری
•به اشتراک گذاری عکس ها و فیلم ها
•مشاهده عکس ها و فیلم ها بر روی  TVخود
• Beamکردن یک عکس به ابزار آندروید دیگر
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فصل  - 11استفاده از نقشه ها ،Google Earth ،و ساعت
•جستجوی موقعیت مکانی خود با برنامه Maps
•پیدا کردن مسیر ها با برنامه Maps
•نمایش دادن الیه های متفاوت در برنامه Maps
•چرخاندن ،زوم کردن ،و کج کردن نقشه
•ایجاد یک نقشه آفالین
•کاوش با دید خیابان
•کاوش با Google Earth
•به اشتراک گذاشتن موقعیت از طریق پیام رسانی یا E-Mail
•تنظیم کردن اخطار ها
•استفاده از  Stopwatchو Timer
•تنظیم کردن برنامه  Clockبا چندین شهر

فصل  - 12پخش کردن موسیقی و فیلم

•کپی کردن موسیقی و فیلم های ویدیویی در ابزار خود
•خریدن موزیک به صورت آنالین
•پخش کردن موزیک
•تظنیم کردن صدا با اکواالیزر
•ایجاد یک فهرست موزیک
•سفارش سازی تنظیمات ( Audioصوتی)
•تماشا کردن فیلم
•خریدن فیلم به صورت آنالین
•جستجوی کردن فیلم ها در YouTube
•تماشا کردن  ،رتبه بندی ،و نشانه گذاری فیلم های Youtube
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فصل  - 13حل مشکالت ابزاری خود

•بستن یک برنامه که پاسخگویی را متوقف کرده است
•به روز کردن نرم افزار ابزار خود
•توسعه دادن زمان اجرای باطری
•بازیابی کردن برتری های برنامه
•چک کردن  Free Spaceو حذف کردن Extra Space
• Back upگرفتن از تلفن یا تبلت خود به صورت آنالین
• Back upگرفتن و بازیابی از یک رایانه
•استقرار مجدد ابزار خود به تظنیمات کارخانه
•حل مسائل مربوط به شارژ کردن
•حل مسائل مربوط به اتصاالت Wi-Fi
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فصل 1

فصل 1

شروع کردن با آندروید

در این فصل ،شما تبلت و تلفن آندروید خود را راه اندازی میکنید ،با کنترلهای سخت افزاری آشنا میشوید ،و چگونگی هدایت
آن را میآموزید .همچنین شما انتقال فایلها از رایانه یا  Macبه ابزار خود را خواهید آموخت.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 1
کشف کردن انواع ابزار های آندروید
آندروید یک سیس��تم عامل س��اخته شده توس��ط گوگل برای استفاده بر روی ابزار های همراه محاس��باتی است .آندروید هم بر
روی تلفنهای هوشمند و هم رایانه های تبلت اجرا میشود و کاربرد وسیعی بر روی هر دو نوع ابزارها دارد .سازنده های سخت
افزارهای متنوع ،آندروید را به عنوان سیستم عامل ابزارهایشان نصب کردهاند ،و در نتیجه ،شما میتوانید ابزار های آندروید را با
قیمتها و قابلیتهای وسیع و متنوع خریداری نمایید .آندروید دارای یک رابط کاربری استاندارد است که به عنوان منبع ذخیره
آندروید ش��ناخته میش��ود .اما برخی از سازندهها یک پوش��ش به نام بدنه ( )skinبه آندروید اضافه کردهاند ،که دید متفاوتی را
ارائه میدهد ،و قابلیت داخلی ،و ویژگیهای اضافی آن را تغییر میدهد.
تلفنهای هوشمند آندروید
تلفنهای هوش��مند آندروید تلفنهای همراه ( )cellularهستند که بر روی سیستم
عامل آندروید اجرا میش��وند .آندروید یک دامنه وسیعی از امکانات ،از ارسال ایمیل و
مرور ک��ردن اینترنت تا برقراری تماسهای تلفنی و عکسبرداری را معرفی مینماید.
اکثر تلفنهای آندروید حاوی یک دوربین پش��تی هس��تند که ش��ما میتوانید با آن
عکسهایی با کیفیت بسیار باال بگیرید ،از صفحه نمایش با نام  ،viewfinerو دوربین
روبرو برای گرفتن عکسه��ای  portraitاز خودتان و همینطور تماسهای تصویری
اس��تفاده نمایید .تلفنهای آندروید همچنین از یک یا چند میکروفون تشکیل شدهاند
که ش��ما میتوانید برای ضبط صدا و یادداش��تهای صوتی استفاده نمایید .تلفنهای
هوش��مند آندروید در اندازه های ،طرحها ،و سطحهای قیمتی متفاوت ارائه میشوند.
ای��ن کتاب از تلف��ن  Google Nexus 4به عن��وان تلفن آندروید مرجع اس��تفاده
مینماید که دارای نسخه آندرویدی  4.2است ،که به  Jelly Beanمعروف است.
تبلت های آندروید
گ��وگل ،آندروید را برای اجرا ش��دن ب��ر روی تبلت ها و
همینطور تلفنهای هوشمند طراحی کرده است .تبلت ها
در یک دامنه وسیعی از اندازهها ،اندازه جیبی تا به اندازه
س��طح باالیی یک میز ارائه شدهاند .تبلت های کوچکتر
صفحات نمایش��ی با اندازه  7ی��ا  8.9اینچ دارند؛ و تبلت
ه��ا با ان��دازه های ب��زرگ از صفحه نمای��ش  10اینچی
برخوردارن��د .تبلت ه��ای فوق بزرگ صفحات نمایش��ی
ب��ا ان��دازه  13اینچ دارند؛ و تبلت های غول آس��ا صفحه
نمایش آنها  22اینچ اس��ت .این کت��اب از تبلت گوگل
 Nexus 7به عنوان یک تبلت مرجع آندرویدی استفاده میکند .در اصل ،تبلت ها بسیار بزرگتر از تلفنهای هوشمند هستند،
اگرچه ،تلفنهای هوشمند بزرگتر اندازه ای نزدیک به تبلت های کوچکتر پیدا کردهاند .تلفنهای هوشمند قابلیت یک تلفن
همراه را نیز دارند در حالیکه تبلت های معموالً اینطور نیس��تند .برخی از تبلت ها قابلیت انتقال اطالعات و دادهها دارند اما از
توانایی تماس تلفنی بی بهره میباشند.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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سازنده های ابزار آندروید
تعدادی از س��ازنده های س��خت افزار ابزار های آندروید ،ش��امل ،Motorala ،LG ،HTC ،HP ،Dell ،Asus ،Archos
 ،Toshiba ،Sony ،Samsungو  ViewSonicهستند .برخی از سازندهها هم تبلت های آندروید و هم تلفنهای هوشمند
آندروید را میسازند ،در حالیکه دیگر سازندهها تنها تلفنهای هوشمند یا تنها تبلت ها را تولید میکنند .هنگام جستجوی یک
تلفن هوش��مند یا تبلت آندروید ،ش��ما میتوانید دامنه وسیعی از ابزارها را انتخاب نمایید ،مسلماً بهترین ایده صرف زمان برای
انتخاب ابزار مناس��ب اس��ت که متناسب با نیازتان باش��د .جدا از مطالعه ویژگیها نقد و بررسیهای حرفه ای و نظرات کاربرها
میتوانید با نقاط قوت و ضعف آن ابزار آشنا شوید .وب سایت آمازون یک مکان خوب برای یافتن دید های کاربرها است.
نسخه های آندروید سیستم عامل
همانند این نس��خه ،گوگل هفت نس��خه اصلی از سیستم عامل آندروید را منتشر کرده است .هر نسخه دارای یک نام کد از یک
غذای لذیذ است .برای مثال ،نام کد برای نسخه های آندروید  4.1و  Jelly Bean ،4.2است .در حالیکه نام کد آندروید ،4.0
 Ice Cream Sandwichاس��ت .هنگامی که گوگل یک نس��خه جدید آندرویدی را منتش��ر میکند ،هر سازنده سخت افزار
باید یک نس��خه برای تلفنها و تبلت ها ی خود س��فارش س��ازی نماید .هر نسخه جدید هفتهها یا ماهها طول میکشد ،یا یک
سازنده ممکن است تصمیم داشته باشد تا نسخه جدید را برای تبلت ها یا تلفنهای قدیمیتر خود ایجاد نکند .به همین دلیل،
هنگام بررسی در خرید یک دستگاه آندروید ،باید با دقت نسخه آندروید آن را چک کنید و مطمئن شوید نسخه به روز تر آن
در دسترس است.
بدنه های آندروید
آندروید  Jelly Beanیک سیس��تم عامل کامل با یک رابط کاربری آس��ان است .اما سازنده های سخت افزار میتوانند بوسیله
بکار بردن نرم افزار فوقالعاده به نام یک Skin
(بدنه) رابط کاربری آندروید را تغییر یا توس��عه
دهند .برای مثال ،سامس��ونگ ی��ک بنده با نام
 TouchWizب��رای تعدادی از دس��تگاه های
آندروید خود اضافه کرده اس��ت ،و  HTCیک
بدنه با ن��ام  .HTC Senseیک بدنه میتواند
تعدادی از جلوه های رابط اس��تاندارد آندروید
 Jelly Beanرا تغیی��ر ده��د .برای مثال ،بنده
 TouchWizاز صفح��ه  Homeو صفح��ه
 lockی��ک دید متف��اوت را ارائ��ه میدهد ،و
ویژگیه��ا و گرافیکهای بس��یاری را به برنامه
 Settingsاضافه مینماید ،و برنامه های کلید
جایگزی��ن مانند برنامه  Cameraرا با نس��خه
های سفارشی جایگزین کرده است.
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این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 1
از جعبه خارج کردن و شارژ کردن تبلت یا تلفن
هنگامی که شما تلفن یا تبلت آندروید دارید ،ابتدا آن را از جعبه خارج کنید ،ضمائم را مشخص نمایید ،و دستگاه را شارژ نمایید.
برای خارج کردن باطری از تلفن یا باطری خود ،ابتدا باید باطری را شارژ نمایید حتی اگر تا حدی شارژ باشد .بنابراین مسئله این
نیس��ت که ش��ما چه قدر شوق این را دارید که تبلت یا تلفن خود را راه اندازی نمایید ،دادهها و رسانهها را بر روی آن بار گذاری
نمایید ،و استفاده از آن را شروع کنید ،و ابتدا چند ساعتی بگذارید کام ً
ال شارژ شود.
از جعبه خارج کردن و شارژ کردن تبلت یا تلفن
جعبه تلفن یا تبل��ت را باز نمایید ،و محتوای
آن را خارج کنید.
تبل��ت ی��ا تلفن خود را چک کنی��د ،و اجزای

آن را بررس��ی نمایید .ضمائم آن بسته به تلفن یا
تبل��ت فرق میکند ،اما ای��ن ضمائم معموالً برای
یک تلفن است :
تلفن یا تبلت خود
یک هدست
یک کابل USB
یک آداپتور
در صورت��ی ک��ه تلفن ی��ا تبل��ت کاغذ های
چس��بنده بر روی یا پشت خود دارد ،آنها را جدا
نمایید.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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انتهای کابل  USBرا به آداپتور وصل نمایید.
آداپتور را به سوکت برق وصل نمایید.

آن سوی کابل را به تبلت یا تلفن وصل نمایید.
یادداش�ت :تعدادی از تلفنها و تبل��ت های آندروید از
ی��ک کابل  USBبا ی��ک اتصال دهن��ده در انتهای ابزار
اس��تفاده میکنند .قبل از اتصال کابل ،جایگاه پورت در
تلفن یا تبلت چک کنید.

هنگامی که ش��ما به منبع انرژی وصل ش��وید ،بعضی از
اشکال شارژ بر روی صفحه نمایش ظاهر میشوند.
تلفن یا تبلت را ش��ارژ کنید تا عالمت شارژ به شکل
یک باطری کام ً
ال شارژ شده درآید.

تلفن یا تبلت من آداپتور ندارد .از کجا میتوانم یکی تهیه کنم؟
ش��ما میتوانید یک آداپتور مناس��ب را از س��ازنده تلفن یا تبلت یا به صورت آنالین از فروشگاه الکترونیکی خریداری نمایید .اگرچه تعدادی از تلفنها
و تبلت ها تنها از ش��ارژرهای اصلی به طور رضایت بخش��ی ش��ارژ میشوند ،ابتدا بررسی نمایید آن آداپتور برای کار با تلفن یا تبلت شما طراحی شده
باش��د .از آنجا که یک ش��ارژر دقیقاً ولتاژ مورد نیاز تلفن یا تبلت شما را انتقال میدهند ،با نهایت سرعت ممکن دستگاه شما را شارژ میکند و باطری
در ش��رایط مناس��ب حفظ میشود .در صورتی که شما در جاده هستید و باید تلفن یا تبلت خود را شارژ نمایید ،از قبل یک آداپتور خودرو یا یک پک
باطری تهیه کرده باشید.
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این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 1
آشنایی با کنترلهای دستگاه
بعد از تغییر دادن تلفن یا تبلت خود؛ آن را فعال نمایید و کنترلهای آن را بررسی کنید .اگرچه مدلهای متفاوت تلفن یا تبلت
آندروید کنترلها و نماهای کلی متفاوتی دارند؛ تعدادی از دستگاهها دکمه های سخت افزاری استانداردی مانند دکمه Power
و دکمه های یک یا دو تایی از  volumeرا دارند .دستگاه های آندروید همچنین از سه دکمه دیگر نیز تشکیل شدهاند،Back ،
 ،Recent Apps ،Homeو انتهای صفحه نمایش ،معموالً به صورت دکمه های لمسی و صاف پیاده سازی شدهاند .در صورتی
که سیم کارتی درون دستگاه نباشد تعدادی از فروشگاه های یک سیم کارت درون تلفن یا تبلت همراه شماره وارد میکنند .در
برخی موارد ،شما باید یک سیم کارت مناسب خود را تهیه و وارد کنید.
آشنایی با کنترلهای دستگاه
دکمه  Powerبر روی تلفن یا تبلت را برای
چند ثانیه فشار داده و نگه دارید.
هنگامی که تبلت یا تلفن روش��ن ش��ود ،لوگوی
گوگل بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود.
ای��ن پورت  USBاس��ت ،گوگل ای��ن را به
عنوان پورت  Charger/USB/SlimPortدر
نظر گرفته است.
این یک میکروفون بر روی دستگاه است.
این دوبین مقابل است.
این سوکت هدفون است.
این میکروفون در باالی تلفن آندروید است.
این دوربین پشتی است.
این فالش دوربین است.
تلفن یا تبلت را رو بچرخانید بنابراین ش��ما
میتوانی��د بر روی لب��ه آن دکمه  Volumeیا
دکمه های  Volumeرا مشاهده نمایید.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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برای افزایش صدای زنگ قس��مت باالیی volume
را فشار دهید.
برای کاهش صدای زنگ قس��مت پایینی volume
را فشار دهید.
هنگامی که صفحه قفل ظاهر میشودlock circle ،
را لمس کنید و س��پس قفل را به هر نقطه ای بر
روی دایره بکشید.
قف��ل صفحه نمایش تلفن یا تبلت را باز نمایید ،و صفحه
 Homeظاهر میشود.
برای نمایش صفحه  Homeش��ما میتوانید دکمه
را لمس نمایید.
Home
شما میتوانید برای نمایش صفحه قبل دکمه Back
را کلیک کنید.
برای نمایش یک فهرس��ت از برنامه های اخیر ،شما
را لمس نمایید.
میتوانید دکمه Recent Apps

چگونه یک سیم کارت را در تبلت یا تلفن خودم وارد کنم؟
در صورتی که فروشگاه سیم کارت را وارد دستگاه نکرده باشد ،شما باید خودتان آن را وارد نمایید .برای یادگرفتن نوع سیم کارتی که نیاز دارید سند
راهنمای ابزار خود را مش��اهده کنید ،برای مثال ،یک میکرو س��یم یا یک نانو س��یم ،و نوع سیم کارت را انتخاب نمایید .همچنین شما سند راهنما را
درباره وارد کردن سیس��تم کارت در تلفن یا تبلت بررس��ی کنید .برخی از دستگاهها دارای یک جایگاه سیم خارجی هستند که شما با استفاده از ابزار
خارج کردن سیم یا گیره کاغذ صاف آن را باز میکنید .دستگاه های دیگر ابتدا باید آن را برگردانید و از قسمت پشت سیم کارت را در بخش SIM
وارد نمایید.
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این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 1
انجام دادن تنظیمات اولیه معمول
برای کار با تلفن یا تبلت خود ،باید تنظیمات اولیه معمول را انجام دهید .این یک رویه تک مرحله ای اس��ت که ش��ما تنظیمات
ضروری را انتخاب مینمایید و دس��تگاه را به یک ش��بکه بی س��یم متصل مینمایید .بار اول ش��ما تلفن یا تبلت خود را روش��ن
مینمایید ،آندروید صفحه ( Welcomeخوش آمدید) را نمایش میدهد .ش��ما میتوانید س��پس زبان مورد نظر خود را انتخاب
کنید ،به یک ش��بکه  Wi-Fiوصل ش��وید ،حس��اب گوگل خود را تنظیم نمایید ،و تنظیمات دیگر ازجمله پش��تیبانی و بازیابی
تنظیمات و تنظیمات  Google & Locationرا انتخاب کنید.
انجام دادن تنظیمات اولیه معمول
با فشردن و نگهداری دکمه  Powerتلفن
یا تبلت خود را روشن کنید.
در صفح��ه  ،Welcomeزب��ان را انتخاب

کنید.
 Startرا لمس نمایید.
در صفح��ه  ،Wi-Fiش��بکه  Wi-Fiمورد
نظر خود را لمس نمایید.
در صورتی که ش��بکه  Wi-Fiدر لیس��ت
ظاه��ر نش��ده اس��ت Other network ،را
لمس کنید .نام شبکه ممکن است منتشرنشده
باشد.
در صورتی که نمیخواهید به یک ش��بکه
اآلن وصل ش��وید Skip ،را لم��س نمایید .به
مرحله  8میروید.
رمز را برای شبکه  Wi-Fiتایپ نمایید.
ش��ما میتوانید برای آش��کار کردن گزینه
های بیشتر  Doneرا لمس کنید.
ش��ما میتوانید در صورتی که باید حروف
دیگری را مشاهده نماییدShow Password ،
( تغییر به ) را لمس کنید.
در صورتی که باید تنظیمات پروکس��ی یا
تنظیم��ات  Internet Protocolرا انتخاب
کنید ،میتوانید Show advanced options
( تغییر به ) را لمس نمایید.
 Connectرا لمس نمایید.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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تلفن یا تبلت خود را به شبکه  Wi-Fiوصل کنید.
در صفح��ه? ،Got Googleدر صورت��ی ک��ه قب ً
ال
حس��اب گوگل داش��تهاید Yes ،را لم��س کنید ،مانند
 Gmailی��ا  .YouTubeدر غی��ر اینص��ورت No ،را
لمس نمایید و دس��تورالعملهای راه اندازی یک حساب
را دنبال کنید.
نشانی ایمیل را برای حساب گوگل خود تایپ نمایید.
رمز خود را تایپ کنید.
یا  Nextرا بر روی صفحه کلید لمس
Next
نمایید.
در کادر محاوره ای که باز میش��ود OK ،را کلیک
کنید.
،Entertainment
صفح��ه
در
 Set up credit cardیا  Not Nowرا لمس نمایید.
در صفح��ه  restoreو  ،backupدر صورت��ی که
ش��ما داده ای را در حساب گوگل خود ذخیره کردهاید،

"Restore from my Google Account to this phone

(

تغییر به

) را لمس نمایید.

Keep this phone backed up with my Google Account

( تغییر به ) لمس کنید.
را لمس کنید.
Next
در صفح��ه  ،Google $ Locationمحل��ی را که
میخواهید به اشتراک بگذارید انتخاب کنید.
را لمس کنید.
Next
در صفحه  Finish ،Setup completeرا لمس نمایید.

آیا من از تلفن یا تبلت به حساب گوگل خودم  back upباید بگیرم؟
معموالً back up ،گرفتن از تبلت یا تلفن آندروید در حساب گوگل شما ایده خوبی است ،زیرا با این اقدام شما میتوانید داده های خود و پیکربندی
دستگاه را بعد از مشکالت سخت افزاری یا نرم افزاری بازیابی کنید .اما در صورتی که شما داده های خود را به گوگل واگذار نمایید ،تهیه  backupاز
تلفن یا تبلت در حساب گوگل الزم نیست .بدانید که اگر شما مقدار زیادی محتوا بر روی دستگاه خود ذخیره کرده باشید ،ممکن است فضای ذخیره
سازی آزاد فراتر از حساب گول شما شود و باید فضای بیشتری به آن اختصاص دهید.
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فصل 1
برقراری ارتباط با شبکه بی سیم
در صورتی که ش��ما از تلفن یا تبلت خود در چندین موقعیت اس��تفاده مینمایید ،ش��ما باید به چند شبکه وایرلس وصل شوید.
هنگامی که میخواهید به اینترنت متصل ش��وید ش��ما میتوانید دستگاه خود را به سرعت به شبکه های بی سیم متصل نمایید.
تعدادی از ش��بکهها نام ش��بکه را منتشر میکنند ،و اغلب شما تنها رمز را برای برقراری اتصال ارائه میدهید .اگر شبکه نام خود
را منتشر نکرده باشد ،شما باید نام را وارد کنید .برای برخی شبکهها ،شما باید نشانی  IPیا اطالعات سرور پروکسی را مشخص
نمایید.
برقراری ارتباط با یک شبکه بی سیم
برقراری اتصال به یک ش��بکه بی سیم که نام
خود را منتشر کرده است
در ی��ک تلفن ،زبانه وضعیت را لمس کنید،
و آن را به سمت پایین هدایت نمایید.

 Notification Shadeباز میشود.
را لمس کنید.
Quick Settings
قاب  Quick Settingsظاهر میشود.
یادداش�ت :در یک تبلت ،س��مت راست زبانه
وضعی��ت را لمس نمایید و برای باز کردن قاب
 Quick Settingsآن را ب��ه س��مت پایی��ن
بکشید.
را لمس نمایید.
Wi-Fi
صفحه نمایش  Wi-Fiباز میشود.
در صورتی که سوییچ  Wi-Fiبر روی Off
تنظیم شده است On ،را لمس نمایید.
شبکه ای را که میخواهید به تلفن یا تبلت
متصل شود لمس کنید.
کادر محاوره ای جهت برقراری اتصال به شبکه
نمایان میگردد.
یادداش�ت :در صورت��ی که ش��بکه از امنیت
برخوردار نیس��ت ،آندروید بدون نمایش کادر
مح��اوره ای  connectionبه ش��بکه متصل
میشود.
رمز را تایپ کنید.
 Connectرا کلیک کنید.
آندروید به شبکه وصل میشود.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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برقراری اتصال به یک شبکه که نام آن منتشر نشده است
ب��رای نمایش دادن صفحه  ،Wi-Fiمراحل  1تا  3را
در بخش قبل تکرار نمایید.
را لمس کنید.
Add
در صفحه شبکه  Network SSID ،Addرا لمس
نمایید و نام شبکه را تایپ کنید.
 Securityرا لمس کنید و س��پس نوع امنیت ،برای
مثال WPA/WPA2 PSK ،را لمس نمایید.
 Passwordرا لمس نمایید و رمز را تایپ کنید.
 Saveرا لمس نمایید.
برقراری ارتباط به یک شبکه و مشخص کردن تنظیمات
برای نمای��ش صفحه  Wi-Fiمراحل  1تا  3را تکرار

کنید.
شبکه را لمس نمایید.
 Passwordرا لمس کنید و رمز را تایپ نمایید.
 Show advanced optionsرا لمس کنید (
تغییر به ) .
ب��رای تنظی��م اطالع��ات س��رور پروکس��ی،
 Proxy Settingsرا لم��س نمایی��د Manual ،را
انتخاب کنید ،و سپس تنظیمات را انتخاب نمایید.
برای تنظیم اطالعات نش��انی  IP Settings ،IPرا
لمس کنید Static ،را لمس نمایید ،و س��پس تنظیمات
را انتخاب کنید.
 Connectرا لمس کنید.

چگونه من استفاده از یک شبکه بی سیم خاص را متوقف کنم؟

چگونه من یک شبکه بی سیم را تنظیم کنم؟

گوش��ه س��مت راس��ت باالی صفحه نمایش را لمس کنید و برای باز کردن
" Notification shadeب��ه س��مت پایی��ن هدای��ت نمایی��د .در صفحه

در صورتی که ش��بکه بی س��یم دارای  Wi-Fi Protected Setupیا
را در تلفن یا تبلت لمس کنید ،و س��پس
 WPSاس��تWPS ،

 ،ن��ام ش��بکه را لمس کنی��د .در کادر محاوره ای که باز
Wi-Fi
میشود Forget ،را لمس کنید.
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دکمه  WPSرا در ش��بکه بی سیم فش��ار دهیدWi-Fi Protected .
 Setupاتصال شبکه را به طور خودکار تنظیم مینماید.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 1
دانلود کردن و نصب کردن نرم افزار همکار
در حالیکه ش��ما از تلفن یا تبلت آندروید خود به عنوان یک دس��تگاه ثابت اس��تفاده مینمایید ،ش��اید متوجه ش��ده باش��ید که
آن برای جس��تجوی دادههایی مانند تماسها ،عکسها ،و آهنگها بین تلفن یا تبلت با رایانه یا  Macش��ما بس��یار مفید اس��ت.
ش��ما میتوانی��د دادهه��ا را بین ابزار آندروید و رایانه خود به دو روش اصلی جس��تجو کنید .ش��ما میتوانید از ن��رم افزار همراه
( )companion softwareاس��تفاده نمایی��د که دادهها را برای ش��ما جس��تجو میکند ،مانند برنام��ه  Samsung Kiesیا
 ،HTC Suncیا شما میتوانید دادهها را از طریق حساب گوگل یا سرویس آنالین دیگر جستجو نمایید.
مشخص کنید آیا نرم افزار همراه در دسترس است
برخی از س��ازنده های تلفنهای آندروید و تبلت ها نرم افزار همراه را برای جس��تجوی دادهها در ابزارهایش��ان ارائه میدهند.
برای مثال ،سامس��ونگ برنامه  Kiesرا برای ویندوز و برای  Macرا برنامه  OS Xارائه داده اس��ت ،در حالیکه  HTCبرنامه
 HTC Syncرا ب��رای ویندوز ارائه داده اس��ت.
آس��انترین روش برای جستجوی در صورتی که
سازنده نرم افزار همکار را برای دستگاه شما ارائه
داده باش��د این اس��ت که مرورگر وب خود را باز
کنید و به وب س��ایت سازنده مراجعه نمایید .در
صورتی که سازنده نرم افزار همکار را ارائه ندهد،
ممکن اس��ت ش��ما بتوانید نرم افزار جس��تجوی
 third-partyرا بوس��یله جستجو در وب پیدا
کنید .از سوی دیگر ،شما میتوانید فایلها را در
ابزار خود به طور دستی کپی نمایید.
دانلود کردن نرم افزار همراه
در صورتی که نرم افزار همراه یا نرم افزار  third-party syncرا برای استفاده بین رایانه و تلفن یا تبلت آندروید پیدا کردید،
نرم افزار را با اس��تفاده از مرورگر وب بر روی رایانه خود دانلود کنید .هنگام دانلود فایل نصب کننده ،مرورگر ش��ما یکی از آن
دو را برای ذخیره کردن و اجرا نمودن پیش��نهاد
میدهد .معموالً ،ذخیره کردن فایل نصب کننده
انتخاب بهتری اس��ت ،زیرا سپس شما میتوانید
در صورت لزوم دوباره برنامه نصب و راه اندازی را
اجرا نمایید .در صورتی که ش��ما بوسیله جستجو
به جای مرور کردن وب س��ایت سازنده موقعیت
را مش��خص نمایید ،مطمئن ش��وید آن را از وب
س��ایت س��ازنده دانلود کردهاید نه از یک سایت
 ،third-partyچرا که ممکن اس��ت یک نسخه
بدافزار یا جاسوسی را ارائه دهد.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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نصب کردن نرم افزار همراه
بعد از دانلود کردن نرم افزار همراه ،برای نصب نرم افزار بر روی رایانه خود ،نصب کننده آن را اجرا نمایید .در ویندوز ،کنترل
حساب کاربر جهت تایید کردن به شما اعالن مینماید آیا شما اجازه میدهید نرم افزار تغییرات را در رایانه شما اعمال کند،
در صورتی که ش��ما یک مدیر نباشید ،یک رمز مدیریتی را
برای ادامه جریان ارائه خواهید داد .در  ،Macش��ما باید به
عنوان یک کاربر  administratorتایید کنید تا نرم افزار
برای تمامی کاربرها نصب شود .از طریق نصب کننده دنبال
کنید ،تمامی گزینهها را ارزیابی کنید و تنظیمات مناس��ب
را متناس��ب با نیاز های خ��ود انتخاب کنید .هنگامی نصب
نرم افزار  ،third-partyدقت کنید که تمامی نشانیها بر
روی صفحه نمایش را خوانده باشید بنابراین شما میتوانید
از نص��ب ویژگیهای دیگر که ش��ما آنه��ا را نمیخواهید،
مانن��د نوار ابزار های مرورگر ،جلوگیری به عمل آورید .بعد
از اتمام عمل نصب ،رایانه خود را  restartکنید.

اجرا کردن نرم افزار همراه و جستجو کردن فایلها
از منوی  Startیا از میان بر دسک تاپ در ویندوز یا از  Launchpadدر  Mac OS Xنرم افزار همراه را فعال کنید .اولین
باری که شما نرم افزار را اجرا مینمایید ،باید زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید و برخی از گزینه های دیگر را تنظیم نمایید.
به تلفن آندروید یا تبلت وصل شوید و تایید نمایید که برنامه آن را کشف کردهاید .برای مثال ،در  ،Samsung Kiesتلفن یا
تبلت در لیس��ت دستگاه های متصل
ش��ده در گوش��ه س��مت چپ باالی
پنجره ظاهر میش��ود .س��پس ش��ما
میتوانی��د آیتمه��ا را انتخاب کنید و
آنها را بی��ن رایانه خود و دس��تگاه
بوسیله کش��یدن آنها از دستگاه به
دیگری انتقال دهید .بسته به برنامه،
ش��ما همچنین میتوانید نسخه های
جدی��د آندروید را در تلف��ن یا تبلت
نص��ب نمایی��د و از آن در رایانه خود
 backupبگیرید.
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فصل 1
انتقال فایلها از رایانه به دستگاه شما
ش��ما میتوانید بوس��یله وصل کردن دستگاه به رایانه خود از طریق کابل  USBو انتقال فایلها ،فایلها را بر روی رایانه یا تبلت
بارگذاری نمایید .اگر س��ازنده تلفن یا تبلت آندروید ش��ما نرم افزار همراه را برای جستجوی فایلها از رایانه و دستگاه ارائه نکرده
است ،میتوانید فایلها را مستقیماً بین این دو انتقال دهید .برای انجام آن ،شما میتوانید از  Windows Explorerاستفاده
نمایید ،برنامه مدیریت فایل درون ویندوز ارائه ش��ده اس��ت .فضای ذخیره بر روی تلفن یا تبلت به عنوان یک درایو در مرورگر
ویندوز ظاهر میشود.
انتقال فایلها از رایانه به دستگاه شما
تلفن ی��ا تبلت خود را از طریق کابل USB
به رایانه خود وصل نمایید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه صفح��ه نمایش

دستگاه با یک رمز یا  PINحفاظت شده است،
قفل دس��تگاه را باز کنید ،و ش��ما میتوانید به
رایانه دسترسی داشته باشید.
کادر محاوره ای  AutoPlayباز میشود.
در صورت��ی ک��ه میخواهید هن��گام وصل
ک��ردن دس��تگاه وین��دوز ب��ه ط��ور خ��ودکار
" Windows Explorerرا ب��از کن��د،
 Always do this for this deviceرا
کلیک کنید ( .تغییر به )
 Open device to view filesرا کلیک
کنید.
پنجره  Windows Explorerباز میشود و
محتوای ابزار را نشان میدهد.
بر روی نام دستگاه دو بار کلیک کنید.
بر روی  Internal storageدوبار کلیک
نمایید.
پوشه مناس��ب را کلیک نمایید .برای مثال،
در صورتی که میخواهید تصاویر را در دستگاه
خود کپی نمایید Pictures ،را کلیک کنید.
پنج��ره  Windows Explorerمحت��وای
پوش��ه ای که در دس��تگاه کلیک شده است را
نشان میدهد.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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 Startرا کلیک کنید.
منوی  Startباز میشود.
پوشه مناس��ب را کلیک نمایید .برای مثال ،تصاویر را
کپی نمایید Pictures ،را کلیک کنید.
کتابخانه یا پوشه ای که انتخاب کردهاید باز میشود .برای
مث��ال ،در صورتی ک��ه ش��ما  Picturesرا کلیک کنید،
کتابخانه  Picturesدر حساب کاربری شما باز میشود.
اولین آیتمی که میخواهید کپی نمایید کلیک کنید.
را نگ��ه دارید .آخری��ن آیتمی که میخواهید

کپی کنید کلیک نمایید.
آیتمها را به پوشه مقصد در دستگاه خود بکشید.
ویندوز فایلها را کپی مینماید.

هنگامی که ویندوز کپی کردن فایلها را تمام کرد،
تلفن یا تبلت خود را از رایانه جدا کنید.

چگونه میتوانم ببینم چه قدر فضای بر روی تلفن یا تبلت من وجود دارد؟
تلفن یا تبلت خود را به رایانه خود وصل نمایید.
در صورت��ی ک��ه کادر محاوره ای  AutoPlayباز میش��ود،
 Open device to view filesرا کلیک کنید.
در پنجره  ،Windows Explorerنام ابزار را کلیک نمایید.
در قاب جزییات به  Internet Storageنگاه کنید.
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این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 1
انتقال فایلها از  Macبه ابزار شما
در صورتی که شما دارای یک  Macبه جای ویندوز  PCهستید ،باید یک برنامه را برای انتقال فایلها به یا از ابزار آندروید خود
اضافه نمایید .تلفنها و تبلت های آندروید در  Mac OS X Finderظاهر نمیش��وند ،اما ش��ما میتوانید از یک برنامه به نام
 Android File Transferبرای انتقال فایلها استفاده کنید .برنامه  Android File Transferمجانی است ،و به خوبی با
دس��تگاه های آندروید اس��تاندارد کار میکند .اما در صورتی که دستگاه شما برای کار با نرم افزار همراه طراحی شده است ،مانند
 ،Samsung Kiesباید از آن نرم افزار به جای  Android File Transferاستفاده نمایید.
انتقال فایلها از  Macبه دستگاه شما
دانل��ود ک��ردن و نص��ب ک��ردن برنام��ه
Android File Transfer
را کلیک کنید.
در Safari ،Dock
یک پنجره  Safariباز میشود.
در کادر  Addressکلیک کنید.

محتوای کادر  Addressانتخاب میشود.
www.android.com/filetransfer
را فشار دهید.
را تایپ کنید و
صفحه وب  Android File Transferظاهر
میشود.
 Download Nowرا کلیک کنید.
دانلود آغاز میشود.
هنگامی که دانلود کامل شدDownloads ،
را کلیک نمایید.
صفحه  Downloadsباز میشود.
 androidfiletransfer.dmgرا کلیک
نمایید.
ی��ک پنج��ره  Finderباز میش��ود و محتوای
تصویر دیسک  Android File Transferرا
نشان میدهد.
را ب��ه
Android File Transfer
آیکون  Applicationsبکشید.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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اجرا  Android File Transferو Transfer Files
تلفن یا تبلت خود را با  USBبه  Macوصل نمایید.
را کلیک نمایید.
Launchpad
صفحه  Launchpadظاهر میشود.
را کلیک کنید.
Android File Transfer
برنام��ه  Android File Transferب��از میش��ود و
محتوای دستگاه شما را نمایش میدهد.
را کلیک کنید یا بر روی Finder
کلیک راست نمایید.
منوی متن باز میشود.
 New Finder Windowرا کلیک کنید.
یک پنجره  Finderباز میشود.
به پوشه حاوی فایلهایی که میخواهید در ابزار خود
کپی نمایید هدایت میشوید.
فایلها را انتخاب نمایید.
فایلها را به پوش��ه مناسب در ابزار خود بکشید .برای
مثال ،فایلهای موسیقی را به پوشه  Musicبکشید.
 Android File Transferفایلها را کپی مینماید.
هنگامی که استفاده از Android File Transfer
به پایان رسید ،تلفن یا تبلت خود را از  Macقطع نمایید.

چگونه میتوانم مقدار فضای آزاد دستگاه خودم را مشاهده کنم؟

چه فعالیت دیگری میتوانم با  Android File Transferانجام دهم؟

بعد از اجرای  ،Android File Transferبه زبانه وضعیت نگاه بیندازید.
اطالعات بازخوانی ش��ده مقدار فضای آزاد را برای مثال GB 5.55 ،نش��ان

ش��ما میتوانید یک فایل یا پوشه را بوسیله کلیک بر روی
یا کلیک راس��ت نمودن بر روی آن ،حذف نمایید و سپس در منوی متن
 Deleteرا کلیک کنید .ش��ما میتوانید یک زیر پوش��ه جدید را بوسیله

میدهد.

یا کلیک راس��ت کردن بر روی پوشه حاضر
کلیک بر روی
یک زیر پوش��ه ایجاد نمایید New Folder .را کلیک کنید ،نام را تایپ
نمایید ،و سپس
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این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

را فشار دهید.

فصل 1
کشف کردن رابط کاربر و برنامه های Launch
هنگامی که ش��ما دکمه  Powerرا برای بیدار کردن تلفن یا تبلت خود از خواب فش��ار میدهید ،آندروید صفحه قفل ()lock
را نمایش میدهد .س��پس ش��ما برای رس��یدن به صفحه  Homeقفل تلفن یا تبلت را باز کنید ،این صفحه حاوی یک ردیف از
آیکونهای مورد عالقه جهت اجرای برنامه های کاربردی بعالوه آیکون  All Appsبرای دسترسی به تمامی فهرست برنامه های
نصب شده بر روی ابزار است .شما میتوانید آیکونهای دیگر را به صفحه  Homeدر صورت نیاز اضافه نمایید .هنگامی که شما
یک برنامه را اجرا مینمایید ،صفحه آن ظاهر میش��ود .از برنامه ،ش��ما میتوانید ،با فش��ردن دکمه  ،Homeبه صفحه Home
برگردید .سپس شما میتوانید برنامه دیگر را اجرا نمایید.
کشف کردن رابط کاربر و برنامه های Launch
دکمه  Powerرا فشار دهید.
یادداشت :در صورتی که شما دارای یک دکمه

 Homeفیزیکی به جای یک دکمه لمس��ی و
صاف هستید ،میتوانید برای بیدار کردن ابزار
خود به جای فشردن دکمه Home ،Power
را کلیک نمایید.
صفحه ابزار روشن میش��ود و صفحه  lockرا
نشان میدهد.
را به لبه دایره بکش��ید
نم��اد قف��ل
صفحه باز میشود .شما میتوانید به هر طرفی
بکشید.
صفحه  Homeظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که یک برنامه به جای
صفح��ه  Homeنمای��ش داده ش��ود ،ب��رای
را
نمای��ش صفحه Home ،Home
لمس نمایید.
را لمس نمایید.
All Apps
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداشت :در صورتی که زبانه  Widgetsدر
صفحه  Appsنمایش داده شود ،زبانه Apps
را لمس نمایید.
را لمس نمایید.
Calculator
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برنامه  Calculatorباز میشود.
برای انجام دادن یک محاسبه دکمه را لمس نمایید.
نتیجه نمایان میشود.
Home

را لمس نمایید.

صفحه  Homeظاهر میشود.
All Apps

را لمس نمایید.

صفحه  Appsنمایان میشود.
در صورتی که صفحه مملو از برنامه باشد ،انگشت خود
را از سمت راست به سمت چپ صفحه نمایش بکشید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه صفحه  Appsپر نباش��د،
صفح��ه دوم برنامهها نمایش داده نمیش��ود .س��پس با
کشیدن انگشت به سمت چپ ،صفحه  Widgetsنشان
داده میشود.
ب��رای اجرا کردن آن یک برنامه را لمس نمایید .برای
مثال ،ب��رای باز ک��ردن برنام��ه Settings ،settings
را لم��س کنی��د ،و ب��ا آن میتوانی��د آندروی��د را
پیکربندی نمایید.

از کجا من جهت اجرای وظایف دیگر برنامه های بیشتری پیدا کنم؟
ش��ما میتوانید یک انتخاب وسیعی از برنامهها را پیدا نمایید ،هر دو مجانی
هس��تند و برخی هم بای��د در قس��مت  Appsاز Google Play Store
مبلغی را پرداخت نمایید .برای دس��تورالعملهای جس��تجو دانلود برنامهها
فصل  8را مشاهده نمایید
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آی�ا تنها یک زبان�ه  Homeوجود دارد ،یا چند ت�ای دیگری نیز
هستند؟
آندروید پنج صفحه  Homeرا ارائه میدهد .هنگامی که صفحه Home

نمایش داده ش��د ش��ما میتوانید بوسیله کشیدن از سمت چپ به سمت
راست آنها را هدایت نمایید .هنگامی که شما دکمه Home
را لمس نمایید ،تلفن شما یا تبلت آخرین صفحه  Homeبکاربرده شده
را نمایش میدهد.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 1
آشنایی با بدنه نسخه های آندروید
گوگل آندروید کاربردیترین سیستم عامل برای تلفنهای هوشمند و تبلت ها است .در این نوشته ،آخرین نسخه آندروید نسخه
 4.2اس��ت ،که به عنوان  Jelly Beanش��ناخته میشود .این کتاب  Jelly Beanرا به شکل قاب معمول خود نشان میدهد ،اما
تعدادی از س��ازندهها پوش��شهایی به نام  skinرا به آندروید اضافه کردهاند .این  skinsمعموالً بر قابلیت بیشتر میافزاید ،رابط
را برای برنامهها و ویژگیهای حاضر اصالح نمایید ،و آندروید را از منظری متفاوت نشان میدهد .در صورتی که تلفن آندروید یا
تبلت از یک  skinاستفاده مینماید ،شما میتوانید از این کتاب استفاده نمایید ،اما شما ممکن است مجبور باشید برای یادگیری
در مورد تفاوتها و قابلیتها به مشورت با سند راهنمای ابزار خود روی آورید.
 Android Device Uses a Skinخود را نصب نمایید
شما میتوانید به راحتی بر روی تلفن یا تبلت آندروید خود از یک  skinاستفاده نمایید .برای نمایش دادن صفحه ،Home
را لمس نمایید ،و س��پس در صورتی که آن مانند
صفحه س��مت چ��پ در صفح��ه نمایش یا با نم��ای کام ً
ال
متفاوت باش��د ،صفحه در سمت راس��ت مشاهده میشود.
صفحه سمت چپ بدنه  Jelly Beanثابت را نشان میدهد،
صفحه س��مت راس��ت  Jelly Beanبا یک پوسته را نشان
میده��د .در صورتی که صفحات ابزار ش��ما مانند آنهایی
که در اکثر صفحات در این کتاب هستند ،ابزار شما از یک
 Android Jelly Beanاس��تفاده مینماید .اما اگر تلفن
یا تبلت شما از یک سازنده ای است که از یک  ،skinمانند
سامس��ونگ ،HTC ،یا سونی استفاده مینماید ،احتماالً از
یک  skinبه جای آندروید ثابت بهره میجوید.
بدنه های آندروید اصلی
چه��ار  skinاصل��ی  ،Samsung TouchWiz، HTC Senseو بدنهه��ا از موتوروال و س��ونی ،هیچ ک��دام دارای یک نام
معمولی نیستند .این چهار  skinاساساً از یکدیگر متفاوت
هس��تند ،ابزار های  Samsung Androidبسیار با ابزار
ه��ای  HTCفرق دارن��د ،در دید متف��اوت از آنها ،تولید
س��ونی و موتوروال اس��ت .ابزار های Amazon Kindle
 Fireنیز از یک  skinبس��یار سفارشی بهره میبرد ،اما بر
روی نس��خه های قدیمیتر آندروید س��وار اس��ت .برخی از
سازندهها  skinها را بر روی تمامی ابزار های آندرویدشان
قرار دادهاند ،در حالیکه س��ازنده ه��ای دیگر  skinها را بر
روی برخی از ابزارها نه تمامی آنها جای دادهاند.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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مزایای  Skinها
 Skinه��ا (بدنه) چند مزیت بیش��تر را بر بدنه آندروید اضافه مینمایند .ابتدا skin ،ه��ا میتوانند ویژگیهای فوقالعاده تر و
قابلیتهای بزرگتری از آندروید را ارائه دهند .برای مثال ،بدنه  Samsung TouchWizپش��تیبانی را برای قلم س��وزنی S
 Penدر ابزار های آندروید مانند  Note IIتعریف میکند،
که ش��ما را قادر میس��ازد تا به درس��تی ب��ر روی صفحه
رس��م نمایید و یادداشت برداری را راحتتر میسازد .دوم،
یک بدن��ه میتواند پیکربندی بزرگتری را با س��خت افزار
مخصوص در یک تبلت یا تلفن مخصوص ارائه دهد ،از این
روی س��ازنده میتواند از تمامی مزایای س��خت افزار درون
ابزار س��ود ببرد .در زمان مش��ابه ،سازنده میتواند برخی از
قابلیتهای آندروید را برای تهیه کردن ش��ما برای استفاده
از ویژگیهای اضافه شده به بدنه غیر فعال نماید .سوم ،یک
بدن��ه میتواند به راحتی دید بهت��ری را ارائه دهد ،اما این،
البته ،یک قضاوت شخصی است.

معایب  skinها
در صورتی که تلفن یا تبلت شما از یک  skinاستفاده مینماید ،ممکن است شما نتوانید آخرین نسخه آندروید خود را تا زمانی
که نس��خه بعدی آن منتش��ر شود به روز کنید .به خاطر این است که بعد از انتشار هر نسخه آندروید جدید توسط گوگل ،یک
سازنده باید یک نسخه بدنه جدیدی از آندروید را برای تبلت ها و تلفنهای خود سفارش سازی نماید .اغلب ،سازندهها قصد ندارند
یک نسخه سفارشی جدید از آندروید که به انتهای چرخه تولید رسیده است را برای ابزارهای قدیمیتر خود ایجاد نمایند .این
ابزارها را بر روی نسخه قدیمیتر آندروید سوار میکند .در صورتی که شما قصد خرید یک ابزار آندروید قدیمیتر را دارید ،به
یاد داشته باشید که شما نمیتوانید
آن را به نسخه های جدیدتر آندروید
ب��ه روز نمایید .نس��خه ه��ای بدنه
آندروی��د همچنین بس��یار آرامتر از
نس��خه های معمول اجرا میشوند.
در حالیکه هدف نهای��ی این ابزارها
اجرا کردن بدنه آندروید با س��رعـت
هر چه تمامتر است ،شما باید قبل از
خرید ،سرعت ابزار را امتحان کنید.

ادامه دارد
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این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 1
آشنایی با بدنه ( )skinنسخه های آندروید (ادامه)
بدنه نسخه های آندروید معموالً ابتدا محیطهای درون کاربر های تبلت و تلفن و ثانیاً ویژگیها و برنامهها که کاربرها از آن سود
بیش��تری عایدش��ان خواهند شد را سفارش س��ازی میکنند .چهار محیط اصلی در  skinاغلب رابط کاربری آندروید در صفحه
 Homeرا تغییر میدهند ،از جمله س��ینی  ،Favoritesو صفحه  ،Notification Shade ،lockو برنامه  .Settingsبس��ته
به بدنه ،شما همچنین سازنده ای که یک برنامه دوربین پیشرفته را برای استفاده از تمامی ویژگیهای سخت افزاری بر روی این
ابزار معرفی کرده است پیدا خواهید نمود.
صفحه Home
اکثری��ت  skinها صفحه  Homeرا سفارش��ی میس��ازند ،زیرا آن محلی اس��ت که هر کاربر معموالً مق��دار زیادی از زمان
فعالیته��ای خود را با آن ص��رف مینماید .ب��ا ارائه کاغذ
دیواریهای متفاوت ،س��ازنده میتواند اب��زار های آندروید
خ��ود را ب��ا یک منظ��ره متف��اوت ارائه دهد ،و با س��اخت
قابلیتهای اضافی درون رابط کاربری ،س��ازنده میتواند از
تلفنها و تبلت ها راحتتر و س��ریعتر اس��تفاده نماید .اکثر
 skinها س��ینی  Favoritesرا سفارش سازی مینمایند
ک��ه در انتهای صفح��ه نمایش ظاهر میش��ود .برای مثال،
بدن��ه  Samsung TouchWizآیکونها را مجدد مرتب
میکنن��د ،آیکون  Appsرا در س��مت راس��ت باال به جای
میانه صفحه قرار میدهد.

صفحه قفل
اکثریت بدنهها صفحه قفل را سفارش��ی میس��ازند ،و قابلیتهایی را به آن به روشهای متنوع اضافه مینمایند .برای مثال ،در
بدنه  ،Samsung TouchWizش��ما میتوانید برای باز
کردن آیتم صفحه به ج��ای نمایش دادن صفحه Home
یا آخرین برنامه ای که ش��ما استفاده کردهاید یک آیتم در
س��ینی  Favoritesرا به انتهای صفحه  lockبکشید .در
مقایس��ه ،در بدنه آندروید ،ش��ما میتوانید برای باز کردن
برنام��ه  ،Cameraکه برای عکسبرداری س��ریع بس��یار
کاربردی و مفید اس��ت به سمت چپ صفحه  lockبکشید.
در صورت��ی که تلفن یا تبلت ش��ما از یک  skinاس��تفاده
میکند ،برای آموخت��ن درباره هر فعالیت اضافی میتوانید
از صفحه  lockس��ود ببرید ،مانند تعویض مستقیم درون
برنامهها ،یا اضافه کردن وبجت ها به صفحه قفل.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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Notification shade
 ،Notification shadeکارب��رد آن را در انته��ای همین فصل میآموزید ،آن تمامی یادداش��تهای ش��ما را در یکجا جمع
مینماید ،مانند تماسهای گرفته ش��ده و پیامها ،بهروزرس��انیهای برنامه ،و به روز رسانی های سیستم عامل ،درون یک قاب
مجرد که شما میتوانید با کشیدن زبانه وضعیت از سمت پایین به باالی صفحه نمایش به راحتی به آن دسترسی داشته باشید.
اکثری��ت  skinه��ا برای قرار دادن آیتمه��ای ضروری در
سمت راست راهنمای انگشت شما سفارش سازی شدهاند.
برای مثال ،در حالیک��ه  Notification shadeدر بدنه
را
 Jelly Beanی��ک آیک��ون Quick Settings
ارائه میدهد که شما میتوانید برای نمایش پنل Quick
 Settingsآن را لمس نمایید ،در باالی Notification
 shadeدر  TouchWizی��ک مرورگ��ر فهرس��تی از
تنظیم��ات ضروری را برای دسترس��ی فوری به یک دامنه
وسیعی از تنظیمات ارائه میدهد TouchWiz .همچنین
از یک منظر گرافیکی ب��رای  Notification shadeبه
جای بدنه آندروید نیز استفاده میکند.

برنامه Settings
اکثریت  skinها برنامه  Settingsرا سفارش سازی میکنند ،برنامه ای است که شما برای دستکاری تنظیمات در ابزار آندروید
خود استفاده مینمایید .تغییرات برنامه تنظیمات از جمله اضافه کردن تنظیمات برای ویژگیهای فراتر ،حذف کردن دسترسی
ب��ه ویژگیهایی که بدنه را غیر فعال میکند ،و تغییر دادن
کل منظره برنامه  Settingsبه دالیل فنی آرایش��ی است.
ب��رای مثال ،بدن��ه  TouchWizآیکون را ن��ه تنها برای
برنام��ه  Settingsتغییر میدهد بلکه هر کدام از سلس��له
تنظیمات را نیز تغییر میدهد TouchWiz .ویژگیهای
بیش��تری را اضاف��ه مینماید ،مانند حال��ت  Blockingو
حالت ذخیره سازی  ،Powerبه صفحه نمایش Settings
اصلی TouchWiz .همچنین دسترسی به برنامه مدیریت
 Applicationس��فارش سامس��ونگ را ارائه میدهد ،که
ش��ما برای کنت��رل برنامههایی اس��تفاده مینمایید که در
حال اجرا هس��تند و بر روی هر برنامه پاسخگویی که رابط
کاربری را متوقف مینماید تمرکز میکند.
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این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 1
هدایت کردن حرکات
برای هدایت کردن آرام رابط کاربری آندروید ،ش��ما میتوانید از هفت حرکت اصلی اس��تفاده کنید .برای تریگر کردن عمل پیش
فرض برای یک آیتم ،آن را لمس نمایید و انگش��ت خود را بردارید .برای دسترس��ی به قابلیتهای بیشتر ،یک لحظه آن را لمس
کنی��د و نگ��ه دارید .برای انتخاب متن یا بزرگ نمایی محتوا ،بر روی زبانه دوب��ار کلیک کنید .برای مرور کردن از یک صفحه به
صفحه دیگر ،به سمت راست ،چپ ،باال ،یا پایین بکشید .برای جابجا کردن یک فاصله کوتاه تر ،به اندازه یک انگشت آن را بکشید.
برای بزرگ نمایی یا کوچک کردن ،بر روی صفحه دو انگشت خود را از هم جدا یا به سمت داخل نزدیک کنید.
هدایت کردن حرکات
را لم��س کنی��د ،اندکی
Home
انگش��ت خود را بر روی صفحه نمایش فش��ار
دهید و سپس آن را بردارید.
صفحه  Homeظاهر میشود.
را لمس کنید.
All Apps
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداشت :در صورتی که زبانه  Widgetsدر
صفحه  Appsنمایش داده ش��ده اس��ت ،زبانه
 Appsرا لمس کنید.
را لمس نمایید.
Maps
یادداشت :در صورتی که نقشهها ( )Mapsاز
اول بر روی صفحه  Appظاهر نش��ده اس��ت،
مرورگر را به س��مت چپ یا راس��ت بکشید تا
 Mapsرا پیدا نمایید.
برنام��ه  Mapsب��از میش��ود و محیط اطراف
موقعیت شما نمایش داده میشود.
با جابجایی انگشت خود به سرعت از سمت
راست به س��مت چپ صفحه نمایش ،به سمت
چپ صفحه کشیده میشوید.
نقشه مرور میشود ،مسیر کشیده شده را دنبال
کنید.
دوبار با یک انگشت بر روی یک آیتم یا یک
محیط از صفحه نمایش بزنید.
یادداشت :حرکت ( double-tapدوبار ضربه
زدن)( double-touch ،دوب��ار لمس کردن)
نیز نامیده میشود.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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برای بزرگ نمایی نقشه دوبار بر روی آن ضربه بزنید.
یادداش�ت :در برنام��ه  ،Mapsب��ا دوب��ار ضرب��ه زدن
اطالعات اضافی بزرگ میش��وند .ش��ما میتوانید همان
فواصل کوچک را بوس��یله دوبار ضربه زدن با دو انگش��ت
کوچکتر کنید.
دو انگش��ت ،شصت و یک انگش��ت را بر روی صفحه
ق��رار دهید ،به هم نزدیک کنید ،و س��پس آنها را از هم
جدا نمایید.
محلی که حرکت انگش��ت شما از هم دور میشود در آن
نقطه نمای صفحه بزرگ میشود.
یادداش�ت :برای کوچک کردن ،دو انگش��ت ،انگش��ت
ش��صت و یک انگش��ت ،بر روی صفحه قرار دهید ،سپس
آنها را به هم نزدیک نمایید.

برای یک لحظه مسیر را در صفحه نمایش لمس کنید
و بکشید.
یادداش�ت :حرک��ت لم��س ک��ردن و نگه داش��تن نیز
“ ”long pressیا (فشردن طوالنی) نامیده میشود.
یک کادر اعالن ظاهر میشود
کادر اعالن را لمس کنید.
اطالعات صفحه نمایش ظاهر میشود.
 Street viewرا لمس کنید.
 Street viewاز آن موقعی��ت مکانی ظاهر میش��ود ،و
عکسهایی از جاده را نشان میدهد.
را لمس نمایید و آن
Street view figure
را به مسیری که میخواهید جابجا نمایید بکشید.
دید برای ادامه شکل تغییر میکند.

آی�ا حرکات دیگری هس�تند که م�ن بتوانم با تلفن ی�ا تبلت خودم
استفاده نمایم؟
بله .آندروید از حرکات دیگری پش��تیبانی مینماید که شما میتوانید درون

برنامهها یا ویژگیهای خاص اس��تفاده نمایید .شما در مورد چنین حرکاتی
بعد در همین کتاب خواهید آموخت.
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تفاوت بین  swipingو  draggingچیست؟
تف��اوت بین  swipingو  draggingاین اس��ت ک��ه  swippingیک
حرکت وس��یعتر نسبت به حرکت  draggingاست .شما برای جابجایی

از یک صفحه به صفحه دیگر  swipeمیکنید ،در حالیکه برای جابجایی
درون یک صفحه  dragمینمایید.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 1
استفاده از Notification Shade
مسلماً قطب گفتمان شما ،تلفن یا تبلت شما انواعی از اخطارها را تنظیم مینماید :تماسهای از دست رفته ،تماسهای تصویری،
پیامهای متنی ،جلسات ،یادآوریها ،و غیره .آندروید تمامی این اخطارها را درون  Notification shadeیکپارچه کرده است،
یک محیطی که ش��ما میتوانید از باالی صفحه به س��مت پایین بکشید ،که دائماً صفحه نمایش را نشان میدهد .شما میتوانید
از صفح��ه  Homeی��ا هر صفحه دیگری  Notification shadeرا باز نمایید .با  ،Notification shadeش��ما میتوانید به
برنامههایی مراجعه نمایید که یک اخطار ویژه را برافراشتهاند ،یک اخطار را روانه کردهاند ،یا تمامی اخطارها را مرخص ساختهاند،
یا به راحتی دوباره  Notification shadeرا ببندید.
استفاده از Notification shade
باز کردن Notification shade
را لمس کنید.
Home
صفحه  Homeنمایان میشود.

یادداش�ت :ش��ما میتوانید از آخری��ن برنامه
آندروید  Notification shadeرا باز نمایید.
چند ت��ا از برنامهها ،مانن��د برنامه ،Camera
جزء استثناها هستند.
در یک تلفن ،زبانه وضعیت در باالی صفحه
نمایش را لمس نمایید و به سمت پایین بکشید.
بر روی تبلت ،سمت چپ زبانه وضعیت را لمس
نمایید و به سمت پایین بکشید.
 Notification shadeباز میشود.
یادداش�ت :در ی��ک تلف��نNotification ،
 shadeکل صفحه را اش��غال مینماید .در یک
تبل��ت Notification shade ،کل محی��ط
باالی صفحه نمایش را اشغال مینماید.
مراجعه به App That Raised an Alert
اخطار مناسب را لمس نمایید.
برنامه باز میش��ود و منش��أ اخط��ار را نمایش
میدهد.
شما میتوانید اکنون در آن برنامه کار نمایید.
هنگامی که ش��ما میخواهید با اخطار های
دیگر کار نمایی��د  Notification shadeرا
باز کنی��د و به محلی ب��ر روی همان یا صفحه
بعد بکشید.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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مرخص کردن یک یا چند اخطار
برای مرخص کردن یک اخطار ،اخطار را به سمت چپ
یا راست بکشید.
اخطار از فهرست حذف میشود.
برای مرخص ک��ردن تمامی اخطارهاDismiss all ،
را لمس نمایید.
آندروید تمامی اخطارها که توجه شما را نیاز ندارد مرخص
میکند.
آندروید  Notification shadeرا میبندد.

بستن Notification shade
اگر ش��ما تمامی اخطاره��ا را مرخص نکنید ،همانطور
که در باال توضیح داده شد ،زبانه انتهای Notification
 shadeرا لمس کنید و آن را برای بستن قسمت سایه به
سمت باال بکشید.

یادداش�ت :ش��ما همچنی��ن میتوانی��د ب��رای بس��تن
 Notification shadeصفحه را از انتها به باال بکشید.
 Notification shadeبس��ته میشود ،و دسک تاپ یا
برنامه در پایین بخش سایه ظاهر میشود.

من ب�رای ب�از ک�ردن  ،Notification shadedآی�ا  dragکنم یا
 swipeرا انجام دهم؟
شما میتوانید یا  dragیا  swipeنمایید .با کشیدن زبانه وضعیت به سمت

پایی��ن میتوانید بدون ب��از ک��ردن کل  ،Notification shadeبه رأس
محتوای  Notification shadeدست پیدا نمایید.
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چه اعمال دیگری میتوانم در  Notification shadeانجام دهم؟
هنگامی که شما یک تماس تلفنی را از دست میدهید ،میتوانید برای باز
گرداندن تماس به  Call back ،notificationرا لمس نمایید ،یا برای
ارسال پیام  Messageرا لمس نمایید .هنگامی که شما یک یادداشت را
برای پیامهای الکترونیکی جدید دریافت مینمایید ،انگشت خود را برای
توسعه فهرست پیامها به سمت پایین بکشید.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 1

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 2

فصل 2

سفارش سازی تلفن یا تبلت شما

برای کارکرد موثر تلفن یا تبلت خود ،شما میتوانید تعدادی از تنظیمات آن را پیکربندی نمایید .این فصل به شما نشان میدهد
به مهمترین تنظیمات دسترسی پیدا کنید و از آنها برای شخصی سازی تلفن یا تبلت خود استفاده کنید .شما میآموزید چگونه
یادداشتها ،سلیقه های رسانه ای ،روشنایی صفحه نمایش ،و جلوه های کلیدی دیگر از رفتار ابزار خود را کنترل کنید.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 2
پیدا کردن تنظیمات مورد نیاز خود
برای پیکربندی تلفن یا تبلت خود ،شما از برنامه  Settingsاستفاده مینمایید .این برنامه شامل تنظیماتی برای سیستم عامل
آندروید و ویژگیهای تعریفی در تلفن یا تبلت ش��ما اس��ت .برای دس��تیابی به تنظیمات ،صفحه  Settingsرا نمایش دهید ،و
سلس��له تنظیمات نش��ان داده میشود .در برخی از برنامهها دسترس��ی به تنظیمات از طریق خود برنامه ممکن است .در صورتی
شما نمیتوانید تنظیمات مرتبط به آن برنامه را در صفحه  Settingsپیدا نمایید ،به درون برنامه نگاهی بیندازید.
پیدا کردن تنظیمات مورد نیاز خود
نمایش دادن صفحه تنظیمات
در ی��ک تلفن ،زبانه باالیی صفحه نمایش را
لمس کنید ،و انگش��ت خود را به س��مت پایین
بکشید.
یادداش�ت :در یک تبلت ،س��مت راست زبانه
باالیی صفحه را لمس نمایید و انگش��ت خود را
برای باز کردن قاب  Quick Settingsکلیک
نمایید .برای بازکردن Notification shade
سمت چپ زبانه را لمس کنید و به سمت پایین
هدایت نمایید.
 Notification shadeباز میشود.
 ) ( Quick Settingsرا لمس نمایید.
قاب  Quick Settingsظاهر میشود.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
برای نش��ان دادن سلس��له تنظیمات دیگر
بوس��یله انگشت خود مرورگر را از باال به سمت
پایین بکشید.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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نمایش دادن صفحه تنظیمات
در صفح��ه  ،Settingsدکمه را ب��رای تنظیماتی که
میخواهید نمایش دهی��د لمس نمایید .برای مثال ،برای
نشان دادن صفحه  Sound ،Soundرا لمس کنید.
هنگام��ی که آماده هس��تید برای برگش��ت به صفحه
تنظیمات ). ( Settings ،را لمس نمایید.
نمایش دادن تنظیمات یک برنامه
در برنامه در حال اجرا ) ( Menu ،را لمس نمایید.
منو ظاهر میشود.
صفحه  ). ( Settingsظاهر میشود.
یادداش�ت :در این مرحله ،شما باید از بین چند سلسله
از تنظیمات بوس��یله لمس سلسله مناسب یکی را انتخاب
کنی��د .برای مثال ،در برنامه  ،Gmailبرای نش��ان دادن
صفح��ه  General Settings ،General Settingsرا
لمس نمایید.

تنظیماتی را که میخواهید تغییر دهید لمس نمایید.
برای مثال ،تغییر به .
هنگامی که ش��ما تغییر به تنظیم��ات را تمام کردید،
) را لمس نمایید.
برای برگشت به برنامه ( Back

چگونه میتوانم سریع ًا به تنظیمات کلیدی دست پیدا کنم؟
ش��ما میتوانید مس��تقیماً از پنل  Quick Settingsبه تنظیمات کلیدی دسترس��ی داش��ته باش��ید .در یک تلفن ،زبانه باالیی صفحه نمایش را
لمس نمایید و انگش��ت خود را برای باز کردن  Notification shadeلمس کنید و به س��مت پایین بکش��ید ،س��پس برای نش��ان دادن پنل
،Quick Settingsعبارت  ) ( Quick Settingsرا لمس نمایید .در یک تبلت ،برای باز کردن  Notification shadeسمت راست زبانه
باالی صفحه نمایش را لمس کرده و به سمت پایین بکشید .شما میتوانید تنظیماتی که میخواهید تغییر دهید ،لمس و انتخاب نمایید.
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این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 2
انتخاب کردن  Notificationهای که میخواهید دریافت نمایید
بعضی از برنامهها هنگام روی دادن اتفاق ،یادداشتهایی را به عنوان اخطار به شما نشان میدهند .برای مثال ،یک وقت مالقات
در تقوی��م را ب��ه یاد ش��ما میاندازند ،یا دریاف��ت یک پیام الکترونیکی یا نس��خه موجود به روز این نرم اف��زار را اعالن میکنند.
یادداش��تها برای ردیابی اطالعات حیاتی بسیار عالی هستند ،اما ش��ما احتماالً میخواهید به جای مشاهده تمامی یادداشتها،
یادداشتهایی را که میخواهید ،دقیقاً دریافت نمایید .شما میتوانید انتخاب نمایید از کدام برنامهها یادداشتی دریافت میکنید.
در صورتی که تلفن یا تبلت شما دارای یک چراغ یادداشت است ،شما میتوانید گزینه مربوط به آن را انتخاب نمایید تا هر زمان
یادداشتی دریافت کردید با خاموش و روشن شدن به شما اطالع دهد.
انتخاب  Notificationهای که میخواهید دریافت نمایید
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه نمایش  Homeظاهر میشود.

 ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه نمایش  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده شده است ،زبانه
 Appsرا لمس کنید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداش�ت :اگر برنام��ه  Settingsدر صفحه
 Appsنیست ،صفحه را به سمت چپ بکشید.
در صورت لزوم دوباره این اقدام را انجام دهید.
یادداشت :ش��ما میتوانید بوس��یله باز کردن
 Notification shadeبرنام��ه  Settingsرا
باز نمایید و س��پس  Settingsدرون برنامه را
لمس نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
برنام��ه ای که میخواهی��د تأثیر بگذارید را
لمس نمایید.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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صفحه نمایش  App infoبرای برنامه ظاهر میشود.
در صورت��ی که میخواهید از این برنامه یادداش��تها
را مش��اهده نمایی��دShow notifications ،
( تغیی��ر ب��ه ) را لمس نمایی��د .در غیر اینصورت،
 Show notificationsرا ح��ذف نمایی��د ( تغییر
به ).
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
مراح��ل  5ت��ا  7را ب��رای انتخ��اب تنظیم��ات برای
برنامه های دیگر تکرار نمایید.
در صفحه  ) ( Settings ،Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Displayرا لمس نمایید.
صفحه  Displayظاهر میشود.
در صورتی که میخواهید هنگام دریافت یک یادداشت
بوسیله چراغ یادداش��ت تبلت یا تلفن به شما اطالع داده
ش��ود  Pulse notification lightرا لم��س نمایید
) در غی��ر اینص��ورت،
تغیی��ر ب��ه
(
 ( Pulse notification lightتغیی��ر به ) را
حذف نمایید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

چه فعالیتهایی دیگری را من میتوانم در صفحه  App infoبرای یک برنامه فعال کنم؟
شما میتوانید چند فعالیت را در صفحه  App infoبرای یک برنامه داشته باشید:
در صورتی که برنامه در پاسخ به دستور لمس شما متوقف شده است برای اجبار روی توقف برنامه  Force stopرا لمس نمایید.برای شروع فرآیند  uninstallکردن برنامه از تلفن یا تبلت خود Uninstall ،را لمس نمایید.برای حذف کردن فایلهای داده برنامه  Clear dataرا لمس نمایید ،از جمله جزییات حس��ابی که توس��ط ش��ما وارد ش��ده اس��ت وتنظیماتی که انتخاب نمودهاید.
-برای حذف دادههایی که برنامه برای استفاده در آینده در مخزن خود ذخیره کرده است  Clear cacheرا لمس نمایید.
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فصل 2
انتخاب کردن تنظیمات صوت و صدا ( Volumeو )Sound
ب��رای کنت��رل ص��دای پخش آهنگها و موزیک بر روی تلفن یا تبلت خود ،ش��ما میتوانید از کنترلهای صدای س��خت افزار یا
کنترله��ای روی صفحه نمایش خود اس��تفاده نمایید .ب��رای کنترل بازخورد صوتی تلفن یا تبلت خ��ود ،تنظیمات را در صفحه
 Soundانتخاب نمایید .در اینجا ،ش��ما میتوانید صدای زنگ و حالت لرزش را برای یک تلفن کنترل کنید ،صدای پیام رس��انی
پیش فرض را تنظیم نمایید ،و آهنگهایی را برای انعکاس عمل لمس خود بر روی صفحه نمایش انتخاب نمایید.
انتخاب کردن تنظیمات صوت و صدا ( Volumeو )Sound
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
( All Apps

) را لمس نمایید.

صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده ش��ده است ،زبانه
 Appرا لمس نمایید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورت��ی که تنظیم��ات بر روی
صفحه  Appsنیس��ت ،مرورگر را به سمت چپ
یا راست بکشید تا  Settingsرا پیدا نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Soundرا لمس نمایید.
صفحه نمایش  Soundظاهر میشود.
در صورت��ی ک��ه میخواهید ص��دا را تنظیم
نمایید Volumes ،را لمس کنید.
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در صفح��ه  ،Volumesن��وار لغزن��ده
 Music, video, games,& other mediaرا بکشید.
نوار لغزن��ده  Ringtone & notificationsیا نوار
لغزنده  Notificationsرا بکشید.
نواز لغزنده  Alarmsرا بکشید.
 OKرا لمس نمایید.
در صفح��ه  ،Soundب��ر روی ی��ک تلف��ن
 Phone Ringtoneرا لمس کنید.
در صفح��ه  ،Phone Ringtoneیک صدای زنگ را
برای گوش دادن به آن لمس نمایید.
 OKرا لمس نمایید.
در صفح��ه  ) ( ،Soundرا انتخ��اب نمایی��د ی��ا
 ) ( Vibrate when ringingرا حذف نمایید.

 Default Notificationsرا لمس نمایید.
در صفح��ه نمای��ش  ،Default notificationبرای
گوش دادن به آن یک آهنگ را لمس نمایید.
 OKرا لمس نمایید.
در صفح��ه  ) ( ،Soundرا انتخ��اب نمایی��د ی��ا
 ) ( Dial pad touch tonesرا حذف نمایید.
برای انتخاب ( ) یا حذف ( ) Touch sounds
را لمس نمایید.
ب��رای انتخ��اب ( ) ی��ا ح��ذف ( )
 Screen lock soundرا لمس نماید.
ب��رای انتخ��اب ( ) ی��ا ح��ذف ک��ردن ( )
 Vibrate on touchرا لمس نمایید.

آیا روش سریعی برای تغییر صدا وجود دارد؟
در صورت��ی که تلفن یا تبلت ش��ما دارای یک کنترل Volume
فیزیکی اس��ت ،در سمت راست کنترل باالیی را برای افزایش صدا
فش��ار دهید ،یا برای کاهش صدا قسمت پایین را فشار دهید .یک
کنترل صدا در صفحه ظاهر میش��ود ،و تنظیمات صدا را نمایش
میده��د .در صورت��ی  ) ( ) ( Optionsظاهر ش��ود ،برای
نش��ان دادن میزان صداهای دیگر آن را لمس نمایید ،سپس برای
تعیین میزان صدا (
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فصل 2
تنظیم کردن روشنایی صفحه نمایش و کاغذ دیواری
برای مش��اهده کردن راحت صفحه نمایش ،ش��ما میتوانید روش��نایی آن را تغیر دهید .همچنین شما میتوانید به طور خودکار
ویژگی  Auto – Brightnessرا از ابزار خود انتخاب کنید و روشنایی صفحه نمایش را مطابق با روشنایی محیطی که حسگر
نور تشخیص میدهد ،با یک سطح روشنایی درست تنظیم نمایید.
تنظیم کردن روشنایی صفحه نمایش و کاغذ دیواری
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه نمایش  Homeظاهر میشود.
 ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه نمایش  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که زبانه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده است ،زبانه  Appرا
لمس نمایید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورت��ی  Settingsدر صفحه
 Appsنیس��ت ،نوار مرورگر را به سمت چپ یا
راست بکشید تا  Settingsرا پیدا نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Displayرا لمس نمایید.
صفحه  Displayظاهر میشود.
 Brightnessرا لمس نمایید.
یادداش�ت :ش��ما میتوانید کاغذ دیواری را از
صفحه  Homeبه س��رعت تغیی��ر دهید .کاغذ
دیواری را لمس نمایید و نگهدارید تا کادر محاوره
ای  Choose wallpaper fromب��از ش��ود،
س��پس  ،Gallery , Live Wallpapersیا
 Wallpapersرا لمس نمایید.
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کادر محاوره ای  Brightnessظاهر میشود.
در صورتی که شما میخواهید به طور خودکار
روش��نایی صفحه نمایش تلفن ی��ا تبلت خود را
تنظی��م کنی��دAutomatic brightness ،
( تغییر به ) را لم��س نمایید .در غیر این
صورت ،ن��وار لغزن��ده را برای تنظیم روش��نایی
بکشید.
 OKرا لمس نمایید.
کادر محاوره ای  Brightnessبسته میشود.
 wallpaperرا لمس کنید.
 Choose wallpaper fromظاهر میشود.
منش��أ  wallpaperرا لم��س نمایی��د :
 Gallery ,Live Wallpapersیا . Wallpapers

این مثال از  wallpapersاستفاده مینماید.
در صفح��ه نمایش��ی ک��ه ظاه��ر میش��ود،
تصوی��ر ،live wallpaper ،یا  wallpaperکه
میخواهید را لمس نمایید.
یادداش�ت Live wallpaper :میتوان��د برای
دید جذاب باش��د ،اما به نیروی بیشتری از کاغذ
دیواری ثابت نیاز دارد ،مسلماً زمان اجرای باطری
را کاهش میدهد.
 Set wallpaperرا لمس نمایید.
) را لمس نمایید.
( Home
کاغذ دیواری در صفحات  Homeظاهر میشوند.

آیا روش یک سریع برای تغییر روشنایی صفحه نمایش وجود دارد؟
شما میتوانید از قاب  Quick Settingsبرای تغییر سریع روشنایی صفحه نمایش استفاده نمایید . .در یک تلفن ،باالی صفحه را لمس کنید ،و
با انگشت خود بکشید تا  Notification shadeباز شود ،و سپس  ) ( Quick Settingsرا لمس نمایید .در یک تبلت ،گوشه سمت راست
باالی صفحه را لمس کنید و با انگشت خود بکشید تا قاب Quick
 Settingsباز شود .برای نمایش دادن کنترل  ،Brightnessابتدا
 Brightnessرا لمس نمایید ،س��پس  Autoرا لمس نمایید یا
در صورت لزوم نوار لغزنده را بکشید.
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فصل 2
انتخاب تنظیمات دسترسی موقعیت مکانی
تلفن یا تبلت آندروید شما میتواند با استفاده از ماهوارهها در سیستم تعیین موقعیت جهانی ،یا  ،GPSبا استفاده از شبکه های
بی س��یم شناخته ش��ده ،موقعیت مکانی شما را تعیین نماید .برنامه های ش��ما میتواند از اطالعات موقعیت شما برای برچسب
گذاری عکسها اس��تفاده نماید ،تحقیقات ش��ما را سفارش سازی کند ،و اطالعاتی از محل ارائه نماید .در آندروید ،شما میتوانید
دسترسی به موقعیت مکانی را انتخاب کنید ،و اجازه دادن ،به معنای تعیین موقعیت مکانی شما است .شما دسترسی به موقعیت
مکانی را به طور جداگانه برای برنامه های گوگل و برای برنامه های دیگر تنظیم میکند.
انتخاب تنظیمات دسترسی به موقعیت مکانی
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
 ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که زبانه  Widgetsدر
صفحه  Appsنمایش داده ش��ود ،زبانه Apps
را لمس کنید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداشت :اگر همان بار اول تنظیمات در صفحه
 Appsنباشد ،نوار مرورگر را به سمت راست یا
چپ بکشید تا  Settingsرا پیدا نمایید.
 Location accessرا لمس نمایید.
یادداشت :در یک تلفن ،شما باید برای نمایش
دکمه  Location accessن��وار مرورگر را به
سمت پایین بکشید.
ب��رای جابجای��ی ب��ر روی  Onی��ا ،Off
 Access to my Locationرا لمس کنید.
یادداش�ت :اگر شما به  Onجابجا کنید ،کادر
مح��اوره ای  Location consentظاه��ر
میگردد .برای بستن کادر محاوره ای Agree
را کلیک کنید.
ب��رای انتخاب ( ) یا ح��ذف کردن ( )
 GPS satellitesرا لمس نمایید.
ب��رای انتخاب ک��ردن ( ) یا حذف ( )
Wi-Fi & mobile network location
را لمس نمایید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
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صفحه  Settingsدوباره ظاهر میشود.
در لیس��ت  Google ،Accountsرا لمس
نمایید.
صفحه نمایش  Googleظاهر میشود ،و حساب
گوگل شما نشان داده میشود.
 Location settingsرا لمس نمایید.

صفحه Google apps Location settings
ظاهر میشود.
ب��رای تنظی��م آن ب��ه ص��ورت  Onیا ،Off
 Let Google apps your Locationرا
لمس نمایید.

یادداش�ت :در صفح��ه و قس��مت مخص��وص
،Google apps Location settings
ش��ما میتوانید ب��رای نمایش صفحه دسترس��ی
 Locationب��رای برنام��ه ه��ای دیگ��ر
"
 Location accessرا لمس نمایید.
 ) ( Googleرا لمس نمایید.
صفحه  Googleظاهر میشود.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.

آیا هنگامی که برنامهها دسترسی به موقعیت مکانی را از من بخواهند باید آن را اعطا کنم؟
این تمام و کمال به شما بستگی دارد .هر بار یک برنامه دسترسی به موقعیت مکانی را درخواست نمایید ،مطمئن شوید که یک دلیل خوب برای
این دسترس��ی وجود دارد و تنها برای تحقیقات مخفیانه یا جاسوس��ی نیست .اعطای دسترسی به موقعیت مکانی به برنامهها میتواند به شما برای
کس��ب اطالعات بیش��تر در مورد تلفن یا تبلت ش��ما کمک کند ،اما همچنین منجر به نگرانیهای امنیتی نیز خواهد ش��د .برای مثال ،برنامه های
رسانه های اجتماعی با امکان دسترسی به موقعیت مکانی شما میتوانند دوستان شما را از موقعیت شما باخبر سازند ،در حالیکه میتواند خطراتی
نیز به همراه داشته باشد مانند ،افرادی که به کمین شما مینشینند .با اضافه کردن اطالعات موقعیت مکانی به عکسهای خود میتوانید آن را بر
حسب موقعیت مرتب کنید ،که بسیار میتواند مفید واقع شود .در صورتی که عکسهایی شامل اطالعات موقعیت مکانی خود را به صورت آنالین
ارسال میکنید ،افراد دیگر میتوانند دقیقاً موقعیت مکانی عکس گرفته شده را اعالم کنند.
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فصل 2
ایمن سازی تلفن یا تبلت خود با یک PIN
برای اینکه مانع دسترس��ی هر ش��خص به دادهها و اطالعات خود در تلفن یا تبلت ش��وید ،شما میتوانید با یک شماره شناسایی
ش��خصی ،یا  PINابزار را قفل نمایید .این کد عددی هنگامی که ش��ما تلفن یا تبلت خود را قفل مینمایید یا آن خودش را قفل
میکند تأثیر بس��زایی دارد .برای باز کردن قفل خود ،باید  PINرا ارائه دهید .در صورتی که ش��ما به امنیت س��ختتری از یک
 PINنیاز دارید ،میتوانید از یک کلمه عبور استفاده کنید ،که واحد اندازه گیری (انتروپی) بزرگتری را ارائه مینماید و همچنین
رمزگشایی آن سختتر است.
ایمن سازی تلفن یا تبلت خود با یک PIN
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
 ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورتی که زبانه  Widgetsدر
صفحه  Appsنمایش داده شود ،زبانه  Appرا
لمس کنید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی که تنظیمات در صفحه
 Appsنیس��ت ،نوار مرورگر را به سمت چپ یا
راست بکشید تا  Settingsرا پیدا نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Securityرا لمس کنید.
یادداشت :در یک تلفن ،شما باید برای نمایش
دکمه  securityنوار مرورگر را به سمت پایین
بکشید.
صفحه  Securityظاهر میشود.
 Screen lockرا لمس نمایید.
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صفحه  Choose screen lockظاهر میشود.
 PINرا لمس نمایید.
یادداشت :در این مرحله ،شما میتوانید معانی
متفاوت��ی از امنی��ت را بوس��یله لم��س ،Slide
 ،Pattern ،Face Unlockی��ا Password
انتخ��اب کنید .برای اطالعات بیش��تر قس��مت
راهنمایی را مشاهده نمایید.
صفحه  Choose your PINظاهر میشود.
یک رمز چهار رقمی یا بیشتر تایپ نمایید.
 Continueرا لمس نمایید.
صفح��ه دوم  Choose your PINظاهر و به
شما نشان میدهد  PINخود را تایید کنید.
همان  PINرا تایپ کنید.
 OKرا لمس نماید.
صفحه  Securityظاهر میش��ود ،اکنون گزینه
های دیگر نمایش داده میشوند.
در صورت��ی که ب��ه امنیت س��ختتری نیاز
داری��دPower button locks instantly ،
( تغییر به ) را لمس کنید.
 Automatically lockرا لمس نمایید.
صفحه  Automatically lockظاهر میشود.
ب��رای مث��ال ،ب��ه م��دت  5ثانی��ه ،دکم��ه
 appropriate timeرا لمس نمایید.
صفحه  Securityظاهر میشود.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.

چه جایگزینهایی را برای ایمن سازی ابزار آندروید خودم به جای  PINمیتوانم انتخاب کنم؟
در صفحه  ،Choose screen lockش��ما میتوانید چهار ابزار دیگر از صفحه  unlockingرا انتخاب نمایید .روش پیش فرض اس�لاید اس��ت،
تنها نیاز اس��ت که ش��ما انگش��ت خود را بر روی صفحه نمایش بلغزانیدFace Unlock .عکسهایی را از صورت ش��ما میگیرد و از دوربین برای
تأییدیه ش��ما اس��تفاده میکند .الگو نیاز دارد ش��ما یک الگو را بر روی یک مدار نه نقطه ای بکش��ید Password .شما را وادار به تایپ یک کلمه
عبور مینماید .از سوی دیگر ،اگر نمیخواهید کلمه عبور تعیین نمایید None ،را انتخاب نمایید.
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فصل 2
رمز گذاری تلفن یا تبلت خود به دالیل امنیت
بعد از ایمن س��ازی تلفن یا تبلت خود با یک  PINیا کلمه عبور ،ش��ما میتوانید بوس��یله رمز نویس��ی تمامی دادهها در رایانه یا
تبلت ،داده های قابل ارزش خود را محافظت نمایید .رمز نویس��ی دادهها درون ابزار را در هم میآمیزد بنابراین دادهها میتواند
تنها توسط فردی که کلمه عبور یا  PINرا وارد کرده است خوانده شود .قبل از رمز نویسی تلفن یا تبلت خود ،شما باید باطری
خود را ش��ارژ نمایید .در طول رمز نویس��ی ،تلفن یا تبلت باید به یک منبع انرژی نیز متصل باشد .آندروید هم به باطری و هم به
یک منبع انرژی برای شارژ شدن نیاز دارد تا از انجام کامل رمز گذاری حتی بعد از قطع اتصال انرژی مطمئن شود.
رمز گذاری تلفن یا تبلت خود به دالیل امنیت
تلفن یا تبلت خ��ود را به منبع انرژی ،یا به
ی��ک آداپتور ی��ا پورت  USBب��ر روی رایانه یا
USB hubوص��ل نمایید و آن را کام ً
ال ش��ارژ

نمایید .تلف��ن یا تبلت خود را ب��ه منبع انرژی
وصل نمایید.
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
 ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که زبانه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده است ،زبانه Apps
را لمس کنید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداشت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا  Settingsرا
پیدا نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Securityرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در یک تلفن ،شما باید برای نشان
دادن دکمه  Securityنوار مرورگر را به سمت
پایین بکشید.
صفحه  Securityظاهر میشود.
Encrypt phoneیا Encrypt tablet
را لمس نمایید.
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صفح��ه  Encrypt phoneی��ا Encrypt
 tabletنمایان میشود.

یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه تلف��ن ی��ا تبل��ت
خ��ود را ب��ه ی��ک منب��ع ان��رژی وص��ل نک��رده
باش��ید ،دکم��ه  Encrypt phoneی��ا دکم��ه
 Encrypt tabletمح��و و غی��ر قاب��ل دس��ترس
میگردد.

 Encrypt phoneیا Encrypt tablet
را لمس نمایید.
صفحه  Confirm your PINظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه اب��زار از ی��ک رم��ز
ب��ه ج��ای ی��ک  PINاس��تفاده میکن��د ،صفحه
 Confirm your passwordظاهر میشود.

 PINخود را تایپ نمایید.
 Nextرا لمس نمایید.
صفح��ه  Encryptظاهر میش��ود ،و به ش��ما
در مورد آس��یب پذیر بودن رم��ز گذاری اخطار
میدهد و اینکه شما باید آن را عوض نمایید.
 Encrypt phoneیا Encrypt tablet
را لمس نمایید.
آندروید شروع به رمز گذاری تلفن یا تبلت میکند،
ی��ک فرآیند بازخوانی ب��ر روی صفحه نمایش انجام
میپذیرد.

Type password to decrypt storage
ظاهر میشود.
 PINخود را تایپ نمایید.
 Doneرا لمس نمایید.
صفحه  lockظاهر میشود.
 PINخود را تایپ کنید.
را لمس نمایید.

صفحه  Homeظاهر میش��ود ،و ش��ما میتوانید
شروع به استفاده از ابزار خود نمایید.

چگونه رمز گذاری را از تلفن یا تبلت خودم حذف کنم؟
بعد از رمز گذاری تلفن یا تبلت خود ،شما نمیتوانید رمز گذاری را حذف نمایید و دادهها را در مکان قرار دهید .در عوض ،شما باید بازیابی داده
را انجام دهید ،دادهها از ابزار حذف میشوند و تنظیمات کارخانه را مجدد مستقر مینماید.
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فصل 2
انتخاب کردن زبان و تنظیمات ورودی
برای فعال سازی استفاده از تلفن یا تبلت خود ،شما رابط کاربری آن را متناسب با کاربرد زبان خود تنظیم خواهید کرد .آندروید
از تعداد زیادی زبان پش��تیبانی مینماید ،و ش��ما میتوانید به س��رعت آنها را تغییر دهید ،آندروید روشهای متنوع وارد کردن
متن ،نواختن آهنگ از نما های صفحه کلید دس��ته بندی ش��ده در هنگام گفتگو یا تایپ از طریق ویژگی  Google voiceرا
ارائه مینماید .شما میتوانید متد های ورودی خود ،غلط یاب امالیی ،و گزینه های زبانی دیگر را در تنظیمات & Language
 inputپیکربندی نمایید.
انتخاب کردن زبان و تنظیمات ورودی
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
 ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که زبانه  Widgetsدر
صفحه  Appsنمایش داده ش��د ،زبانه Apps
را لمس نمایید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداشت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفحه اول  Appsنمایش داده نشده است ،نوار
مرورگر را به س��مت چپ یا راس��ت بکش��ید تا
 settingsرا پیدا نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Language & inputرا لمس نمایید.
یادداشت :در یک تلفن ،شما باید برای نمایش
دادن دکم��ه  Language & inputن��وار
مرورگر را به سمت پایین بکشید.
صفحه  Language & inputظاهر میشود.
برای تغییر دادن زمان Language ،را لمس
کنید ،زبان مناس��ب را از صفحه Language
انتخ��اب نمایید و س��پس  ) ( Settingsرا
لمس کنید.
ب��رای اس��تفاده از غل��ط ی��اب امالی��ی،
 Spell Checkerرا انتخاب کنید( تغییر
به ).
ب��رای پیکربن��دی غل��ط ی��اب امالی��ی،
 ) ( Optionsرا لمس نمایید.
یادداش�ت :برای وارد ک��ردن مجموع عبارات،
از دیکشنری  Personalاستفاده نمایید .برای
اطالعات بیشتر راهنمایی را مشاهده نمایید.
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در صفح��ه Options ،Spell checker
( ) را لمس نمایید.
در صفح��ه ،Spell checking settings
در صورت��ی که میخواهید غل��ط یاب امالیی را
برای جس��تجوی اسامی در فهرست تماس خود
جستجو کنیدLook up contact names ،
را لمس نمایید ( تغییر به ).
 ) ( Spell Checkerرا لمس کنید.
در کادر مح��اوره ای  ،Languageزبان��ی
را که میخواهید اس��تفاده نمایید لمس نمایید
( تغییر به ).
در محی��ط  ،Keyboard & inputه��ر
صفحه کلید یا ورودی که میخواهید اس��تفاده

نمایید انتخاب کنید ( تغییر به ).
ب��رای پیکربن��دی ،Voice Search
 Voice Searchرا لم��س نمایی��د و ب��ر روی
صفحه ای که ظاهر میشود ،کار کنید.
برای پیکربندی ویژگی ،text-to-speech
 text-to-speech outputرا لمس کنید و
بر روی صفحه کار کنید.
برای تغییر سرعت نشانگر ماوس،trackball ،
ی��ا  Pointer speed ،trackpadرا لم��س
کنی��د ،و ب��ر روی صفحه ای که ظاهر میش��ود
کار کنید.

یک دیکشنری  personalچیست و چگونه از آن استفاده نمایم؟
ی��ک دیکش��نری  personalی��ک لیس��ت از بخشه��ای تعری��ف ش��ده اس��ت که ش��ما
میتوانی��د بوس��یله تایپ یک میان ب��ر وارد نمایید .ب��رای مثال ،در صورتی که ش��ما بخش
 Vice President for Sales & Marketingرا ب��ا می��ان ب��ر  vpsmاضافه میکنید،
شما میتوانید با تایپ عبارت  vpsmاین بخش را سریعاً وارد نمایید و بخش را بر روی زبانه
پیشنهادات لمس کنید.
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فصل 2
سفارش سازی صفحات Home
برای اس��تفاده راحتتر از تلفن یا تبلت خود ،ش��ما میتوانید بوس��یله اضافه کردن برنامه یا ویجت ها صفحات  Homeخود را
س��فارش س��ازی نمایید و ش��ما میتوانید مفیدترین آن را پیدا نمایید و هر برنامه یا ویجت که نیاز ندارید را حذف کنید .ش��ما
میتوانید موقعیت مکانی برنامهها و ویجت ها را در هر صفحه  Homeتغییر دهید ،و میتوانید س��ینی  Favoritesدر انتهای
صفحه  Homeرا با برنامه های ضروری سفارش سازی نمایید .همچنین شما میتوانید اندازه ویجت ها را برای رسیدن به اندازه
های بهتر تغییر دهید.
سفارش سازی صفحات Home
قرار دادن  Appدر یک صفحه Home
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
به صفحه  Homeکه میخواهید برنامه را
در آن جای دهید هدایت میشوید.
 ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده شده است ،زبانه
 Appsرا لمس نمایید.
برنام��ه ای را ک��ه میخواهی��د ب��ه صفحه
 Homeاضافه نمایید لمس کنید و نگهدارید.
صفحه  Homeبا برنامه در باال ظاهر میشود.
برنامه را به محلی که میخواهید ،بکشید.
برنامه را رها کنید.
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سفارش سازی سینی Favorites
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه  Homeنمایان میشود.
یادداش�ت :در صورتی که سینی Favorites
مملو از برنامه اس��ت ،باید قب��ل از اینکه بتوانید
برنامه دیگری را اضافه کنید یک برنامه را حذف
نمایید.
برنام��ه ای را ک��ه میخواهی��د از س��ینی
 Favoritesحذف نمایید لمس و نگهدارید.
دکمه  Removeظاهر میشود.
برنامه را به بیرون از س��ینی  Favoritesدر
بخش اصلی صفحه  Homeبکشید و آن را رها
نمایید.
برنامه ای که میخواهید به سینی Favorites
اضافه نمایید لمس کنید و نگهدارید.
دکمه  Removeظاهر میشود.
برنامه ای را به سینی  Favoritesبکشید و
آن را رها نمایید.
یک ویجت را در صفحه  Homeقرار دهید.
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
ب��ه صفحه  Homeکه میخواهید ویجت را
به آن اضافه نماید هدایت میشوید.
 ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
 Widgetsرا لمس نمایید.
ویجت ها چه چیزهایی هستند؟
ویجت ها برنامه های کوچکی هس��تند که اطالعات مفیدی را نش��ان میدهند یا امکان دسترس��ی سریع به برنامه های بکار برده شده را میدهند.
برای مثال ،ویجت ساعت آنالوگ و ویجت ساعت دیجیتال به راحتی زمان را در صفحه  Homeبا یک اندازه مناسب برای مشاهده نمایش میدهند.
ویجت  Gmailمحتوای یک پوش��ه را نش��ان میدهد ،و شما میتوانید برای باز کردن پیام در برنامه  Gmailیک پیام را لمس نمایید .آندروید با
یک دامنه وسیع از ویجت های داخلی ارائه میشود ،اما شما میتوانید ویجت های دیگری را از  Play Storeو منابع آنالین دیگر دانلود نمایید.
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ادامه دارد

فصل 2
سفارش سازی صفحات ( Homeادامه)
برای مرتب کردن صفحات  ،Homeش��ما میتوانید برنامهها را درون پوش��هها مرتب نمایید .شما بوسیله کشیدن یک آیکون به
آیکون دیگر یک پوشه را ایجاد مینمایید .انجام این کار یک پوشه حاوی هر دو آیتم را ایجاد میکند .شما میتوانید سپس پوشه
را نام گذاری کنید .ش��ما میتوانید پوش��هها را بر روی بخش اصلی صفحه  Homeو در سینی  Favoritesایجاد نمایید .بعد از
ایجاد یک پوشه ،شما میتوانید در صورت لزوم آن را با چند برنامه جای دهید .شما میتوانید به سرعت برنامه ای را درون پوشه
باز نمایید ،و میتوانید یک برنامه را از پوشه در صورت لزوم حذف نمایید.
سفارش سازی صفحات ( Homeادامه)
صفحه ویجت ها ظاهر میشود.
ویجتی را که میخواهید اضافه نمایید لمس
کنید و نگهدارید.
صفحه  Homeبا ویجت در باالی صفحه ظاهر

میشود.
ویجت را به محلی که میخواهید بکشید.
ویجت را رها نمایید.
یادداش�ت :بعد از اضافه کردن ویجت ،ش��ما
بای��د گزینهها را برای آن انتخ��اب کنید ،برای
مثال ،ویجت  Photo Galleryبه شما اعالن
میکند ک��ه عکسها را ب��رای نمایش انتخاب
کنید.
تغییر اندازه یک ویجت
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
ویجت را لمس کنید و نگهدارید.
ی��ک کادر آبی و تنظیمات پیرامون ویجت
ظاهر میشود.
برای تغییر اندازه ویجت یک تنظیم کننده
را بکشید.
محی��ط بیرون��ی ویجت را ب��رای حذف آن
لمس نمایید.
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ایجاد کردن یک پوشه
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
یک برنامه ای که میخواهید در پوشه جدید
قرار دهید لمس کنید و بکشید.
دکمه  removeظاهر میشود.
برنامه را به پوشه برنامه دیگر در نظر گرفته
شده بکشید.
آندروید یک پوش��ه بدون نام حاوی دو برنامه را
ایجاد مینماید.
پوشه را لمس نمایید.
پوشه را باز کنید.
 Unnamed Folderرا لمس کنید.
نام پوشه را تایپ نمایید.
محیط بیرون پوشه را لمس کنید.
یادداشت :اکنون شما میتوانید برنامهها دیگر
را به پوشه بکشید.
یادداش�ت :برای دسترسی به یک برنامه از آن
پوشه ،پوش��ه را لمس نمایید ،و سپس برنامه را
لمس کنید.

چگونه من یک برنامه یا یک ویجت را از صفحه  Homeحذف کنم؟
برنام��ه یا ویجت را لم��س کنید و نگهدارید تا دکم��ه  Removeدر باالی
صفح��ه نمایش ظاهر ش��ود .برنامه یا ویجت را به س��مت دکمه Remove
بکشید ،و سپس آن را حذف نمایید.
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فصل 2
سفارش سازی صفحه Lock
هنگامی که ش��ما تلفن یا تبلت را فعال میکنید یا آن را از خواب بیدار مینمایید صفحه  Lockظاهر میش��ود .ش��ما میتوانید
صفحه  Lockرا بوس��یله اضافه کردن کنترلهایی که اطالعات مرجع را نش��ان میدهد س��فارش س��ازی نمایید .برای مثال ،در
صورتی که شما ویجت  Gmailو ویجت  Calendarرا به صفحه  Lockاضافه نمایید ،میتوانید پیامهای ایمیل و رویداد های
صادر شونده را بدون باز کردن قفل تلفن یا تبلت خود ارزیابی نمایید و به برنامه  Gmailیا برنامه  Calendarهدایت میشوید.
شما میتوانید برای وارد شدن به آن آیتم در برنامه یک آیتم را لمس نمایید ،برای مثال ،یک پیام را در برنامه  Gmailباز نمایید.
سفارش سازی صفحه Lock
ب��رای قرار دادن تلفن ی��ا تبلت خود دکمه
 Powerرا فشار دهید.
دکمه  Powerرا برای بیدار کردن تلفن یا

تبلت فشار دهید.
صفحه  lockظاهر میشود.
به سمت راست بکشید.
یک صفحه قفل با یک آیکون  ) ( Addظاهر
میشود.
یادداش�ت :در صورتی که تلفن یا تبلت ش��ما
ی��ک دوربین دارد ،برای دسترس��ی س��ریع به
دوربین از صفحه قفل به سمت چپ بکشید.
 ) ( Addرا لمس نمایید.
یک لیست گرافیکی ظاهر میشود و ویجتهایی
مانن��د  ،Digital clock ،Calendarو
 Messagingرا نشان میدهد.
ویجتی را که میخواهید استفاده کنید لمس
نمایید .این مثال از  Gmailاس��تفاده میکند.
ای��ن ویجت آخری��ن پیامه��ا را در mailbox
انتخاب شده در صفحه  lockنشان میدهد.
در صورت��ی ک��ه  Widgetsی��ک صفحه
از گزینهه��ا را نمای��ش ده��د ،گزین��ه ای را
ک��ه میخواهی��د لم��س کنی��د .ب��رای مثال،
ب��رای ویج��ت  ،Gmailپوش��ه درون صفحه
 Choose folderلمس نمایید.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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ویجت در صفحه قفل ظاهر میشود.
یادداش�ت :دفعه بعد که ش��ما تلفن یا تبلت
خود را از خواب بیدار مینمایید ،شما میتوانید
بوس��یله کش��یدن از صفحه قف��ل اولیه ویجت
 lock screenرا نشان دهید.
در صورت��ی ک��ه میخواهی��د ویجت های
بیشتری را اضافه نمایید ،مراحل  3تا  6را تکرار
کنید.
ب��رای هدایت از یک ویجت به ویجت دیگر،
صفحه قفل را از سمت چپ به راست بکشید.
ب��رای ب��از ک��ردن قف��ل تلف��ن ی��ا تبلت،
 ) ( Unlockرا لمس نمایید.

ویجت در باالی صفحه کوچک میشود.
ب��رای باز ک��ردن قفل تلفن ی��ا تبلت خود
 ) ( lock iconرا بکشید.

چگونه یک ویجت را از صفحه  lockحذف کنم؟
ویج��ت را لمس کنید و نگه دارید تا دکمه  Removeرا در باالی صفحه ظاهر ش��ود ،س��پس
ویجت را به دکمه  Removeبکشید .هنگامی که ویجت به رنگ قرمز در آمد ،آن را رها کنید.
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فصل 2
تنظیم گزینه های  Sleepو Daydream
آندروید  Jelly Bean 4.2ش��امل  Daydreamاس��ت ،یک ویژگی که ش��بیه به ذخیره کننده های صفحه در رایانهها است .با
فعال س��ازی  Daydreamو انتخاب کردن تنظیمات ،ش��ما میتوانید اطالعات یا گرافیکهای صفحه نمایش خود را در هنگام
خواب یا ش��ارژ کردن تلفن خود نمایش دهید .برای مثال ،ش��ما میتوانید یک ساعت یا یک قاب عکس را نشان دهید که لیستی
از عکسها را نشان میدهد .اعم از اینکه شما از  daydreamاستفاده میکنید یا خیر ،میتواند طول مدت بیداری تلفن یا تبلت
خود را قبل از رفتن به خواب به طور خودکار کنترل نمایید.
تنظیمات  Sleepو Daydream
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
 ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که زبانه  Widgetsدر
صفحه  Appsنشان داده شود ،زبانه  Appsرا
لمس کنید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداشت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
سمت چپ یا راست بکشید تا  settingsرا پیدا
نمایید.
 Displayرا لمس نمایید.
صفحه  Displayظاهر میشود.
 Sleepرا لمس نمایید.
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کادر محاوره ای  Sleepباز میشود.
قبل از خواب ابزار طول زمان را لمس نمایید
( تغییر به ).
کادر محاوره ای  Sleepبسته میشود.
 Daydreamرا لمس نمایید.
صفحه  Daydreamظاهر میشود.
در صورتی  Daydreamغیر فعال اس��ت،
برای جابجا کردن آن را  Onتنظیم نمایید.
در لیست ،نوع  daydreamرا لمس نمایید:
،Photo ،Currents ،Colors ،Clock
 ،Frameی��ا  . Photo Tableای��ن مثال از
 Photo Frameاستفاده مینماید.
در صورت��ی که ش��ما  ،Frame ،Clockیا
 Photo Tableرا انتخ��اب کنیدSettings ،
( ) را لم��س نمایید .گزینه های درون صفحه
) را
نتیجه انتخاب کنید ،و سپس ( Back
لمس نمایید.
 When to daydreamرا لمس نمایید.
کادر مح��اوره ای  When to daydreamباز
میشود.
While docked ,While charging
یا  Eitherرا لمس نمایید( تغییر به ).
 Start nowرا لمس نمایید.
یک پیش نمایش از  Daydreamاجرا میشود.
هر جایی از صفحه را لمس نمایید.
پیش نمایش پایان مییابد.

چ�ه تفاوتی بی�ن زمینه  Photo Frameو زمین�ه  Photo Tableزمینه  Currentsدر  daydreamچیست؟
است؟
زمینه  Currentsیک س��ری از صفحات حاوی آیتمهای اخباری مختصر
 Photo Frameیک عکس را هم زمان نشان میدهد و برای لذت بردن از را نش��ان میدهد .ش��ما میتوانید برای نشان دادن یک آیتم به صورت یک
عکسها خوب اس��ت Photo Table .به تدریج نسخه های بسیار کوچکی صفحه بزرگ آن را لمس نمایید .از آنجا ،شما میتوانید برای نشان دادن کل
از عکسهای ش��ما را در منشأ جدول مرتب میکند و بیشتر تأثیر تزیینی موضوع در برنامه  Currentsلینک  Open in Google Currentsرا
لمس نمایید.
دارد.
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فصل 2
راه اندازی ویژگیهای ( Accessibilityدسترسی)
برای سهولت بخشیدن و راحتتر کردن کار با تلفن یا تبلت ،آندروید یک مجموعه از ویژگیهای دسترسی را ارائه میدهد .شما
میتوانید از طریق برنامه  settingsاین ویژگیها را به دست آورید .در صورتی که خواندن متن برای شما مشکل باشد ،میتوانید
برای بزرگ نمودن متن ویژگی  Large textرا فعال کنید و نمای صفحه را به آس��انی بزرگ مینماید .همچنین ش��ما میتوانید
با فعال کردن تبدیل متن به گفتمان ،به متن بر روی صفحه گوش دهید .گزینه دیگر این است که رمز های صوتی ابزار خود را
فعال کنید.
راه اندازی ویژگیهای ( Accessibilityدسترسی)
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
 ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsفعال شود ،زبانه  Appsرا لمس
نمایید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداشت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا  Settingsرا
پیدا نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
یادداشت :در یک تلفن ،شما باید برای نمایش
دکمه  Accessibilityنوار مرورگر را به سمت
پایین بکشید.
 Accessibilityرا لمس کنید.
صفحه  Accessibilityظاهر میشود.
ب��رای اس��تفاده از ب��زرگ نمای��ی،
 Magnification gesturesرا لمس کنید.
یادداش�ت :با فعال کردنmagnification
 ،gesturesزبانه مثلثی شکل آنچه که بر روی
صفحه است را بزرگ میکند .دو یا چند انگشت
خود را بر روی صفحه قرار داده و بکش��ید .برای
بزرگ نمایی موقت ،میتوانید با کشیدن (drag
ک��ردن) صفحه را گس��ترده نمایی��د .با نزدیک
ک��ردن یا دور کردن دو انگش��ت خ��ود بر روی
صفحه سطح بزرگ نمایی را تنظیم مینمایید.
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در صفح��ه ،Magnification gestures
گزینه Magnification gestures switch
را  onتنظیم نمایید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
ب��رای اس��تفاده از ،large text
 Large Textرا کلی��ک نمایید ( تغییر به
).
در صورت��ی ک��ه میخواهی��د ب��ا فش��ردن
دکم��ه  Powerتماسه��ا پای��ان یابن��د،
 ( Power button ends callتغییر به
) را لمس نمایید.
ب��رای فع��ال ک��ردن چرخ��ش خ��ودکار،
 ( Auto-rotate screenتغییر به )
را لمس نمایید.

ب��رای داش��ت رمز ه��ای صوت��ی آندروید،
 ( Speak passwordsتغیی��ر به ) را
کلیک نمایید.
 Accessibility shortcutرا لم��س
نمایید.
در صفحه میان بر  ،Accessibilityگزینه
 Accessibility shortcut switchرا on
تنظیم نمایید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
 Touch & hold delayرا لمس کنید.
در کادر ،Touch & hold delay
 short , Mediumیا  Longرا لمس نماید
( تغییر به ).

چگونه من از ویژگی  Text-to-speechاستفاده کنم؟

چگونه از میان بر  Accessibilityاستفاده کنم؟

در صفح��ه  Accessibilityدر  ،settingsب��رای نش��ان دادن صفح��ه دکم��ه  Powerرا نگه دارید تا ابزار بر روی حالت  beepیا  vibrateقرار
خروجی  ،Text-to-speechگزین��ه  Test-to-speech outputرا بگیرد ،س��پس با دو انگشت خود آن را لمس کنید و نگه دارید تا ابزار شما
لمس نمایید .در لیست  ،Preferred Engineموتور  text-to speechدر حالت  beepقرار بگیرد.
را انتخ��اب کنی��د( تغییر به )  ،س��پس ( ) را لم��س نمایید و
 settingsرا انتخ��اب نمایی��د .در محی��ط Speech rate ،General
را لم��س کنی��د و س��پس  Very Slow , Slow , Normal , Fastیا
 Very Fastرا در کادر محاوره ای  Speech rateلمس نمایید.
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فصل 2
استفاده از  TalkBackو کاوش از طریق لمس کردن
در صورتی که مشاهده آیتمها بر روی صفحه تلفن یا تبلت شما سخت باشد ،میتوانید برای خواندن صفحه از ویژگی TalkBack
استفاده نمایید TalkBack .به شما نام صفحه یا کادر محاوره ای کنونی را میگوید و آیتمها را با هر با بار لمس معرفی مینماید،
و شما را قادر میسازد ابزار خود از طریق شنیداری راهبری نمایید .در صورتی که  TalkBackرا فعال نمایید ،شما میتوانید از
ویژگی  Explore by Touchنیز استفاده کنید ،که هر آنچه که انگشت شما بر روی آن باشد را معرفی میکند.
استفاده از  TalkBackو کاوش از طریق لمس کردن
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
( All Apps

) را لمس نمایید.

یادداش�ت :در صورتی که زبانه  Widgetsدر
صفحه  Appsنمایش داده ش��د ،زبانه Apps
را لمس کنید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداشت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا  Settingsرا
پیدا کنید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
یادداش�ت :در یک تلفن ،شما باید برای نشان
دادن دکمه  Accessibilityنوار مرورگر را به
سمت پایین بکشید.
 Accessibilityرا لمس کنید.
صفحه  Accessibilityظاهر میشود.
 talkBackرا لمس کنید.
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در  TalkBack switch ،TalkBackرا
بر روی  Onتنظیم نمایید.
در کادر  OK ،TalkBackرا لمس نمایید
تا آموزش  talkbackآغاز میشود.
برای انتخاب ک��ردن دکمه  Nextرا لمس
نمایی��د ،دوباره برای فعال ک��ردن ،آن را لمس
کنید ،و از طریق تدریس دنبال کنید.
هنگامی که آموزش تکمیل شدSettings ،
را لمس نمایید.
صفحه  TalkBack Settingsظاهر میشود.
در صورتی ک��ه میخواهید بازخورد صفحه
کلید را با صدای درجه پایینتر اس��تفاده کنید،
 ( Use pitch changesتغیی��ر به )
را لمس کنید.
در صورتی که میخواهید هنگام باال آوردن
تلفن در مقابل چهره خود  TalkBackمتوقف
ش��ود Use proximity sensor ،را لمس
کنید( تغییر به ) .
در صورتی ک��ه میخواهید  TalkBackرا
برای معرفی اعداد فراخوان صادر شونده معرفی
نمایید Speak caller ID ،را لمس کنید.
اگر میخواهی��د از Explore by touch
اس��تفاده کنی��د Explore by Touch ،را
لمس نمایید ( تغییر به ).
آم��وزش
مش��اهده
ب��رای
Launch “Explore by touch” tutorial

را لمس کنید.
Manage shortcut gestures
را لم��س کنی��د و ح��رکات را در صفح��ه
 Manage shortcut gesturesانتخ��اب
کنید.
چه تنظیماتی را من میتوانم برای حرکات میان بر انتخاب کنم؟
در  ،Manage shortcut gesturesمیتوانید how Android interprets gestures
(چگونگی ترجمه حرکات آندروید) را انتخاب نمایید .برای مثال ،ش��ما میتوانید نقش��ه را به
س��مت پایین و سپس به سمت راست به دکمه  Backبکشید یا  Notification shadeرا
ب��از نمایید .جهتی که میخواهید تغییر دهید لمس کنید ،و س��پس دکمه یا فعالیتی که در

کادر محاوره ای است را لمس نمایید(
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فصل 2
نصب کردن گواهی نامهها
برای اتصال تلفن یا تبلت خود به س��رور های ایمیل ،یا ش��بکه در یک شرکت یا سازمان ،باید از گواهی نامه استفاده نمایید .این
گواهی نامهها دیجیتالی هس��تند ،و از کد های رمز نویس��ی شده منحصرا ً برای شناس��ایی یک رایانه است و در برابر دستکاری
محافظت ش��دهاند .قبل از اینکه ش��ما بتوانید از یک استوار نامه دیجیتالی استفاده نمایید ،باید آن را بر روی تلفن یا تبلت نصب
کنید .شما میتوانید آن را به راحتی از پوشه  device Downloadنصب نمایید .اگر استوار نامه از قبل در پوشه Download
نباشد ،شما باید آن را در آنجا قرار دهید.
نصب کردن گواهی نامهها
یادداش�ت :اگر ش��ما تلفن یا تبلت خود را با
کلمه عبور ی��ا  PINمحافظت نکرده باش��ید،
همین اقدامات را انجام دهید .قبل از اینکه شما
بتوانید یک گواهی نامه را نصب نمایید ابزار باید

دارای یک  PINیا کلمه عبور باشد.
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
 ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :اگر زبان��ه  Widgetsدر صفحه
 ، Appsزبانه  Appsرا لمس کنید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداشت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا  Settingsرا
پیدا کنید.
صفحه  settingsظاهر میشود.
یادداشت :در یک تلفن ،شما باید نوار مرورگر
را ب��ه س��مت پایی��ن هدای��ت کنید ت��ا دکمه
 Securityنمایش داده شود.
 securityرا لمس کنید.
صفحه  Securityظاهر میشود.
یادداش�ت :در یک تلفن ،شما باید برای نشان
دادن  Installاز دکم��ه  storageنوار مرورگر
را به سمت پایین بکشید.
 Install from storageرا لمس کنید.
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اگر ذخیره ابزار شما از چند گواهی نامه تشکیل
شده اس��ت ،صفحه Choose a certificate
ظاهر میشود.
گواه��ی نامه ای که میخواهید نصب کنید
را لمس کنید.
صفحه  Confirm Your PINظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که ابزار ش��ما از یک
کلمه عبور به جای یک  PINاستفاده مینماید،
صفحه  Confirm your Passwordظاهر
میشود .کلمه عبور خود را تایپ کنید.
 PINخود را تایپ کنید.
 Nextرا لمس نمایید.
کادر مح��اوره ای Name the certificate
ظاهر میشود.
نام را در صورت نیاز ویرایش نمایید.
 OKرا لمس کنید.
آندروی��د گواهی نامه را نص��ب مینماید و
یک پیام را نش��ان میدهد و به ش��ما میگوید
کار انجام شده است.
) را لمس کنید.
( Back
یادداش�ت :برای حذف ک��ردن تمامی گواهی
نامهها از تلفن یا تبلت خود ،صفحه Security
در  settingsرا ب��از نمایی��د ،و س��پس
 Clear credentialsرا لمس نمایید.

چگونه من یک فایل گواهی نامه را در فضای ذخیره ابزار خودم قرار دهم؟
 Emailآس��انترین روش برای نصب یک گواهی نامه دیجیتال بر روی تلفن یا تبلت ش��ما است .گواهی نامه دیجیتال را به عنوان یک ضمیمه به
یک پیام ارسال کنید ،و سپس پیام را در ابزار باز کنید .در محیط  ،Attachmentsرا برای ضمیمه کردن لمس کنید ،و سپس  Saveرا لمس
کنید .در صورتی که ش��ما نمیتوانید برای نصب یک گواهی نامه از ایمیل اس��تفاده کنید ،برای کپی کردن فایل گواهی در پوشه  Downloadاز
یک برنامه مانند  Windows Explorerیا  Android File Transferاستفاده کنید.

75

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 2
تنظیم چند کاربر بر روی یک تبلت
در صورتی که یک تبلت از سیستم عامل  Android 4.2 Jelly Beanاستفاده مینماید ،شما میتوانید آن را برای چند کاربر
بوسیله ایجاد یک حساب جداگانه برای هر کاربر تنظیم نمایید .بعد از انجام این کار ،هر کاربر دارای صفحات  Homeو تنظیمات
برنامه مختص به خودش اس��ت .با فعال س��ازی آن هر کاربر تقویمها ،ایمیل ،و داده های محرمانه دیگر را نگه میدارد .برای راه
اندازی یک حساب کاربری جدید ،شما از حساب مختص به خود شروع کنید ،حسابی که تبلت را راه اندازی مینماید .شما سپس
به شخصی که از حساب جدید استفاده مینماید تبلت را بدهید بنابراین او میتواند آن را تنظیم کند.
تنظیم چند کاربر بر روی یک تبلت
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
 ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که زبانه  widgetsدر
صفحه  Appsنمایش داده ش��د ،زبانه Apps
را لمس کنید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداشت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا  Settingsرا
پیدا نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Usersرا لمس نمایید.
صفحه  Usersظاهر میشود.
 Add userرا لمس کنید.
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کادر مح��اوره ای  Add new userظاه��ر
میشود.
 OKرا لمس کنید.
کادر محاوره ای ? Set up user nowظاهر
میشود.
 Set up nowرا لمس کنید.
صفح��ه  Lockظاهر میش��ود و  circleها را
برای حسابها نشان میدهد.
 circleبرای کاربر جدید بزرگتر اس��ت ،و
حاکی از این است که آن انتخاب شده است.
تبلت را به شخصی بدهید که از این حساب
استفاده خواهد کرد.
 Lock iconرا برای باز کردن قفل به
یک سمت بکشید.
صفحه  welcomeظاهر میشود.
 ) ( nextرا لمس کنید و فرآیند تنظیمات
حساب کاربری را دنبال کنید.

چگونه یک حساب کاربری را حذف کنم؟
برای حذف یک حس��اب کاربری ،ش��ما باید به تبلت از حساب مختص به خود وصل شوید ،حسابی که تبلت را راه اندازی میکند .یک حساب غیر
مالک نمیتواند از حس��اب دیگر حذف نمایید .بعد از اتصال به حس��اب مالک خود ،برای نش��ان دادن صفحه ) ( All Apps ،Appsرا لمس
کنید ،سپس برای باز کردن برنامه  ) ( Settings ،Settingsرا لمس کنید .برای نشان دادن صفحه  Users ،Usersرا لمس کنید .در لیست
 ،Other Usersبرای کاربری که میخواهید ،حذف کنید ) ( Delete ،را لمس کنید .در کادر محاوره ای  Delete ،Remove userرا لمس
کنید ،آندروید سپس کاربر را حذف میکند.
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فصل 2
جابجا کردن کاربرها بر روی یک تبلت چند کاربر
هنگامی که ش��ما چند کاربر را بر روی یک تبلت تنظیم مینمایید ،ش��ما و کاربرهای دیگر میتوانید از میان حسابهای خود به
سرعت از صفحه  lockجابجا شوید .استفاده از حسابهای جداگانه میتواند هر کدام از شما را برای تنظیمات سفارشی و محتوا
فعال کند و داده های محرمانه شما را در برابر دسترس دیگران ایمن سازی کند .هنگامی که شما باید حسابها را جابجا کنید،
میتوانید صفحه قفل را از پنل  Quick Settingsیا بوس��یله فش��ردن تبلت و سپس آگاه کردن آن نمایش دهید .بعد از نشان
دادن صفحه قفل ،ش��ما با اس��تفاده از روش باز کردن انتخابی خود ،مانند تایپ کردن یک  PINیا یک کلمه عبور قفل تبلت را
باز کنید.
جابجا کردن کاربرها بر روی یک تبلت چند کاربر
نمایش دادن صفحه قفل
سمت راست زبانه را در باالی صفحه نمایش
لمس کنید و به سمت پایین بکشید.
دکم��ه کاربر را لمس کنی��د ،این دکمه نام
کاربر کنونی را نشان میدهد.

صفح��ه  current user lock screenظاهر
میشود.
یادداش�ت :در یک تبلت چند کاربر ،هر کاربر
دارای صفحه قفل مختص به خودش است.
یادداشت :شما میتوانید بوسیله فشردن دکمه
 Powerصفحه قفل را نش��ان دهید و تبلت را
در حال��ت خواب قرار دهید ،و س��پس دوباره با
فشردن دکمه  ،Powerتبلت را بیدار کنید.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

78

سفارش سازی تلفن یا تبلت شما

www.karamoozesh.com

جابجا کردن کاربرها
در صفح��ه  ،lockدای��ره کارب��ری خود را
لمس کنید.
صفحه قفل ظاهر میشود.

ب��رای باز کردن قفل صفح��ه نمایش خود،
کلمه عبور یا  PINخود را تایپ کنید.
قف��ل تبل��ت باز میش��ود ،و ش��ما میتوانید با
استفاده از حساب خود شروع نمایید.

چگونه برنامه های خودم را با کاربرهای دیگر به اشتراک بگذارم؟
شما نمیتوانید برنامه های خود را با کاربرهای دیگر به اشتراک بگذارید .هر کاربر باید برنامهها را بر روی حساب کاربری مختص خود نصب نماید،
برای مثال ،با خریدن برنامهها از  .Play Storeتنها اخبار خوب در اینجا این است که هنگامی که یک کاربر برنامه ای را خریداری مینماید آن را
بر روی تبلت خود نصب میکند .آندروید از فن کپی کردن بر روی تبلت به جای نصب دوباره آن استفاده مینماید و دوبار فضا را اشغال میکند.
هر چند ،حتی در این مورد ،مسلماً اگر کاربری در حال نصب یک برنامه جدید باشد ،آندروید دانلود را شبیه سازی میکند.
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فصل 2
ضمایم تلفن یا تبلت شما
برای جابجا نمودن تبلت یا تلفن خود به مکانی دیگر ،و برای انجام هر کاری ،شما احتماالً ضمایمی را میخواهید اضافه نمایید.
برای مثال ،ش��ما ممکن اس��ت تصمیم بگیرید ابزار خود را با یک قاب حفاظت کنید ،برای مش��اهده یا مطالعه یک پایه را برای
نگهداش��تن ابزار خریداری نمایید ،یا ابزار خود را به ماش��ین منتقل میکنید ،مسلماً میتوانید از طریق استریو خودرو به موزیک
گوش دهید .ش��ما میتوانید هر دو را با یک طیف وس��یعی از ضمایم مربوط به تلفنها یا تبلت های آنالین به صورت آنالین یا
 offlineخریداری نمایید .س��ایتهای آنالین مانند آمازون و  eBayبرای دس��تیابی به یک ایده ش��امل تعدادی از انواع ضمایم
خوب موجود هستند.
حفاظت از تلفن یا تبلت بوسیله یک قاب
برای حفاظت از تلفن یا تبلت خود در برابر آس��یب ،با قاب محافظ روی آن را بپوش��انید .تعدادی از قابها هس��تند که از مواد
و ویژگیه��ای متف��اوت مانند قابلیت جس��تجوی تلفن یا تبلت در موقعیته��ای متفاوت برای کار کردن ی��ا پخش کردن ارائه
ش��دهاند .بعضی از قابها اغلب تزیینی هس��تند ،اما وظیفه
محافظت ش��دیدی را در برابر س��قوط و اشیا و عناصر دیگر
ارائه میدهند .برخی موارد حتی ضد آب هستند.

شارژ کردن تلفن یا تبلت در هرجایی
در صورتی که شما از تلفن یا تبلت خود مرتباً هم در خانه و هم در کار استفاده مینمایید ،یک دستگاه شارژ اضافی تهیه نمایید
مسلماً شما میتوانید یکی از آنها را در خانه و یکی را در محل کار نگهدارید و ابزار خود را به خوبی شارژ نمایید .در صورتی که
ش��ما باید تلفن یا تبلت خود را در خودروی خود ش��ارژ نمایید ،گزینه های دیگر را بررس��ی نمایید .در صورتی که خودروی شما
یک پریز  ACدارد ،شما میتوانید شارژ را به آن وصل نمایید ،در صورتی که خودرو شما خروجیهای  USBتقویت شده را ارائه
میدهند ،شما میتوانید به راحتی کابل  USBرا به آن وصل نمایید .در صورتی که ماشین شما دارای تنها یک سوکت  12ولت
اس��ت ،به دنبال یک آداپتور  12ولت جهت شارژ باشید .در
صورتی که شما با تلفن یا تبلت خود مدام در سفر خارج از
کشور هستید ،به دنبال یک آداپتور سفری باشید.

قرار دادن تلفن یا تبلت خود بر روی یک پایه
در صورتی که تلفن یا تبلت خود را بر روی میز قرار میدهید ،ش��ما میتوانید یک پایه نگهدارنده را تهیه نمایید و دس��تگاه را بر
روی آن قرار داده و در صورت لزوم آن را شارژ نمایید .برخی از پایه های نگهدارنده از درگاه خروجی صوتی برای ارتباط با تلفن
یا تبلت با اس��پیکر ارائه شدهاند مسلماً شما میتوانید بدین
وسیله به موسیقی نیز گوش دهید .شما همچنین میتوانید
از ضمایم دیگر به همراه پایه نگهدارنده ،مانند صفحه کلید
و ماوس نیز استفاده نمایید.
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پخش کردن موزیک از تلفن یا تبلت از طریق دستگاه استریو خود
تلفن یا تبلت شما نمیتوانند تنها کتابخانه موزیک شما را از طریق هدفونها اجرا نماید ،اما میتواند موزیک را از طریق اسپیکرهای
خارجی پخش کند بنابراین دیگران نیز میتوانند به خوبی
از آن لذت ببرند .برای وصل کردن ابزار خود به دس��تگاه
استریو ،میتوانید یک هدفون استاندارد با جک 3.5mm
را ب��ه پورت هدفون وص��ل نمایید یا ی��ک کابل ویدیو و
رسانه را به  SlimPortوصل نمایید.
پخش کردن فیلمها از تلفن یا تبلت بر روی تلویزیون
هنگامی که ش��ما میخواهید یک ویدیو را با دیگران به اش��تراک بگذارید ،میتوانید تلفن یا تبلت خود را به یک تلویزیون وصل
نمایید و فیلم را بر روی صفحه تلویزیون پخش نمایید .برای وصل کردن ابزار به تلویزیون ،شما میتوانید یک کابل تهیه نمایید
ک��ه از اتصال دهنده  Slimportبه  HDMIیا وایرلس
با استفاده از دریافت کننده تجهیز شده به صفحه نمایش
بی سیم که به تلویزیون متصل شده است بهره میبرد.

جابجا کردن تلفن یا تبلت به خودروی خود
در صورتی که ش��ما تلفن یا تبلت را با خود به هرجایی منتقل میکنید ،احتماالً از آن در ماش��ین خود نیز اس��تفاده میکنید.
شما میتوانید یک تنوع وسیعی از پایه های نگهدارنده در خودرو را خریداری نمایید و تلفن یا تبلت خود را به داشبورد ،شیشه
جلو ،ی��ا نگهدارنده فنجان وصل نمایید .ش��ما میتوانید
سپس تلفن یا تبلت خود را به استریو خودروی خود برای
تبلیغات وصل نمایید ،یا از قابلیت  GPSآن برای ناوبری
استفاده نمایید.
تایپ کردن سریع با یک صفحه کلید وایرلس
در صورت��ی ک��ه ش��ما باید یک تعداد متن را بر روی تلفن ی��ا تبلت خود وارد نمایید ،یک صفحه کلی��د بلوتوث خریداری کنید.
ی��ک تنوع وس��یعی از صفحه کلید های بلوتوث دار ،از صفحه کلید های با پایه تا صفح��ه کلیدهایی با پایه های نگهدارنده برای
ابزار های آندرویدی خاص در دس��ترس اس��ت .برخی از
صفحات کلید بلوتوث دار با قاب ارائه میشوند که شما را
قادر میس��ازد تلفن یا تبلت خود را به صورت ایستاده با
یک زاویه مناسب تنظیم نمایید و شروع به تایپ با صفحه
کلید کنید.
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کار با متن و صدا
در این فصل ،ش��ما وارد کردن متن با اس��تفاده از صفحه کلید در صفحه نمایش ،ویژگی  ،Gesture Typingو نوش��تن امال را
میآموزید .همچنین شما کاربرد  Cut , Copy , Paste , Actionsو Voice Searchرا یاد می گیرید.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

84

کار با متن و صدا

www.karamoozesh.com

استفاده از صفحه کلید نمایشی ( )On-Screenو 86 ............................................................................................ Gesture Typing
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فصل 3
استفاده از صفحه کلید ( On-Screenنمایشی) و ( Gesture Typingورود متن)
راحتترین روش برای وارد کردن متن در یک برنامه ،لمس کردن کلیدها در صفحه کلید نمایشی ( )on-screenاست .آندروید
به طور خودکار این صفحه کلید را به محض لمس کردن یک فیلد ورودی نمایش میدهد .عالوه بر تایپ راحت ،صفحه کلید در
آندروید  Jelly Bean 4.2یک ویژگی به نام  Gesture Typingرا ارائه داده اس��ت .در  ،Gesture Typingش��ما حرف یک
عبارت را لمس مینمایید ،و س��پس انگش��ت خود را برای هر کدام از حروف دیگر میلغزاند .هنگامی که ش��ما متوقف میشوید،
آندروید به طور خودکار محتملترین عبارت هماهنگ را وارد میکند.
استفاده از صفحه کلید ( On-Screenنمایشی) و Gesture Typing
باز کردن برنامه Text Input
یادداشت :این مثال از برنامه  Gmailاستفاده
مینماید ،ش��ما میتوانی��د از برنامه دیگری که
 text inputرا اجرا میکند نیز استفاده کنید.
) را لمس کنید.
( Home
در  ) ( All Apps ،Homeرا لم��س
نمایید.
در  ) ( Gmail ،Appsرا لمس نمایید.
در  ) ( New Message ،Gmailرا
لمس کنید.
یک پیام جدید باز میشود.
فعال کردن صفحه کلید On-Screen
فیلد  Compose emailرا در پیام جدید
لمس کنید.
صفحه کلید حرف ب��زرگ را به ابتدای یک
پاراگراف یا جمله جابجا مینماید.
عبارتهایی را میخواهید تایپ نمایید.
یادداش�ت :بع��د از ح��رف اول ی��ک جمله یا
پاراگراف ،آندروید  Shiftرا غیرفعال میکند ،از
ای��ن رو صفحه کلید ح��روف را با حرف کوچک
تای��پ مینماید مگر اینکه ش��ما  Shiftرا فعال
کنید .شما میتوانید با دوبار زدن بر روی ،Shift
 Caps Lockرا روشن کنید.
در حی��ن تای��پ ،زبان��ه Suggestions
عبارتهایی که باید تایپ کنید را نشان میدهد.
در صورتی که پیش��نهاد درس��ت باشد ،آن
را لمس کنید .در غی��ر اینصورت ،تایپ را ادامه
دهید.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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کلمه در سند ظاهر میشود.
زبان��ه  Suggestionsاحتم��االً کلمه های
بعدی را نش��ان میدهد .اگر یکی از آن مناسب
بود ،آن را لمس نمایید تا وارد کنید.
123؟ را لمس کنید.
صفحه کلید عدد ظاهر میشود ،و شما میتوانید
اعداد و نمادها را تایپ نمایید.
برای تایپ کردن نمادها دیگر <\= ،را لمس
نمایید .صفحه کلید نمادها ظاهر میشود.
برای نشان دادن صفحه کلید حرف ABC
را لمس نمایید.
یادداشت :برای وارد کردن یک حرف مربوطه یا
جایگزین ،حرف پایه را لمس کنید و نگهدارید،
سپس حرف یا نماد در پنل اعالن شده را لمس
نمایید.

استفاده از Gesture Typing
اولین حرف از کلمه را لمس نمایید.
ب��دون اینکه انگش��ت خ��ود را بردارید ،نوار
لغزن��ده را به هر حرفی ک��ه میخواهید هدایت
نمایید.
اگر پیش��نهاد اعالن ش��ده درس��ت اس��ت،
انگشت خود را برای پذیرش آن بردارید .در غیر
اینصورت ،تا انتهای کلمه ادامه دهید.

چرا  Gesture Typingبر روی ابزار من کار نمیکند؟
ش��ما باید آن را فعال نمایید Home .را لمس کنید All Apps ،را لمس
کنی��د ،و س��پس  Settingsرا لمس کنی��د Language & input ،را
لمس کنید ،س��پس در س��مت راس��ت صفحه کلید آندروی��د Options
( ) را لمس کنید ( Enable Gesture Typing .تغییر به ) را
انتخاب کنید .شما همچنین میتوانید Dynamic floating preview
و  Show gesture trailرا انتخاب ( ) یا حذف ( ) کنید.
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چگون�ه میتوانم س�رعت تایپ کردن خ�ودم را در تلف�ن یا تبلت
افزایش دهم؟
 Gesture Typingمعموالً سریعتر از لمس کردن کلید های خاص است.
برای وارد کردن بخشهای اس��تاندارد سریعتر با استفاده از حروف کوتاه از
ویژگی  Personal Dictionaryاس��تفاده نمایید .هرچند ،اگر شما باید
مقادیر جدید از متن را وارد نمایید ،به یک صفحه کلید سخت افزار در تلفن
یا تبلت خود وصل شوید.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 3
ویرایش کردن متن و استفاده از  , Cut , Copyو Paste
هنگامی که شما با متنی کار مینمایید ،اغلب باید آنچه که نوشته بودهاید را ویرایش کنید .آندروید ویرایش متن حاضر را راحت
کرده است و بخش یا تمام متن را انتخاب مینماید .بعد از انتخاب متن ،شما میتوانید آن را  cutکنید یا آن را با clipboard
کپی نمایید و س��پس آن را در هر جایی  pasteکنید .با  cutکردن ،متن را از س��ند حذف میکنید ،در حالیکه با  copyکردن،
متن در س��ند باقی میماند .ش��ما میتوانید در صورت لزوم متن را چند بار از  paste ،clipboardنمایید تا اینکه متن دیگری
را کپی یا  cutنمایید.
ویرایش کردن متن و استفاده از  , Cut , Copyو Paste
 Gmailرا ب��از نمایید و در همان وحله اول
شروع به تایپ یک پیام جدید نمایید.
متنی را تایپ کنید.
محلی ک��ه میخواهید نقط��ه درج در آنجا

باشد را لمس کنید.
پیکان جابجایی نقطه درج ( ) ظاهر میشود.
در ص��ورت لزوم ،ب��رای جابجایی نقطه درج
پیکان ( ) را بکشید.
متن را در صورت لزوم ویرایش نمایید.
انتخاب کردن متن و استفاده از Cut , Copy
و Paste
یک کلمه را لمس کنید و نگهدارید.
آندروید کلمه را برجس��ته مینماید و تنظیمات
انتخ��اب را نمای��ش میدهد ،قب��ل و بعد از آن
تنظیم کننده ش��روع ( ) و تنظیم کننده پایان
( ).
برای توس��عه انتخاب تنظیم کننده ش��روع
( ) را بکشید.
ش��ما میتوانید برای انتخ��اب تمامی متن
 ) ( Select Allرا لمس نمایید.
ب��رای کپی ک��ردن مت��ن در ،clipboard
 ) ( Copyرا لمس نمایید.
ب��رای  cutکردن متن و ق��رار دادن آن در
 ) ( Cut ،clipboardرا لمس نمایید.
ب��رای غی��ر فع��ال ک��ردن حال��ت انتخاب
 ) ( End Selectionرا لمس نمایید.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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هر جایی که میخواهید متن کپی یا ، cut
 pasteشود را لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه میخواهید متن
 pasteشده را جایگزین متن حاضر نمایید ،آن
متن را انتخاب کنید و سپس  pasteکنید.
برای جابجایی نقطه درج ( ) دوبار پیکان
را کلیک کنید.
دکمه  Pasteظاهر میشود.
 pasteرا لمس نمایید.
متن کپی ش��ده یا  cutش��ده در س��ند ظاهر
میشود.
جایگزین کردن یک کلمه

کلمه را لمس کنید و نگهدارید.
آندروید کلمه را انتخاب میکند.
یک نوار ابزار ظاهر میشود.
 Replaceرا لمس کنید.
یک لیس��ت از جایگزینهای پیش��نهادی ظاهر
میشود.
کلمه مناسب را لمس کنید.

چه تعداد آیتم را من میتوانم در  Clipboardقرار دهم؟

آیا میتوانم محتوای  Clipboardرا به رایانه خودم منتقل کنم؟

 Clipboardآندروید ش��امل تنها یک آیتم مجرد است .هر بار شما متنی شما نمیتوانید مس��تقیماً به  clipboardآندروید از رایانه خود دسترسی
را  cutیا  copyمینمایید ،آن محتوای کنونی از  clipboardرا جایگزین داش��ته باش��ید ،هر چند ،میتوانید به آس��انی محتوای  clipboardرا با
میکند .ش��ما میتوانید محتوای  clipboardرا تا چند بار در صورت لزوم اس��تفاده از محیطه��ای کار منتقل نمایید .برای مث��ال ،یک پیام جدید را
در برنامه  Gmailیا برنامه  Emailتایپ کنید و آن را به نش��انی خودتان
 pasteنمایید تا آیتم دیگر در  clipboardقرار دهد.
ارسال نماید .سپس شما میتوانید در محتوای  paste ،clipboardنمایید
و پیام را ارسال کنید.

89

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 3
ارائه فرامین با فعالیتهای صوتی
ویژگی  Voice Actionsقوی آندروید ش��ما را قادر میس��ازد تا فعالیتهای ضروری را که میخواهید با استفاده از صدای خود
به تلفن یا تبلت بگویید Voice Actions .به یک اتصال اینترنتی نیاز دارد ،زیرا شناسایی سخنرانی در سرور های گوگل اجرا
میشود .شما میتوانید از  Voice Actionsیا با ابزار میکروفون داخلی یا با میکروفون بر روی هدست یا ابزار هندزفری استفاده
نمایید .مگر اینکه شما در یک محیط ساکت باشید ،یا شما تلفن یا تبلت را نزدیک صورت خود نگه دارید ،یک میکروفون هدست
عملکرد بهتری نسبت به میکروفون داخلی ابزار دارد.
باز کردن Voice Actions
قبل از اینکه شما با استفاده از Voice Actions
تلف��ن ی��ا تبلت خ��ود را کنت��رل نمایی��د ،باید
 Voice Actionsرا باز نمایید .ش��ما میتوانید
ای��ن را به چن��د روش انج��ام دهی��د .در اغلب
م��وارد ،آس��انترین روش ،لمس کردن Home
) اس��ت ک��ه صفح��ه  Homeرا نمایش
(
میدهد ،س��پس کادر  Googleدر باال را لمس
نمایید .در صورتی که شما در حال کار با صفحه
 Google Nowهس��تید ،میتوانی��د بگویی��د،
“ ”Googleاز آندروید شروع به دریافت ورودی
ص��دا کند .هنگامی که ش��ما در حال اس��تفاده
از برنام��ه  Chromeهس��تید omnibox ،را
در ب��االی صفحه لمس نمایید و س��پس آیکون
میکروفون ( ) را لمس کنید.
باز کردن یک صفحه وب
یک��ی از مفیدتری��ن  Voice Actionsب��رای باز کردن یک صفحه وب تنها اس��تفاده
از صدای ش��ما اس��ت .ش��ما میتوانید از این ویژگی به راحتی برای مرور کردن وب بر
روی تلف��ن یا تبلت خود اس��تفاده نمایید .ب��رای باز کردن یک صفحه وب با اس��تفاده
از ص��دای خود ،ابتدا  Voice Actionsرا باز نمایید .ش��ما میتوانید س��پس بگویید،
“( ”Go toب��رود) ب��ه نش��انی صفح��ه وب .آندروید مرورگ��ر پیش فرض ش��ما را اجرا
میکن��د ،برای مثال ،Chrome ،و صفحه وب را نش��ان میدهد .ب��رای مثال ،بگویید:
“برود به سایت . ”capitalone.com

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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ارسال کردن یک پیام الکترونیکی ()Email
ش��ما میتوانید برای ارسال یک پیام ایمیل با یک محتوا از  Voice Actionsاستفاده
نمایید .این ویژگی برای ساخت و ارسال پیامها عالی است .برای ارسال کردن یک پیام
الکترونیکی Voice Actions ،را باز نمایید .شما میتوانید بگویید”Send e-mail“ ،
(نامه الکترونیک را ارسال کن) و نام مخاطب ،سپس “ “ Subjectموضوع را وارد کنید،
و در ادامه “ ”messageو پیام را وارد کنید .آندروید یک پیام الکترونیکی را به مخاطب
ارس��ال مینماید و متن را وارد میکند .پیام را بررس��ی نمایید ،و سپس برای ارسال آن
“ ”Send Emailرا لمس کنید.
ارسال کردن یک پیام متنی
ش��ما میتوانید برای ارس��ال یک پی��ام متنی به یک مخاط��ب از Voice Actions
اس��تفاده نمایید .این ویژگی هنگامی مفید اس��ت که زمانی برای تایپ کردن یک پیام
ندارید .برای ارس��ال یک پیام متن��ی Voice Actions ،را باز نمایید .بگویید “Send

( ”text toمتن را ارس��ال کن به) و نام مخاطب را وارد کنید .س��پس “ “ messageرا
فراخوان��ی کنی��د ،و پیام را وارد نمایید .آندروید یک پی��ام متنی را برای مخاطب ایجاد
مینماید ،متن را وارد میکند ،آن را برای بررسی خود ادامه دهید .برای ارسال آن ،پیام
 Sendرا لمس کنید.
ارسال کردن خودتان به یک ( Reminderیادداشت ،تذکر نامه)
اس��تفاده از  Voice Actionsبرای ارس��ال یک یادداش��ت موثر است.
 Voice Actionsرا باز کنید ،و سپس بگویید “( “ Note to selfتوجه
نمایید که) و یادداش��ت را وارد نمایید .آندروید به آنچه که شما میگویید
گوش میدهد و یک یادداش��ت متنی ایجاد مینماید که به حساب ایمیل
ش��ما با یک صدای صوتی از یادداش��ت ارسال میش��ود .اگر متن صحیح
باشد ،آندروید ایجاد کردن و ارسال یادداشت را به اتمام میرساند .در غیر
اینصورت ،برای حذف کردن یادداشت  ) ( Cancelرا لمس نمایید.
ارسال کردن یک عالمت هشدار
ش��ما میتوانید برای تعیین یک هش��دار ( )alarmبدون اینکه مجبور به باز کردن
برنام��ه  Clockباش��ید از  Voice Actionsاس��تفاده نمایید .ب��رای تعیین یک
هشدار Voice Actions ،را باز نمایید ،سپس بگویید “ ،”Set an alarmبه طور
اختیاری( ”label“ ،برچس��ب) را اضافه نمایید و یک نام را برای هشدار وارد کنید.
زمانی که آندروید هش��دار را مشخص میکند تایید نمایید .در صورت صحیح بودن
زمان ،آندروید تنظیمات هش��دار ( )alarmرا به اتمام میرساند ،که چند ثانیه ای
زمان میبرد .وگرنه ،برای حذف کردن هشدار  ) ( Cancelرا لمس کنید.
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این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 3
امالی کردن متن درون  Appها
آندروید میتواند س��خنرانی ش��ما را به س��رعت و به طور صحیح درون متن به صورت امال در آورد و توصیف نماید .با استفاده از
تبلت یا تلفن خود ،میتوانید درون هر برنامه که از صفحه کلید پش��تیبانی مینماید پیامهای الکترونیکی ،یادداش��تها ،اسناد ،و
بیشتر را دیکته نمایید .برای اینکه از امالی متنی چیزی بیشتری عایدتان شود ،بد نیست که بخشهای استاندارد را برای نقطه
گذاری و نمای کلی بدانید.
امالی کردن متن درون  Appها
باز کردن برنامه Text Input
یادداشت :این مثال از برنامه  Gmailاستفاده
مینماید ،اما ش��ما میتوانید از برنامه دیگری که
ورودی متن را اجرا میکند استفاده کنید.
) را لمس کنید.
( Home

در صفح��ه  ) ( All Apps ،Homeرا
لمس کنید.
در  ) ( Gmail ،Appsرا لمس نمایید.
در  ) ( New Message ،Gmailرا
لمس کنید.
یک پیام جدید را باز کنید.
امال کردن متن
فیلد  Compose emailرا در پیام جدید
لمس نمایید.
در صفح��ه کلید آیک��ون microphone
( ) را لمس کنید.
پنل شناسایی س��خنرانی جایگزین صفحه کلید
میشود.
آیک��ون میکروف��ون قرم��ز ( ) و عالم��ت
“ ”Speak nowنش��ان میدهد که آندروید به
ورودی صدا گوش میدهد.
متن��ی را که میخواهید ام�لای نمایید بیان
کنید.
هر آنچ��ه که میگویید به صورت متن ظاهر
میشود.
یادداشت :بعد از چند ثانیه مکث ،آندروید عمل
شنیداری را متوقف مینماید ( تغییر به ).
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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هنگام��ی که ش��ما مکث میکنی��د ،یک دکمه
 Deleteبرای چند ثانیه ظاهر میشود.
در هر صورت ،برای حذف کردن بخش نهایی
متنی که امال کردهاید  Deleteرا فشار دهید.
در صورت��ی ک��ه آندروید بخش��ی از متن را
تفس��یر نکرده اس��ت ،کلمه یا عبارت مناسب را
لمس کنید.
یک لیست از پیشنهادات ظاهر میشود.
کلمه یا عبارتی ک��ه میخواهید وارد نمایید
لمس کنید.
هنگام��ی که ش��ما آم��اده هس��تید آیکون
 ) ( microphoneرا لمس کنید.
در صورتی که شما باید امال را متوقف نمایید

آیک��ون  microphoneقرم��ز ( ) را لمس
نمایید.
یادداش�ت :ش��ما میتوانید بخشه��ای نقطه
گذاری اس��تاندارد ش��امل “کاما”،”period“ ،
“دو نقطه” “نقطه ندا” یا “عالمت ندا” و “عالمت
سئوال” را استفاده نمایید.
یادداش�ت :برای پای��ان دادن پاراگراف کنونی
“ ”new paragraphرا بگویید و یک پاراگراف
جدید را ایجاد نمایید.
هنگامی که میخواهید دوباره صفحه کلید را
را لمس نمایید.
نشان دهید

چگونه میتوانم حالت امال را تا حد ممکن به دست آورم؟
برای به دست آوردن نتایج صحیح در هنگام امال کردن متن ،این پیشنهادها را دنبال نمایید:
از یک میکروفون هدست به جای میکروفون داخلی تبلت یا تلفن خود استفاده نمایید.به طور واضح صحبت نمایید.در انتهای هر جمله مکث نمایید بنابراین آندروید میتواند با شما هماهنگ باشد.-مطمئن شوید که منوی اعالن در باالی آیکون میکروفون ( ) زبان و موقعیت شما را نشان میدهد .وگرنه ،تنظیمات را تغییر دهید.
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فصل 3
جمع آوری کردن اطالعات با Voice Search
قابلیت آندروید صدای ورودی را میپذیرد و شما میتوانید برای صدای خود جهت جستجوی یک تنوع وسیعی از اطالعات آنالین
اس��تفاده نمایید .با اس��تفاده از  ،Voice Searchش��ما میتوانید اطالعاتی را درباره ورزشها به راحتی و به سرعت در خواست
نمایید ،زمان نمایش فیلمها را جس��تجو نمایید ،و موقعیت کد های  ZIPرا شناس��ایی نمایید .همچنین ش��ما میتوانید محل
رس��تورانها را تعیین نمایید ،اطالعات پرواز را به دس��ت آورید ،و زمان را در مکان دیگر بیاموزید Voice Search .با query
های زبان طبیعی کار میکند ،مس��لماً ش��ما نباید سئوال ها و درخواستهای خود را در یک قالب بندی ساختاربندی نمایید .هر
چند ،شما میتوانید با استفاده از کلمات کلیدی مناسب نتایج جستجوی صحیح را به دست آورید.
جستجو کردن اطالعات درباره ورزشها
ش��ما میتوانید برای یافتن اطالعاتی درباره ورزشها ،مانند نتیجه بازی اخیر بوس��یله
بخ��ش خ��اص یا تاری��خ انجام یک روی��داد در آین��ده از  Voice Searchاس��تفاده
)،
نمایید .برای یافتن اطالعات درباره ورزشها ،بوس��یله لمس کردن ( Home
 Google Searchرا ابتدا فعال نمایید و س��پس آیک��ون میکروفون ( ) را در کادر
گوگل لمس نمایید .س��پس ش��ما میتوانید یک س��ئوال بپرس��ید مانند “ آیا بازیکن
 Lakersبازی آخرشان را بردند؟ “ یا “بازی بعدی  White Soxچه زمانی هست؟ “

جستجو کردن زمان نمایش فیلمها
ش��ما میتوانید برای جس��تجوی زمان نمایش یک فیلم در یک ش��هر یا محل خاص
از  Voice Searchاس��تفاده نمایی��د .ب��رای جس��تجو ک��ردن زمان نمای��ش ،ابتدا
) Google Search ،را فعال نمایید و س��پس
بوس��یله لمس کردن ( Home
در کادر  Googleآیک��ون میکروف��ون ( ) را لمس نمایید .س��پس میتوانید بگویید
“ ”Movieو در ادام��ه ن��ام فیل��م ،و ش��هر و مح��ل را وارد کنید .برای مث��ال ،فیلم
“. “ Django Unchained on Chicago

تعیین موقعیت کد های  Areaو کد های ZIP
ش��ما میتوانید برای تعیی��ن موقعیت یک کد منطقه تلفنی خ��اص ،یک کد  ZIPاز
 Voice Searchاس��تفاده نمایید .برای جس��تجو کردن اطالعات ،ابتدا بوسیله لمس
) Google Search ،را فعال نمایید و س��پس آیکون میکروفون ( )
( Home
را در کادر  Googleفعال کنید .سپس میتوانید بگویید “ ”area codeو کد منطقه
را وارد نمایید ،برای مثال “ 707area code “ ،یا “ “ Zip codeو کد  ZIPرا وارد
کنید.
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گرفتن اطالعات پرواز
ش��ما میتوانید ب��رای گرفتن اطالعات پرواز از  Voice Searchاس��تفاده نمایید .این
قابلی��ت میتوان��د هنگامی که باید رأس زمان به پروازی برس��ید یا از زمان تأخیر پرواز
مطلع ش��وید مفید باش��د .برای کس��ب اطالعات پ��رواز ،ابتدا بوس��یله لمس Home
) Google Search ،را فعال نمایید و سپس آیکون میکروفون ( ) را در کادر
(
 Googleلمس نمایید .سپس ش��ما میتوانید نام پرواز را بگویید ،عبارت “ ،”flightو
سپس شماره پرواز برای مثال ،بگویید “. ”Air Canada flight AC794

تعیین موقعیت یک رستوران
ش��ما میتوانید برای کس��ب اطالعات بیشتر در مورد رس��تورانها در یک موقعیت تعیین
ش��ده از  Voice Searchاس��تفاده نمایید .این قابلیت هنگامی که ش��ما میخواهید یک
نوع خاص از غذا را جس��تجو نمایید مفید باش��د .برای کس��ب اطالعات رس��توران ،ابتدا
) Google Search ،را فع��ال نمایید و س��پس
بوس��یله لم��س ک��ردن ( Home
آیک��ون میکروف��ون ( ) را در کادر  Googleلم��س نمایید .نوع غذای��ی که میخواهید
را بگویی��د و ن��ام کلی��دی “ ”foodو س��پس موقعی��ت را بگویی��د .برای مث��ال بگویید،
“.”Japanese food in Phonix,Arizona
جستجو کردن زمان در مکان دیگر
شما میتوانید برای جستجوی زمان در محلی دیگر از Voice Search
استفاده نمایید .این قابلیت مفید است برای اینکه شما تماسهای تلفن
یا وقتهای مالقات را در هنگام ساعتهای بیداری به جای ساعتهای
خ��واب تنظیم نمایید .برای جس��تجوی زمان در موقعی��ت دیگر ،ابتدا
) Google Search ،را فعال
بوس��یله لم��س ک��ردن ( Home
کنید و سپس آیفون میکروفون ( ) را در کادر  Googleلمس نمایید.
س��پس بگویید “ ”Timeو در ادامه موقعیت را وارد نمایید .برای مثال،
برای پیدا کردن زمان در توکیو ،ژاپن بگویید “.”Time Tokyo
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فصل 4

راه اندازی گفتمانها
در این فصل ،ش��ما چگونگی اضافه کردن حس��ابهای ایمیل به تلفن یا تبلت خود را میآموزید .همچنین ش��ما انتخاب کردن
گزینههایی را برای تقویمها و مخاطبهای خود میآموزید.
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تنظیم کردن حساب Gmail

تلفن یا تبلت آندرویدی ش��ما دسترس��ی به  Google e-mail service ،Gmailرا آس��ان نموده اس��ت ،و شما میتوانید به
پیامهای الکترونیکی خود از هر جایی دسترس��ی داش��ته باشید .معموالً ،شما حساب  Gmailاصلی خود را در طول تنظیم اولیه
ابزار خود راه اندازی مینمایید .هر چند ،در صورتی که شما حسابهای  Gmailدیگری داشته باشید ،مانند حسابهای سازمان
یا  ،businessمیتوانید آنها را با کار در برنامه  Settingsاضافه نمایید .برای تنظیم یک حس��اب  ،Gmailش��ما به نش��انی
 e-mailو رمز خود نیاز دارید .شما نباید جزییات سرور های  mailرا بدانید.
تنظیم کردن حساب Gmail
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه ( All Apps

) را لمس نمایید.

صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورتی که زبانه  Widgetsدر
صفحه  Appsنمایش داده ش��ده اس��ت ،زبانه
 Appsرا لمس نمایید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،نوار م��رور گر را به
سمت چپ یا راست بکشید تا  settingsرا پیدا
نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Add accountرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در یک تلفن ،شما باید نوار مرورگر
را برای رسیدن به بخش  Accountsاز صفحه
 Settingsبه سمت پایین بکشید.
صفحه  Add an accountظاهر میشود.
 Googleرا لمس نمایید.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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صفح��ه  Add a Google Accountظاه��ر
میشود.
 Existingرا لمس نمایید.
صفحه  Sign inظاهر میشود.
نشانی  emailخود را تایپ نمایید.
رمز خود را تایپ نمایید.
را لمس نمایید.
یک کادر محاوره ای باز میشود.
 check boxگزین��ه Keep me up
to date with news ,offers from
 Google Playرا لم��س نمایید( تغییر به
).
 OKرا لمس نمایید.
آندروید ابزار ش��ما را در حس��اب  Gmailشما

امضا مینماید.
صفحه  Entertainmentظاهر میشود.
در صورت��ی ک��ه میخواهی��د ی��ک کارت
اعتباری را برای  Google Playتنظیم نمایید
 Set up credit cardرا لمس نمایید .در غیر
اینصورت Not Now ،را لمس نمایید.
صفح��ه Account sign in successful
ظاهر میشود.
برای انتخ��اب کردن س��رویسهای مد نظر
خ��ود  check boxه��ای را لم��س نمایی��د.
( تغییر به ).
را لمس نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
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کدام آیتمها باید با حساب  Gmailمن همگام سازی شوند؟

 Google Currentsچیست؟

برای کس��ب حداکثر کارایی تلفن یا تبلت خود ،معموالً ایده خوب همگام
سازی است ،وگرنه ،آیتمها در صفحه Account Sign-in successful
نمای��ان میش��وند .در صورتی ک��ه میخواهید تنها آیتمه��ای ضروری را
جس��تجو نمایید و نه آیتمه��ای س��رگرمی Calendar, Contacts ،و
 Gmailرا با حساب خود جستجو کنید.

 Google Currentsنس��خه ه��ای دیجیتال��ی از روزنامهه��ا و
مج�لات هس��تند .ب��رای ش��روع کار ب��ا  ،Google Currentsدکم��ه
) را لم��س نمایی��د ) ( All Apps ،را لم��س
( Home
کنی��د ،و س��پس  ) ( Currentsرا لم��س نمایی��د .در صفح��ه
 ،Choose an accountحسابی را که میخواهید به  Currentsمتصل
نمایید انتخاب کنید ،و سپس  Add accountرا لمس نمایید.
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فصل 4
انتخاب کردن تنظیمات ضروری برای Gmail
برنامه  Gmailتعدادی از تنظیمات را ارائه مینماید که ش��ما میتوانید با آن روش ترجیحی خود کار کنید .برای کس��ب کارایی
بیشتر با تلفن یا تبلت خود ،ایده خوب صرف یک مقدار کمی زمان جهت کشف تنظیماتی است که شما میتوانید با آن گزینهها
را تغییر داده و انتخاب کنید .هنگام س��فارش س��ازی برنامه  ،Gmailشما میتوانید با سلسله تنظیمات  Generalشروع کنید،
که شامل تنظیماتی است که برای تمامی حسابها اعمال میشود .سپس شما میتوانید تنظیمات خاص مرتبط با حساب را برای
هر حساب  Gmailانتخاب نمایید.
انتخاب کردن تنظیمات ضروری برای Gmail
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده ش��ده است ،زبانه
 Appsرا لمس نمایید.
 ) ( Gmailرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه  Gmailدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
سمت چپ یا راست بکشید تا  Settingsرا پیدا
نمایید.
 Inboxشما ظاهر میشود.
دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید.
منوی باز میشود.
 Settingsرا لمس کنید.
صفحه  Gmailنمایان میشود.
ب��رای نش��ان دادن صفح��ه
General settings ،General settings
را لمس نمایید.
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در صورت��ی ک��ه میخواهی��د حذفی��ات
را تایی��د نمایی��د check box ،گزین��ه
" Confirm before deletingرا لم��س کنی��د
( تغییر به ).
در صورت��ی که تأییدیه بایگان��ی را میخواهید،
Confirm before archiving ، check box
را لمس نمایید ( .تغییر به ).
در صورت��ی ک��ه ش��ما تأییدی��ه ارس��ال
را میخواهی��د check box ،گزین��ه
 Confirm before sendingرا لم��س نمایید.
 Swiping conversation listرا لم��س
نمایید و س��پس فعالیتی را که میخواهید به صفحه
بعد بکشید را انتخاب نمایید.
در یک تلفن ،مرورگر را به سمت پایین بکشید.
 Hide pictures in messageرا لم��س
نمایید س��پس در صورتی که میخواهید تصاویر را
پنهان کنید  OKرا لمس کنید.
دکمه  ) ( Gmailرا لمس نمایید.
در صفح��ه  ،Gmailحس��ابی را که میخواهید
پیکربندی نمایید لمس کنید.
در صورت��ی ک��ه میخواهی��د  Inboxپی��ش
ف��رض خود را ایجاد نمایی��د Check box ،گزینه
 Priority Inboxرا لم��س کنی��د (.تغییر به
).
برای دریافت کردن یادداشتها در زبانه وضعیت،
 check boxگزین��ه  Notificationsرا لم��س
کنید ( .تغییر به ).
در ی��ک تلفن نوار مرورگر را از س��مت پایین به
سمت باال بکشید.
ب��رای دانلود خودکار ضمیمهه��ا check box
گزین��ه  Download attachmentsرا لم��س
نمایید ( .تغییر به ).

چرا من میخواهم تصاویر را در پیامها مخفی کنم؟
یک تصویر در یک پیام میتواند امنیت ش��ما را به خطر بیندازد .در یک هجوم ،فرس��تنده در پیام یک  referenceرا به یک تصویر بر روی یک س��رور
از راه دور تعری��ف مینمای��د .هنگام��ی که ش��ما پیام و تصویر را باز کنید ،برنامه  e-mailتصویر را از س��رور از راه دور دانل��ود میکند .در اقدامی این
چنینی ،س��ازندهها میتوانند اطالعاتی را درباره ش��ما بیاموزند و عادتها معمول ش��ما در اینترنت ردیابی نمایند .در صورتی که تصاویر را در پیامها
پنهان مینمایید ،مناطق تصویر به عنوان کادر های  placeholderنمایان میشوند .هنگامی که شما یک پیامی را نصب مینمایید که بی ضرر است
و میخواهید یک تصویر را مشاهده نمایید ،برای دانلود نمودن تصویر  placeholderرا لمس کنید.
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فصل 4
تنظیم کردن حسابهای ایمیل دیگر
برنامه  Gmailابزار آندروید شما تنها برای استفاده با سرویس  Google Gmailطراحی شده است .برای حسابهای ایمیل با
سرویسهای دیگر ،شما میتوانید از برنامه  Emailاستفاده نمایید که آندروید نیز شامل آن میشود .قبل از اینکه شما از برنامه
 Emailاس��تفاده نمایید ،ش��ما باید هر حسابی که میخواهید از آن اس��تفاده نمایید ،تنظیم کنید و تنظیمات حساب را انتخاب
کنید .ش��ما میتوانید تعدادی از حس��ابها را با استفاده از تنها نشانی ایمیل و کلمه عبور مرتبط برای هر حساب تنظیم نمایید.
برای حسابهای دیگر ،شما به اطالعات بیشتری نیاز دارید ،مانند اسامی سرویهای  mailوارد شونده و صادر شونده.
تنظیم کردن حسابهای ایمیل دیگر
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده ش��ده است ،زبانه
 Appsرا لمس کنید.
 ) ( Emailرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی که ش��ما هنوز هم یک
حس��اب را ب��رای برنام��ه  Emailراه ان��دازی
نکردهاید ،هنگامی که شما آن را اجرا کنید برنامه
ب��ه طور خودکار صفح��ه  Account setupرا
نشان میدهد .به مرحله  7مراجعه نمایید.
 Inboxظاهر میشود.
دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید.
منوی باز میشود.
 Settingsرا لمس کنید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Add Accountرا لمس نمایید.
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صفحه  Account setupاول ظاهر میشود.
نشانی  emailخود را تایپ نمایید.
رمز خود را تایپ کنید.
در صورت��ی ک��ه میخواهی��د ایمیل��ی را از
این حس��اب به طور پیش فرض ارس��ال نمایید،
 check boxگزین��ه Send email from
 this account by defaultرا انتخاب کنید
(

تغییر به

).

 Nextرا لمس نمایید.
برنامه  Emailاطالعات شما را تایید میکند.
صفحه  Account Settingsظاهر میشود.
من��وی اع�لان Inbox checking
" frequencyرا لم��س نمایی��د و
 ،Automatic (push), Neverیا یک فاصله

زمان��ی مانن��د  Every 15 minutesرا لمس
کنید.
منوی اعالن  Days to syncرا لمس کنید
و س��پس مقدار ایمی��ل را برای جس��تجو لمس
کنی��د  ،Automatic :یک ط��ول زمانی مانند
 One Weekیا  Allرا انتخاب کنید.
 Check boxه��ای انتخابی در فهرس��ت را
لمس نمایید ( تغییر به ).
 Nextرا لمس کنید.
نام حساب را ویرایش نمایید.
 Nextرا لمس کنید.
 Inboxشما ظاهر میش��ود ،و شما میتوانید با
پیامها کار کنید.

چگونه من از گزینه  Manual Setupبرای برنامه  Emailاستفاده کنم؟
در صورتی که ش��ما نمیتوانید حس��اب خود را با استفاده از نش��انی  emailو کلمه عبور تنظیم
نمایی��د manual setup ،را در صفح��ه  Account setupلم��س کنی��د .در صفح��ه بعدی
 POP3 , IMAPیا  Exchangeرا لمس کنید .ش��ما س��پس میتوانید اطالعات سرور و نوع
ایمنی را برای سرور  mailوارد شونده و سرور  mailصادر شونده وارد کنید.
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فصل 4
وصل شدن به Server Exchange
س��رور  Exchangeمایکروس��افت کاربرد وس��یعی در نرم افزار س��رور دارد که  ،emailمدیریت مخاطب ،و زمان بندی را ارائه
میدهد .در صورتی که ش��رکت و س��ازمان شما از سرور  Exchangeمایکروسافت استفاده میکند ،شما میتوانید تلفن یا تبلت
آندروید خود را به آن متصل کنید بنابراین ش��ما میتوانید با پیامهای الکترونیکی ،مخاطبها ،و تقویمهای خود کار کنید .برای
ارتباط با  ،Exchange Serverش��ما یک حس��اب را در برنامه  Emailتنظیم نمایید .در صورتی که شما میخواهید پیامهای
 emailرا از این حساب در حالت پیش فرض ارسال نمایید ،میتوانید این حساب را در حساب پیش فرض خود تنظیم نمایید.
وصل شدن به سرور Exchange
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورتی که زبانه  Widgetsدر
صفحه  Appsنش��ان داده ش��ده اس��ت ،و زبانه
 Appsرا لمس نمایید.
 ) ( Emailرا لمس نمایید.
 Inboxشما ظاهر میشود.
یادداشت :در صورتی که شما هنوز یک حساب
برای برنامه  Emailتنظی��م نکردهاید ،هنگامی
که ش��ما برنامه را اجرا مینمایید ،برنامه به طور
خ��ودکار صفح��ه  Account setupرا نش��ان
میدهد.
دکمه  Menuرا لمس کنید.
منوی باز میشود.
 settingsرا لمس کنید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Add Accountرا لمس نمایید.
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صفحه  Account setupظاهر میشود.
نشانی  emailخود را تایپ کنید.
رمز خود را تایپ کنید.
در صورتی که میخواهید این حساب email
پیش فرض خ��ود را ایجاد نماییدcheck box ،
گزینه  Send email from this account by defaultرا
لمس کنید ( تغییر به ).
 Manual setupرا لمس کنید.
صفح��ه  second Account setupظاه��ر
میشود.
 Exchangeرا لمس نمایید.
صفحه  Account setupظاهر میشود.
نام حوزه را تایپ کنید.

نام سرور را ویرایش نمایید.
در صورت��ی ک��ه حس��اب ش��ما ی��ک اتصال
ایمن��ی را نی��از دارد check box ،گزین��ه
( Use secure connection (SSLرا لمس
کنید ( تغییر به ).
در صورت��ی ک��ه حس��اب Exchange
ش��ما به اب��زار ش��ما جه��ت پذیرفت��ن گواهی
نامهه��ا نی��از دارد check box ،گزین��ه
 Accept all SSL certificatesرا لم��س
کنید ( تغییر به ).
در یک تلفن ،برای پنهان کردن صفحه کلید
) را لمس نمایید.
( Hide Keyboard

چگونه یک  domainبرای یک حساب  Exchangeرا وارد کنم؟ آیا باید  check boxگزینه( )Use secure connection (SSLرا
انتخاب کنم؟

ش��ما باید از مدیر س��رور  Exchangeخود بپرس��ید آیا یک domain
را وارد ک��رده اس��ت ،و در ای��ن صورت ،کدام یک .سیس��تمهای س��رور احتم��ال آن اس��ت ک��ه ش��ما بای��د  check boxگزین��ه
 Exchangeباید پیچیده باش��ند ،و ش��ما فرصت کمی دارید تا اطالعات ( secure connection (SSLرا انتخ��اب کنید ،زیرا تعدادی از اتصاالت
صحیح را حدس بزنید.
س��رور  Exchangeبه یک اتصال ایمن نیاز دارد .برای پی بردن به اینکه
آیا این  check boxرا انتخاب کنید ،از مدیر س��رور  Exchangeسئوال
نمایید.
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ادامه دارد

فصل 4
متصل شدن به سرور ( Exchangeادامه)
هنگام راه اندازی حساب  Exchangeخود در تلفن یا تبلت ،باید نشانی  ،emailکلمه عبور ،و نام حوزه  Exchangeرا بدانید.
ش��ما باید جهت اس��تفاده از آن نام س��رور  Exchangeرا نیز بدانید .شما میتوانید این اطالعات را از مدیر سیستمهای یا مدیر
 Exchangeکسب کنید .برخی از اتصاالت به سرور های  Exchangeنیاز است تلفن یا تبلت شما از یک گواهی نامه دیجیتالی،
یک بخش کد رایانه رمزنویسی شده که برای شناسایی رایانه یا ابزار بکار برده میشود ،استفاده کنند .معموالً ،در صورتی که شما
باید از یک گواهی نامه دیجیتال استفاده نمایید ،یک مدیر آن را ارائه خواهد داد و آن را بر روی تلفن یا تبلت شما نصب مینماید.
متصل شدن به سرور ( Exchangeادامه)
در صورتی که ابزار ش��ما از یک گواهی نامه
جهت اتصال به س��رور استفاده کنندSelect ،
را لم��س نمایید .وگرنه ،ب��ه مرحله  20مراجعه
نمایید.
کادر مح��اوره ای  Choose certificateب��از
میشود.
گواهینام��ه ای را که میخواهید اس��تفاده
نمایید لمس کنید ( تغییر به ).
 Allowرا لمس کنید.
صفح��ه  Account setupبرای س��ومین بار
دوباره ظاهر میشود.
در صورتی لزوم پورت را تغییر دهید.

یادداش�ت :پورت پیش فرض  443اس��ت .در
صورتی که ش��ما بای��د از یک پ��ورت متفاوت
اس��تفاده کنی��د ب��ا مدی��ر  Exchangeخود
مشورت نمایید.
 Nextرا لمس کنید.
کادر مح��اوره ای مدی��ر ایمن��ی  Remoteباز
میشود.
 OKرا لمس نمایید.
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صفحه  Account settingsرا ظاهر میشود.
اع�لان
من��وی
 Inbox checking frequencyرا لم��س
کنی��د و  Automatic (Push), Neverی��ا
یک فاصله زمانی مانند Every 15 minutes
را لمس نمایید.
منوی اعالن  Days to syncرا لمس کنید
و س��پس مقدار  emailرا برای جس��تجو لمس
کنید ،Automatic :ی��ک طول از زمان مانند
 One weekیا . All
 Check boxها در لیست را انتخاب کنید
(

تغییر به

).

 Nextرا لمس نمایید.
صفحه  Account setupظاهر میشود.
نام حس��اب پیش فرض را ب��ه نام ترجیحی
خود تغییر دهید.
 Nextرا لمس نمایید.
صفحه ?Activate device administrator
ظاهر میشود.
یادداش�ت :صفح��ه Activate device
 ?administratorویژگیه��ای کنت��رل از راه
دور را توضیح میدهد که  Exchangeمیتواند
تلف��ن یا تبلت ش��ما را بیازماید .برای مثال ،یک
مدیر سرور میتواند از راه دور تمامی دادهها را از
ابزار شما حذف نماید.
 Activateرا لمس کنید.
 Inboxش��ما ظاهر میشود ،ش��ما میتوانید با
استفاده از حساب  Exchangeشروع نمایید.

آیا انتخاب  SSL Automatic for the Inbox checking frequencyچیست و کدام گواهی  SSLرا ابزار من قبول مینماید؟
معایبی نیز دارد؟
 SSLمختص��ر عب��ارت  Secure Sockets Layerاس��ت ،ی��ک فناوری
تنظیمات  Automaticمنجر میش��ود برنامه  Emailبرای اس��تفاده از گفتم��ان ب��رای نص��ب اتص��االت امنیت��ی اس��ت .ش��ما احتم��االً باید از
ی��ک فناوری به نام  ،Pushهر وقت  mailجدیدی در دس��ترس اس��ت check box" ،گزینه ( Use secure connection (SSLاستفاده نمایید
) ،ام��ا ش��ما نبای��د  check boxگزین��ه
تغیی��ر ب��ه
در س��رور ابزار خود را اعالن نمایید .با اس��تفاده از  ،Pushشما با سرعت (
بیش��تری پیامها را دریافت مینمایید ،اما ابزار شما نیروی باطری بیشتری  Accept all SSL Certificatesرا انتخاب کنید.
را استفاده میکند.
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فصل 4
تنظیم کردن امضاها و حساب پیش فرض
ش��ما میتوانید چند حس��اب  emailرا در برنامه  Emailتنظیم نمایید که ش��ما را قادر میسازد خودتان به تمامی حسابهای
غیر  Gmailدسترس��ی داش��ته باشید .بعد از انجام آن ،شما باید حساب  e-mailرا تنظیم نمایید تا حساب پیش فرض انتخاب
شود .این حساب از برنامه  Emailپیامها را ارسال مینماید مگر اینکه شما حساب دیگری را انتخاب کنید .برای ساخت پیامهای
الکترونیکی بدون اینکه مجبور به تایپ کردن اطالعات مش��ابه باش��ید ،میتوانید امضا های الکترونیکی ( )e-mailایجاد نمایید.
یک امضا یک متن اس��ت ،مانند نام و اطالعات مخاطب ،که برنامه به طور خودکار به انتهای هر پیامی که ش��ما اضافه کردهاید
ارسال مینماید.
تنظیم کردن امضاها و حساب پیش فرض
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه زبانه  Widgetدر
زبانه  Appsنشان داده شده است ،زبانه Apps
را لمس نمایید.
 ) ( Emailرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه  Emailدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
سمت چپ یا راست بکش��ید تا  Emailرا پیدا
نماید.
 Inboxشما ظاهر میشود.
دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید.
منو باز میشود.
 Settingsرا لمس کنید.
صفحه  Settingsرا ظاهر میشود.
حسابی را که میخواهید لمس نمایید.
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صفحه پیکربندی برای حساب باز میشود.
ب��رای س��اخت ای��ن حس��اب ب��ه عن��وان
حس��اب پی��ش ف��رض  check boxگزین��ه
 Default accountرا لم��س نمایی��د( .
تغییر به

).

 Signatureرا لمس کنید.
کادر محاوره ای  Signatureباز میشود.
متن امضا را تایپ کنید.

یادداش�ت :برای ایجاد یک خط جدید در امضا
) در صفح��ه کلی��د را انتخاب
( Return
کنید.
یادداش�ت :اگرچه ش��ما میتوانی��د امضا های
طوالن��ی را ایج��اد نمایی��د ،قوانی��ن اینترن��ت
پیشنهاداتی را برای چهار خط یا کمتر پیشنهاد
مینماید.
 OKرا لمس کنید.
صفحه پیکربندی برای حساب ظاهر میشود.
دکمه  ) ( Emailرا لمس کنید.
صفحه  settingsظاهر میشود.
حس��اب دیگر را برای تنظیم یک امضا لمس
کنید.

چگونه امضاها را در برنامه  Gmailایجاد کنم؟
در برنام��ه  ،Gmailدکم��ه  ) ( Settings menuرا لمس کنی��د و  Settingsرا لمس نمایید .در
صفحه  ،Gmailحس��ابی را که میخواهید لمس کنید .برای نش��ان دادن کادر محاوره ای ،Signature
 ) ( Signatureرا لمس کنید ،امضا را تایپ کنید ،و سپس  OKرا لمس کنید.
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فصل 4
انتخاب کردن زمان و چگونگی دسترسی به Email
برنامه  Emailمیتواند پیامهای الکترونیکی را با اس��تفاده از دو فناوری متفاوت کس��ب نماید Push :و  .Fetchبا  ،Pushبه
مح��ض اینکه س��رور آنها را دریافت کند ،س��رور  emailپیامهای جدید خود را به برنامه منتق��ل میکند .با  ،Fetchبرنامه در
فواصل معین س��رور را چک مینماید و پیام جدیدی که کش��ف شده اس��ت را دانلود میکند Push .معموالً از  Fetchراحتتر
اس��ت ،اما برخی از فراهم کننده های  e-mailاز  Pushپش��تیبانی نمیکنند .در این مورد ،ش��ما باید از  Fetchاستفاده کنید.
شما میتوانید در فواصل زمانی که  Fetchپیام الکترونیکی شما را دوباره آزمایش مینماید پیکربندی کنید .همچنین میتوانید
پیام الکترونیکی را در هر مرحله به طور دستی چک کنید.
انتخاب کردن زمان و چگونگی دسترسی به Email
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که زبانه  Widgetsدر
صفح��ه  Appsنمایش داده ش��ده اس��ت ،زبانه
 Appsرا لمس کنید.
( Email

) را لمس نمایید.

یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  Emailدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا  Emailرا پیدا
نمایید.
 Inboxشما ظاهر میشود.
دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید.
منوی باز میشود.
 Settingsرا لمس کنید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
حس��ابی را که میخواهید تح��ت تأثیر قرار
دهید لمس کنید.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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صفحه پیکربندی را برای حساب باز میکند.
 Inbox check frequencyرا لم��س
نمایید.
کادر محاوره ای Inbox check frequency
باز میشود.
دکم��ه رادیو کنار تنظیماتی که میخواهید
انتخاب نمایید را لمس کنید ( تغییر به
)  Automatic (Push) , Neverی��ا یک
فاصله زمان��ی در دامنه Every 5 minutes
یا  Every hourرا لمس کنید.
یادداش�ت :گزینه Automatic retrieval
 using Pushنیروی بیشتری را طلب میکند
و شاید از عمر باطری بکاهد.
کادر محاوره ای Inbox check frequency
بسته میشود.
 days to syncرا لمس نمایید.
یک کادر محاوره ای باز میشود.
برای انتخاب تنظیم��ات ،دکمه رادیویی در
کنار تنظیمات��ی که میخواهید را لمس نمایید
( تغییر به ) Automatic , One day :
Three days, One week, Two ,
 weeks, One monthیا .All
کادر محاوره ای بسته میشود.
دکمه  ) ( Emailرا لمس کنید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
دکمه  ) ( Emailرا لمس کنید.
 Inboxشما ظاهر میشود.

چه تعداد از روز های  e-mailرا باید جستجو کنم؟

آیا میتوانم بین  Pushو  Fetchبرای  Gmailیکی را انتخاب کنم؟

ای��ن موضوع ک ً
ال به خودتان مرتبط اس��ت .در صورتی که ش��ما پیامهای خیر ،در این نوش��ته Gmail ،نمیشود شما از بین  Pushو  Fetchیکی
کمی را دریافت مینمایید All ،را انتخاب کنید از این رو میتوانید تمامی را انتخاب نمایید.
 e-mailخ��ود را با خود جابج��ا نمایید .در صورتی ک��ه پیامهای زیادی
دریافت مینمایید ،یک فاصله زمانی مانند  Three daysیا One week
را انتخاب کنید.
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فصل 4
استفاده از ویژگی Quick Responses
هنگامی که ش��ما پیامهای جدید را میس��ازید و در برنامه  Emailپاس��خ میدهید ،ممکن است همان نوع عبارتها یا جمالت
مشابه را بارها و بارها پیدا نمایید .در این مورد ،شما میتوانید زمان را ذخیره نمایید و با استفاده از ویژگی Quick Responses
را تالش کنید .این ویژگی ش��ما را قادر میس��ازد پاس��خهای تودرتویی را تنظیم نمایید که درون پیامها با حداقل سعی و تالش
وارد کردهای��د .ب��رای تنظیم  ،Quick Responsesاز صفح��ه  Settingsدر برنامه  Emailکار کنی��د .بعد از ایجاد Quick
 ،Reponsesمیتوانید از آنها در پیامها در هر زمان که نیاز باشد استفاده کنید.
استفاده از ویژگی Quick Responses
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده ش��ده است ،زبانه
 Appsرا لمس کنید.
 ) ( Emailرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  Emailدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
س��مت راست یا چپ بکش��ید تا  Emailرا پیدا
نمایید.
 Inboxشما ظاهر میشود.
دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید.
منوی باز میشود.
 settingsرا لمس کنید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
حس��ابی را که میخواهید تح��ت تأثیر قرار
دهید لمس کنید.
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 Quick Responsesرا لمس کنید.
صفحه  Quick responsesظاهر میشود.
 Create newرا لمس نمایید.
کادر محاوره ای  Edit quick responseباز
میشود.
پاسخ سریع را تایپ کنید.
 Saveرا لمس نمایید.
پاسخ س��ریع در صفحه Quick responses
ظاهر میشود.
یادداشت :شما میتوانید برای ایجاد تعدادی از
پاسخهای سریع مراحل  8تا  10را تکرار نمایید.
برای حذف یک پاسخ سریع دکمه Delete
( ) را لمس نمایید.
دکمه  Emailرا لمس کنید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
دکمه  ) ( Emailرا لمس نمایید.
 Inboxشما ظاهر میشود.

چگونه از  Quick Responsesاستفاده کنم؟
ب��ه پی��ام پاس��خ دهید ،یا ی��ک پی��ام جدید و یک نش��انی جدی��د را آغ��از نمایید .ب��ا فیلد
" Compose mailانتخ��اب ش��ده ،دکم��ه  ) ( Menuرا لم��س کنی��د و
 Insert Quick responseرا لمس نمایید .در کادر  ،Insert quick responseپاس��خ
سریع (
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) که میخواهید وارد نمایید را لمس کنید.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 4
تنظیم کردن و استفاده از Priority Inbox
در صورتی که ش��ما چند پیام ایمیل را دریافت کنید ،میتوانید از ویژگی  Gmail Priority Inboxبرای شناس��ایی پیامهایی
که به توجه فوری نیاز دارد استفاده نمایید Priority Inbox .پیامهای مهم شما را تعیین مینماید مسلماً میتواند آنها را به
طور جداگانه از پیامهایی با اهمیت کمتر بیان نمایید .برای اس��تفاده از  ،Priority Inboxاین ویژگی را در تنظیمات Gmail
فعال نمایید .سپس شما میتوانید  Priority Inboxخود را در  Gmailنشان دهید و بر روی محتوای آن کار نمایید.
تنظیم کردن و استفاده از Priority Inbox
فعال کردن ویژگی Priority Inbox
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی زبان��ه  Widgetsدر
صفح��ه  Appsنش��ان داده ش��ده اس��ت ،زبانه
 Appsرا لمس کنید.
 ) ( Gmailرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه  Gmailدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
سمت چپ یا راست بکش��ید تا  Gmailرا پیدا
نمایید.
 Inboxشما ظاهر میشود.
دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید.
منوی را باز نمایید.
 Settingsرا لمس نمایید.
صفحه  Gmailظاهر میشود.
حسابی را که میخواهید Priority Inbox
را تنظیم کند لمس نمایید.
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صفحه پیکربندی برای حساب ظاهر میشود.
 check boxگزینه  Priority Inboxرا
لمس نمایید ( تغییر به ).
دکمه  ) ( Gmailرا لمس کنید.
صفحه  Gmailظاهر میشود.
یادداشت :ش��ما میتوانید حس��اب دیگری را
برای تنظیم  Priority Inboxلمس نمایید.
دکمه  ) ( Gmailرا لمس کنید.
 Inboxشما ظاهر میشود.
مشاهده  Priority Inboxخود
در  ،Gmailمنوی اعالن را در باالی صفحه
نمایش لمس نمایید.
منوی اعالن باز میشود.
 Priority Inboxکه میخواهید نش��ان
دهید را لمس کنید.
 Priority Inboxظاه��ر میش��ود ،و ش��ما
میتوانید با پیام حاوی آن کار کنید.

چگونه  Priority Inboxکار میکند؟
 Priority Inboxپیامهایی که در گفتگوی شما هستند را جمع آوری مینماید و  Gmailمهمترین آنها را برچسب گذاری میکند .شما میتوانید
یک پیام مهم را بوسیله لمس کردن دکمه  ) ( Menuو لمس کردن  Mark importantنشانه گذاری کنید Gmail .به طور خودکار پیامهای
مهم را به چهار دلیل برچسب گذاری مینماید ،مانند پیامهایی که از افرادی که شما دائماً در تماس هستید دریافت مینمایید ،یا پیامهایی که بخشی
از یک گفتگو هستند را مهم قلمداد کرده و برچسب گذاری مینماید Priority Inbox .یک ویژگی هوشمند و مفید است ،اما محفوظ از خطا نیست.
حتی اگر  Priority Inboxبه نظر رس��د تمامی پیامهای مهم ش��ما را در برگرفته باش��د ،مطمئن باشید که پیامهای دیگر در مواردی این چنینی با
پیامهای کم اهمیتتر خاتمه مییابند.
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فصل 4
انتخاب کردن مخاطبهایی که میخواهید نشان دهید
آندروید برنامه  Peopleرا برای مدیریت کردن مخاطبهای ش��ما ارائه میکند .برنامه  Peopleمخاطبها را از حس��اب گوگل
جستجو مینماید ،مسلماً  Google Contactsبه طور خودکار در برنامه  Peopleنمایش داده میشود .شما میتوانید همچنین
مخاطبها را از حس��ابهای ایمیل دیگر با مخاطبهای مهم به طور دس��تی جس��تجو نمایید .در صورتی که شما چند مخاطب
دارید ،ممکن اس��ت بخواهید ی��ک گروه از آنها ،برای مثال ،تنها مخاطبهای فیسبوک ی��ا تنها مخاطبهای  Corporateرا
نشان دهید .شما میتوانید این را به آسانی انجام دهید ،اما همچنین میتوانید یک گروه نمایش سفارشی ایجاد نمایید که دقیقاً
شامل مخاطبهایی است که میخواهید ببینید.
انتخاب کردن مخاطبهایی که میخواهید نشان دهید
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده نشده است ،زبانه
 Appsرا لمس نمایید.
 ) ( Peopleرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه  Peopleدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
س��مت چپ یا راست بکشید تا  Peopleرا پیدا
کنید.
دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید.
منوی باز میشود.
 Contacts to displayرا لمس نمایید.
صفحه  Contacts to displayظاهر میشود.
برای اس��تفاده از گروه حاضر ،دکمه رادیویی
خود را انتخاب کنی��د ( تغییر به ) و باقی
مراحل را در این فهرست مرور نمایید.
برای ایجاد کردن یک گروه سفارش��ی ،دکمه
رادیوی��ی  ( Customizeتغیی��ر به ) را
انتخاب کنید.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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صفح��ه  Define custom viewظاه��ر
میشود.
یک سربار حساب را لمس کنید.
گروه های مخاطب حساب ظاهر میشوند.
 check boxه��ر گروهی را که میخواهید
تعریف نمایید انتخاب کنید ( تغییر به ).
 OKرا لمس کنید.

صفح��ه Contacts In Custom View
ظاهر میش��ود ،و مخاطبها در گروه های شما
نشان داده میشوند.
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آیکونهای باالی صفحه  Contactsبرای چه هستند؟

چگونه من تمامی مخاطبها را بار دیگر نشان دهم؟

برای نش��ان دادن گروه های مخاطب درون حسابهای نمایش داده شده
) را لمس نمایید .برای نش��ان دادن فهرس��تی از
دکم��ه ( Groups
مخاطبه��ای مورد نظر خود دکم��ه  ) ( Favoritesرا لمس نمایید.
برای نشان دادن فهرستی از مخاطبها دکمه  ) ( Contactsرا لمس
نمایید.

در برنام��ه  ،Peopleدکم��ه  ) ( Menuرا لم��س نمایی��د ،و
س��پس  Contacts to displayرا لم��س نمایی��د .در صفح��ه
 ،Contacts to displayدکمه گزینه  All contactsرا انتخاب نمایید
( تغییر به ) فهرستی از مخاطبها ظاهر میشوند.
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فصل 4
وارد کردن مخاطبهای خود درون برنامه People
تلفن یا تبلت شما میتواند مخاطبها را با  Google Accountیا با حسابهای  e-mailدیگری که شما راه اندازی کردهاید،
مانن��د  Exchange Serverجس��تجو کنید .هر چند ،در صورتی که ش��ما داده های مخاط��ب را در جای دیگری ذخیره کرده
باش��ید ،باید آن را درون ابزار خود وارد نمایید .ش��ما میتوانید اطالعات مخاطب را از فایلهای  vCardوارد نمایید ،یک قالب
بندی بکاربرده شده ،بوسیله ارسال فایلها به ابزار خود یا قرار دادن فایلها در آن .اگر ابزار شما یک  SIMکارت دارد ،میتوانید
مخاطبها را ،برای مثال ،از تلفن قدیمی خود در یک سیم کارت ذخیره نمایید.
وارد کردن مخاطبهای خود درون برنامه People
وارد کردن مخاطبهای متصل شده به یک پیام
الکترونیکی ()E-Mail
فای��ل  vCardمتصل ش��ده به پیام را لمس
نمایی��د .بخش اصلی دکمه ،ن��ه دکمه Menu
( ) در انتهای سمت راست آن را لمس نمایید.
در صورت��ی ک��ه کادر مح��اوره ای
 Complete action usingب��از اس��ت،
 Contactsو  Alwaysرا لمس نمایید.
یادداشت :در کادر،Complete action using
شما میتوانید در صورتی که میخواهید فایلهای
 vCardبا برنامهها دیگر را در آینده باز نمایید،
"
 Just onceرا لم��س کنی��د .اگرچ��ه ،معموالً،
تنظیم کردن آندروید ب��رای باز کردن فایلهای
 vCardبا برنامه  Contactsبسیار مفید است.
کادر محاوره ای  Create contact underباز
میشود.
حساب درون کادر محاوره ای که میخواهید
داده ه��ای مخاط��ب را در آن وارد نمایید لمس
کنید.
آندروید یک اعالم وصول را نشان میدهد و
سپس داده های مخاطب را وارد مینماید.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه داده های مخاطب
را در یک صفحه گس��ترده مانند مایکروس��افت
 Excelذخی��ره کردهای��د ،آن را ب��ه عن��وان
مقادیر جدا ش��ده با کام��ا ،CSV ،فایل ذخیره
نمایی��د ،ش��ما میتوانید س��پس فای��ل را درون
 Google Contactsب��ه ص��ورت آنالین وارد
نمایی��د و در تلف��ن یا تبلت خ��ود مخاطبها را
جستجو نمایید.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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وارد کردن مخاطبها از یک فایل
فایل را در پوشه دانلود در تلفن یا تبلت خود
با اس��تفاده از برنامه Windows Explorer
یا  Android File Transferکپی نمایید.
در برنام��ه  ،Peopleدکم��ه Menu
( ) را لمس نمایید.
این منوی باز میشود.
 Import/exportرا لمس نمایید.
کادر محاوره ای Import/export contacts
باز میشود.
 Import from storageرا لم��س
نمایید.
یادداش�ت :ب��رای وارد ک��ردن مخاطبه��ا
از ی��ک س��یم کارت ب��ه دس��تگاه خ��ود،
 Import from SIM cardرا لمس نمایید.
کادر Create contact under account
باز میشود.
حسابی را که میخواهید داده های مخاطب
را در آن ذخیره نمایید ،لمس کنید.
برنامه  Contactsفایل را جستجو مینماید
و سپس دادهها را وارد میکند.
یادداش�ت :بع��د از وارد ک��ردن دادهها از فایل
 ،vCardآن را از پوش��ه  Downloadح��ذف
نمایی��د از ای��ن رو ش��ما میتوانی��د فایله��ای
بیش��تری را از آنجا بدون وارد کردن دوباره داده
های مخاطب وارد نمایید .شما میتوانید فایل را
با استفاده از  Windows Explorerدر رایانه
خ��ود Android File Transfer ،در ،Mac
ی��ا برنامه مانن��د  ES File Explorerدر ابزار
خود حذف نمایید.

چگونه فایلهای  vCardحاوی مخاطبهای خودم را ایجاد کنم؟
در وین��دوز Start ،را کلی��ک نمایید ،نام کاربری خود را کلیک نمایید ،و س��پس  Contactsرا کلیک کنید .برای صادر کردن ،مخاطبها را انتخاب
نمایید ،و سپس در نوار ابزار  Exportرا کلیک کنید .در کادر ( vCards (folder of .vcf files ،Export Windows Contactsو Export
را کلی��ک کنی��د .در  ،Macدر صورتی که آن در  Dockظاهر ش��د Contacts ،را کلیک نمایید ،در غی��ر اینصورت ،در  Launchpad ،Dockرا
کلیک نمایید ،و سپس در صفحه  Contacts ،Launchpadرا کلیک نمایید .در برنامه  ،Contactsمخاطبها را برای صادر کردن انتخاب نمایید
و سپس آنها را در  desktopبکشید.
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انتخاب کردن یادداشتها و تذکر نامهها ()Notifications and Reminders
برنامه  Calendarآندروید یک روش عالی برای ردیابی تعهدات زمانی شما در تلفن یا تبلت شما است .شما میتوانید به راحتی
جلس��ات دیداری خود را به تقویم اضافه نمایید ،دعوت نامهها را افراد دیگر برای جلس��ات و دیدار های به اشتراک گذاشته شده
ارس��ال نمایید ،و دعوت نامه های ایجاد ش��ده برای رویدادهایی افراد دیگر را قبول نمایید .برای کمک به یادآوری اوقات مالقات
ش��ما ،برنامه  Calendarش��ما را از زمان جلسات پیش رو بوسیله پخش موزیک ،لرزاندن گوشی ،و نمایش پیامهای اعالن آگاه
مینماید .ش��ما میتوانید یادداش��تهای خود را انتخاب نمایید و زمان نمایش آنها را بوس��یله کار بر روی صفحه  Settingsدر
برنامه  Calendarکنترل نمایید.
انتخاب کردن یادداشتها و تذکر نامهها
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده ش��ده است ،زبانه
 Appsرا لمس نمایید.
 ) ( Calendarرا لمس کنید.
یادداشت :در صورتی که  Calendarدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا  Calendarرا
پیدا نمایید.
برنامه  Calendarباز میشود.
دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید.
منوی باز میشود.
 Settingsرا لمس نمایید.
صفحه  Settingsباز میشود.
ب��رای نش��ان دادن ،General Settings
 General settingsرا لمس کنید.
یادداشت :در یک تلفن ،نوار مرورگر برای نمایش
قس��مت  Notifications & reminderب��ه
سمت پایین هدایت نمایید.
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در صورت��ی ک��ه میخواهی��د یادداش��تها
را دریاف��ت نمایی��د check box ،گزین��ه
 Notificationsرا لم��س نمایید ( .تغییر

به

).

(

تغییر به

در صورتی که میخواهید ابزار برای یادآوری
بلرزد check box ،گزینه  Vibrateرا لمس
نمایید ( .تغییر به ).
یادداش�ت :گزین��ه  Vibrateتنها در صورتی
ظاهر میش��ود ک��ه ابزار ش��ما دارای یک موتور
لرزشی باشد.
در صورت��ی ک��ه میخواهی��د اعالنه��ا
را دریاف��ت نمایی��د  check boxگزین��ه
 Pop-up notificationرا لم��س کنی��د
"
).

 Soundرا لمس کنید.
کادر محاوره ای  Soundباز میشود.
برای شنیدن آهنگ دکمه رادیویی sound
را لمس نمایید( تغییر به ).
 OKرا لمس نمایید.
صفحه  General settingsظاهر میشود.
 Default reminder timeرا لم��س
نمایید.
کادر محاوره ای  Default remind timeباز
میشود.
فاصل��ه زمانی را ک��ه میخواهید لمس کنید
( تغییر به )
دکمه ) ( Calendarرا لمس کنید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
دکمه  ) ( Calendarرا لمس نمایید.
تقویمهای شما ظاهر میشود.

 Quick responseها در  Calendarچه کاری انجام میدهند؟
 Quick responsesبخشهای��ی از ی��ک ظ��رف جوش��ان هس��تند ک��ه ش��ما میتوانید به س��رعت در
پاس��خ به دعوته��ای تقویم خ��ود وارد نمایید .ب��رای تنظی��م ک��ردن  ،Quick responsesدر صفحه
 Quick responses ،General settingsرا لم��س نمایید ،و س��پس ب��ر روی Quick responses
کار کنید.
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انتخاب کردن تنظیمات  Weekو Time Zone
برنامه  Calendarبه ش��ما اجازه میدهد تعداد هفته در س��ال را از  Week 1تا  Week 52انتخاب کنید تا نمایش داده شود.
شما همچنین میتوانید انتخاب نمایید کدام روز به عنوان شروع هفته بکاربرده شود ،شنبه ،یکشنبه ،یا دوشنبه.
در صورت��ی که به مناطق زمانی متفاوت س��فر مینمایید ،باید مش��خص نمایید در کدام منطق��ه زمانی تاریخ و زمانهای رویداد
نمایش داده شود.
انتخاب کردن تنظیمات  Weekو Time Zone
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه ( All Apps

) را لمس نمایید.

صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده ش��ده است ،زبانه
 Appsرا لمس کنید.
 ) ( Calendarرا لمس کنید.
یادداشت :در صورتی که  Calendarدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا  Calendarرا
پیدا نمایید.
برنامه  Calendarباز میشود.
دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید.
منوی باز میشود.
 Settingsرا لمس نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 general settingsرا لمس نماید.
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صفحه  General Settingsظاهر میشود.
در صورت��ی ک��ه میخواهی��د ش��ماره های
هفت��ه را نش��ان دهی��د check box ،گزین��ه
" Show week numberرا لم��س نمایی��د.
(

تغییر به

).

 Week starts onرا لمس نمایید.
کادر محاوره ای  Week starts onباز میشود.
روزی را ک��ه میخواهید ش��روع هفته ش��ما
باشد ،لمس نمایید ( تغییر به ).
شما همچنین میتوانید برای شروع هفته در روز
پیش فرض برای آن محل پیش فرض Locate
را انتخاب نمایید ( تغییر به ).
کادر محاوره ای  Week Startsبسته میشود.

در صورت��ی ک��ه میخواهی��د از مناط��ق
زمان��ی اس��تفاده نمایی��د  check boxگزینه
 Use home time zoneرا لم��س کنی��د.
(

تغییر به

).

 Home time zoneرا لمس کنید.
منطقه زمانی را برای اس��تفاده لمس نمایید
( تغییر به ).
کادر مح��اوره ای  Home time zoneبس��ته
میشود.
دکمه  ) ( Calendarرا لمس نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
دکمه  ) ( Calendarرا لمس نمایید.
تقویم شما ظاهر میشود.

تنظیمات  Hide declined eventsچه کاری انجام میدهد؟
در صورت��ی ک��ه میخواهی��د از رویداده��ای ک��ه ش��ما را دع��وت نمودهان��د ،جلوگی��ری نمایی��د Hide declined events ،را انتخ��اب نمایید
( تغییر به ) در حالیکه از نمایان ش��دن در تقویم ش��ما میکاهد .بس��ته به زندگی کس��ب و کار خود و زندگی اجتماعی ،ممکن است پی برده
باش��ید که مش��اهده رویدادهایی که شما کاهش دادهاید و همینطور آنهایی که قبول کردهاید مفید است ،در هر صورتHide declined events ،
را حذف نمایید( تغییر به ).

125

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 4

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

126

راه اندازی گفتمانها

127

www.karamoozesh.com

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 5

فصل 5

شبکه و ارتباطات

در این فصل ،شما میآموزید ابزار آندرویدی سلولی خود ،بلوتوث ،و ارتباطات وایرلس ،اشتراک گذاری اتصال اینترنت ابزار خود
و انتقال دادهها ،خرید به طور بیسیم را کنترل کنید.
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کنترل دسترسی به  ،Wi-Fiبلوتوث ،و تلفن بی سیم
در صورتی که ابزار آندروید ش��ما قابلیت بی س��یم دارد ،ش��ما معموالً میخواهید ارتباط با شبکه سلولی را حفظ نمایید بنابراین
شما میتوانید تماسها را دریافت کنید و هنگامی که هیچ تماس  Wi-Fiموجود نیست به اینترنت دسترسی داشته باشید .هر
چند ،هنگامی که شما نیاز ندارید یا از شبکه سلولی استفاده نمیکنید ،میتوانید برای قطع تمامی ارتباطات حالت Airplane
را انتخ��اب نمایی��د .با فعال کردن حالت  Wi-Fi Airplaneاتصاالت بلوتوثی نیز غیر فعال میش��ود .هر چند ،ش��ما میتوانید
 Wi-Fiو بلوتوث را به طور جداگانه فعال یا غیر فعال نمایید.
کنترل دسترسی به  ،Wi-Fiبلوتوث ،و تلفن بی سیم
باز کردن برنامه Settings
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
آیک��ون  ) ( Wi-Fiق��درت س��یگنال
 Wi-Fiرا نشان میدهد.
آیک��ون  ) ( Cellularق��درت س��یگنال
سلولی را نشان میدهد.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده ش��ده است ،زبانه
 Appsرا لمس کنید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
سمت چپ یا راست بکشید تا  Settingsرا پیدا
نمایید.
فعال کردن حالت Airplane
صفحه  More ،Settingsرا لمس نمایید.
صفح��ه  Wireless & networksظاه��ر
میشود.
 check boxگزینه  Airplane modeرا
لمس کنید ( تغییر به ).
آیکون حال��ت  Airplaneدر زبانه وضعیت
ظاهر میش��ود .آیک��ون  ) ( Wi-Fiو آیکون
 ) ( Cellularاز زبان��ه وضعی��ت ناپدی��د
میشود.
دکمه  ) ( Settingsرا لمس نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
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فعال یا غیر فعال کردن Wi-Fi
س��وییچ  Wi-Fiرا ب��ر روی  Onتنظی��م
نمایید.
تلفن یا تبلت شما به یک شبکه  Wi-Fiشناخته
شده در صورت موجود بودن وصل میشود.
آیک��ون ( Wi-Fi
ظاهر میشود.

) در زبان��ه وضعی��ت

فعال یا غیر فعال کردن بلوتوث
 Bluetoothرا بر روی  Onتنظیم کنید.
آیکون  ) ( Bluetoothدر زبانه وضعیت
ظاهر میشود.

چه زمانی من باید از حالت  Airplaneاستفاده نمایم؟

آیا من باید بلوتوث را فعال یا غیر فعال نگه دارم؟

حالت  Airplaneبرای کار در هواپیماها طراحی شده است ،اما شما میتوانید در صورت��ی که ش��ما میخواهید از ابزار های بلوت��وث با تلفن یا تبلت
از آن در هر زمان دیگری که میخواهید ابزار ش��ما در حالت  offlineباشد خود اس��تفاده نمایید  Bluetoothرا فعال کنید .هنگامی که ش��ما از
اس��تفاده نمایید .برای مثال ،ممکن است شما بخواهید از حالت  Bluetooth Airplaneاز اس��تفاده نمیکنید ،ب��رای ذخیره کردن باطری آن را
غیرفعال نمایید.
در سینما یا در جلسات مهم استفاده نمایید.
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متصل شدن به ابزار های بلوتوث
برای توس��عه دادن قابلیتهای تلفن یا تبلت خود ،ش��ما میتوانید ابزارها را به آن متصل کنید و از طریق فناوری بلوتوث بیسیم
ارتباط را برقرار نمایید .بلوتوث یک قرار داد ش��بکه ای اس��ت که در فواصل کوتاه کاربرد دارد ،معموالً نهایت در حدود  30قدم.
برای مثال ،ش��ما میتوانید یک هدس��ت بلوتوث و میکروفون تهیه کنید از این رو میتوانید به موسیقی و تماسهای تلفنی خود
گوش کنید و پاس��خ دهید .از س��وی دیگر ،ش��ما میتوانید یک صفحه کلید بلوتوث را وصل نمایید از این رو میتوانید به سرعت
پیامهای  e-mailرا تایپ کنید.
متصل شدن به ابزار های بلوتوث
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده ش��ده است ،زبانه
 Appsرا لمس کنید.
 ) ( Settingsرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
سمت چپ یا راست بکشید تا  Settingsرا پیدا
نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Bluetoothباید بر روی  Onتنظیم شده
باشد.
سمت چپ دکمه  ،Bluetoothسوییچ نشو
را لمس نمایید.
صفحه  Bluetoothظاهر میشود.
یادداش�ت :در حالت پیش فرض ،ابزار آندروید
ش��ما برای ابزار های بلوتوث دیگر در دس��ترس
نیس��ت .ش��ما میتوانی��د آن را ب��رای دو دقیقه
بوس��یله لمس کردن ورودی آن در باالی صفحه
 Bluetoothنمایان سازید.
اب��زار  Bluetoothرا فع��ال کنی��د و آن را
نمایان سازید.
 Search for devicesرا لمس نمایید.
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تلف��ن یا تبلت ش��ما اب��زار های بلوت��وث دار را
جستجو مینماید و یک فهرست از آن را نمایش
میدهد.
دکمه را ب��رای ابزاری که میخواهید متصل
نمایید لمس کنید.
هنگام برقراری ارتب��اط با یک صفحه کلید،
ک��د نمای��ش داده ش��ده در کادر مح��اوره ای
 Bluetooth pairing requestرا تای��پ
کنید.

آندروید ابزار را با هم جفت میکند.
ابزار در لیس��ت ،ابزار های ( Pairedجفت

شده) نشان میدهد.
 ) ( Optionsرا لمس کنید.
صفحه  Paired Bluetooth deviceنمایان
میشود.
به طور اختیاری Rename ،را لمس نمایید
و یک نام جدید برای ابزار تایپ کنید.
یادداش�ت :تغییر نام به شما اجازه میدهد یک
نام توصیفی را به جای س��اخت یک شماره مدل
ارائه دهید.
هنگامی که ش��ما دیگر نبای��د از ابزار جفت
ش��ده اس��تفاده کنید ،برای حذف عمل ،pair
 Unpairرا لمس نمایید.

چه کار دیگری را من میتوانم با  Bluetoothانجام دهم؟

فایلهای�ی ک�ه از طریق بلوت�وث دریافت مینمای�م را در کجا
جستجو کنم؟

ش��ما میتوانید تلفن ی��ا تبلت خود را با بلوتوث به رایان��ه یا هر ابزار بلوتوث
دار دیگ��ری از طری��ق  Bluetoothوصل کنید و فایله��ا را انتقال دهید یا از صفح��ه  Bluetoothدر برنام��ه  ،Settingsب��رای ب��از
دریافت نمایید .انتقال دهنده فایل ( )File Transferدر مقایسه با  Wi-Fiک��ردن من��وی دکم��ه  ) ( Menuرا لم��س نمایی��د ،و س��پس
" Show received filesرا لم��س کنی��د .صفح��ه
از سرعت پایینی برخوردار میباشد اما کار با آن بسیار راحت است.
 Bluetooth receivedظاهر میش��ود ،و یک فهرس��ت از فایلهای
دریافت شده توسط ابزار شما را نشان میدهد.
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فصل 5
کنترل کردن  Data Roamingو Cellular Usage
هنگامی که ش��ما باید از تبلت با قابلیت س��لولی یا تلفن خود در یک موقعیت استفاده نمایید که جابجا کننده ،سرویس اینترنت
را ارائه نداده است ،میتوانید ویژگی  Data roamingرا فعال نمایید Data roaming .شما را قادر میسازد تا با استفاده از
شبکه های جابجا کننده دیگر به اینترنت دسترسی داشته باشید .شما میتوانید تغییرات بیشتری را در هنگام استفاده از data
 roamingوارد آورید ،به خصوص زمانی که شما از آن در منطقه دیگری استفاده میکنید .به همین دلیل ،ممکن است ترجیح
دهید تا اغلب  data roamingخود را غیر فعال نگه دارید ،و تنها در مواقع لزوم فعال کنید .معموالً ش��ما میخواهید از data
 roamingتنها در مواقعی که اتصال شبکه بی سیم در دسترسی نیست استفاده کنید.
کنترل کردن  Data Roamingو Cellular Usage
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

دکمه های  ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsنمایان میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده ش��ده است ،زبانه
 Appsرا لمس نمایید.
 ) ( Settingsرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
سمت چپ یا راست بکشید تا  Settingsرا پیدا
نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Moreرا لمس کنید.
صفح��ه  Wireless & networksظاه��ر
میشود.
 Mobile networksرا لمس نمایید.
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صفحه  Mobile networks settingsظاهر
میشود.
برای انتخاب ( ) یا حذف کردن ( ) این
گزین��ه  check boxگزینه Data enabled
را لمس کنید.
ب��رای اس��تفاده از ،data roaming
 Data roamingرا انتخ��اب نمایی��د (
تغییر به ).
کادر محاوره ای  Attentionباز میشود.
 OKرا لمس کنید.
کادر محاوره ای  Attentionبسته میشود.
 ) ( Phoneرا لمس کنید.
صفح��ه  Wireless & networksظاه��ر

میشود.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Data usageرا لمس نمایید.
صفحه  Data usageظاهر میشود.
برای انتخاب کردن این گزینه check box
گزین��ه  Set mobile data limitرا لم��س
نمایید( تغییر به ).
 Data usage cycleرا لم��س کنی��د و
تاریخهای دوره ای را تعیین نمایید.
ب��رای تعیی��ن مح��دوده داده Limit bar
) را به سمت باال یا پایین بکشید.
(
برای تعیین سطح اخطار Warning bar
) را به سمت باال یا پایین بکشید.
(
آیا میتوانم مقدار داده ای که بکاربرده ام را مشاهده نمایم؟
برای نشان دادن صفحه  Settingsمراحل  1تا  3را تکرار کنید.
برای نشان دادن صفحه  Data usage ،Data usageرا لمس نمایید.
برای تعیین مرحله شروع  ) ( Startرا به سمت باال یا پایین بکشید.
برای تعیین انتهای مرحله  ) ( Endرا به سمت چپ یا راست بکشید.
به شکل کاربردی نگاه کنید.
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فصل 5
متصل کردن ابزار خود به یک جابجا کننده متفاوت
س��یم کارت موجب میش��ود تلفن یا تبلت به طور خودکار به یک ش��بکه جابجا کننده ویژه وصل شود ،مانند شبکه  AT&Tیا
شبکه  .Verizonهنگامی که شما به خارج از شبکه جابجا کننده خود هدایت میشوید ،میتوانید به طور دستی به یک جابجا
کننده متفاوت وصل ش��وید ،برای مثال ،هنگامی که ش��ما به س��فر میروید .برای اتصال به یک جابجا کننده متفاوت ،باید یک
حساب با جابجا کننده را راه اندازی نمایید یا با پرداخت هزینه به جابجا کننده استاندارد وصل شوید.
متصل کردن ابزار خود به یک جابجا کننده متفاوت
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده ش��ده است ،زبانه
 Appsرا لمس کنید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
سمت چپ یا راست بکشید تا  Settingsرا پیدا
نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Moreرا لمس نمایید.
 Mobile networksرا لمس نمایید.
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صفح��ه  Mobile network settingsظاهر
میشود.
 Network operatorsرا لمس نمایید.
صفحه  Available networksظاهر میشود.
ش��بکه ای را که میخواهید استفاده نمایید
لمس کنید.

آندروید ابزار ش��ما را ب��ا جابجا کننده ثبت
مینماید.
صفح��ه  Mobile network settingsظاهر
میشود.
( Phone

) را لمس نمایید.

صفح��ه  Wireless & networksظاه��ر
میشود.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.

چگونه به جابجا کننده معمول خودم برگردم؟

آیا روش دیگری برای تغییر جابجا کننده خودم وجود دارد؟

برای برگشت به جابجا کننده معمول خود ،صفحه  ،Available networksدر صورتی که تلفن یا تبلت با قابلیت بی س��یم ش��ما دارای یک سیم
مراحل  1تا  6را نشان دهید و سپس  Choose automaticallyرا لمس کارت باش��د و ابزار شما به یک جابجا کننده قفل نشود ،میتوانید سیم
کارت حاضر را حذف نمایید و آن را با یک یا چند جابجا کننده تعویض
نمایید.
نمایید.
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فصل 5
متصل شدن به شبکه کاری خود از طریق VPN
در صورت��ی ک��ه از تلفن یا تبلت خود برای کار اس��تفاده مینمایید ،باید آن را به ش��بکه کاری خود وصل نمایید .با اس��تفاده از
تنظیمات ،نام کاربر ،و رمزی که مدیری شبکه ارائه میدهد ،شما میتوانید از طریق شبکه خصوصی مجازی ،یا  VPNبه اینترنت
متصل ش��وید .قبل از اینکه ش��ما یک اتصال  VPNرا ایجاد نمایید ،باید یک  PINبرای قفل صفحه یا کلمه عبور را به تلفن یا
تبلت خود اختصاص دهید.
متصل شدن به شبکه کاری خود از طریق VPN
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورتی که زبانه  Widgetsدر
زبانه  Appsنشان داده شده است ،زبانه Apps
را لمس نمایید.
 ) ( Settingsرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
سمت چپ یا راست بکشید تا  Settingsرا پیدا
نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Moreرا لمس کنید.
صفح��ه  Wireless & networksظاه��ر
میشود.
 VPNظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که شما هنوز کلمه عبور
یا  PINصفحه قفل را تعیین نکردهاید ،هنگامی
که  VPNرا لم��س مینمایید یک کادر محاوره
ای هشدار ظاهر میشود .برای نشان دادن صفحه
انتخاب  OK ،Unlockرا لمس کنید .سپس با
 PINی��ا  Passwordرا لمس کنید و مکانیزم
امنیتی را تنظیم نمایید.
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در صفح��ه ،VPNگزین��ه ( Add
لمس نمایید.
در کادر محاوره ای ،Edit VPN profile
یک نام توصیفی برای اتصال تایپ نمایید.
نوع  VPNرا انتخاب نمایید.
نشانی سرور را تایپ کنید.
اطالعات امنیتی را تایپ کنید.
 Saveرا لمس کنید.
نام  VPNرا لمس کنید.
در کادر محاوره ای  ،Connectنام کاربری
خود را تایپ کنید.
رمز خود را تایپ نمایید.
جهت انتخاب ( )یا حذف کردن( ) این

گزینه باید Save account information
را لمس کنید.
 Connectرا لمس نمایید.
بازخوانی  Connectedنمایان میش��ود.
ش��ما میتوانید با منابع شبکه مانند پوشه های
شبکه و  e-mailکار کنید.
هنگامی که ش��ما آماده ب��رای قطع ارتباط
هستید ،نام  VPNرا لمس نمایید.
در کادر محاوره ای ،VPN is connected
 Disconnectرا لمس کنید.
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چه نوع  VPNرا من باید انتخاب نمایم؟

کلید  pre-sharedچیست؟

ش��ما بای��د از ن��وع اتص��ال س��رور  VPNاس��تفاده نمایی��د .از
مدی��ر  VPNبپرس��ید ک��دام ن��وع  VPNاز ای��ن ن��وع اس��ت.
 Point-to-Point Tunneling Protocol ،PPTPو
"
 ،Layer 2 Tunneling Protocol ،L2TPپرکاربردتری��ن نوعه��ای
 VPNهستند.

کلید  ،pre-sharedرمز به اشتراک گذاشته شده ()shared secret
نی��ز نامیده میش��ود ،و ی��ک رمز گروه��ی برای  VPNاس��ت .کلید
 ،pre-sharedیا  ،PSKبین یک گروه از کاربرها به جای تخصیص به
یک کاربر به اشتراک گذاشته شده است.
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فصل 5
استفاده از ویژگی Tethering
تلفن یا تبلت با قابلیت بی س��یم میتواند با اتصال س��لولی خود را با رایانه یا ابزار های دیگر به اش��تراک بگذارد .این ویژگی شما
را قادر میس��ازد تا رایانه یا ابزار های  Wi-Fiرا از طریق اتصال س��لولی نصب ش��ده بر روی تلفن یا تبلت خود به اینترنت وصل
نمایید .شما میتوانید دسترسی به اینترنت را به دو روش به اشتراک بگذارید .اولین روش  tetheringاست ،در این روش شما
اب��زار آندروید خود را به رایان��ه از طریق  USBمتصل میکنید و اتصال را از کابل  USBبرقرار مینمایید .روش دوم تبدیل ابزار
آندروید خود به یک  Wi-Fi hotspotقابل حمل است.
استفاده از ویژگی Tethering
فعال کردن Tethered Connection
تلفن یا تبلت خود را از طریق کابل  USBبه
رایانه وصل نمایید.
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده ش��ده است ،زبانه
 Appsرا لمس کنید.
 ) ( Settingsرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
سمت چپ یا راست بکشید تا  Settingsرا پیدا
نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Moreرا لمس نمایید.
صفح��ه  Wireless &networksظاه��ر
میشود.
 Tethering & portable hotspotرا
لمس نمایید.
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صفحه Tethering & portable hotspot
ظاهر میشود.
 check boxگزین��ه  USB tetheringرا
لمس نمایید ( تغییر به ).
دکم��ه  USB tetheringبازخوان��ی
“ ”Tetheredرا نشان میدهد.
رایانه شما شروع به اس��تفاده از اتصال اینترنت
تلفن یا تبلت با کابل  USBمیکند.
هنگام��ی که ش��ما دیگر از اتصال اس��تفاده
نمینمایید USB tethering ،را حذف نمایید
( تغییر به ).

تنظی��م ک��ردن  MACب��ا اس��تفاده از
Tethered Connection
در  ،Macگزینه System Preferences
( ) در  Dockرا کلیک کنید.
پنجره  System Preferencesباز میشود.
 Networkرا کلیک کنید.
قاب  Network preferencesظاهر میشود.
در ق��اب  ،Leftورودی را برای ابزار آندروید
خود کلیک نمایید.
 Applyرا کلیک کنید.

چرا ابزار آندروید من در  Mac Network preferencesمن ظاهر نشده است؟
شما باید یک درایور را نصب کنید ،یک قطعه نرم افزاری که  Macرا قادر میسازد از اتصال  USBابزار آندروید استفاده نماید .درایور HorNDIS
در سایت
http//:joshuawise.com/horndis
در دسترس است و  OS Xرا قادر میسازد تا از ابزار های آندروید استفاده نماید.
ب��رای نص��ب ک��ردن  ،HoRNDISش��ما بای��د برنام��ه ه��ای دانلود ش��ده را از ه��ر جای��ی اج��را نمایی��د .گزین��ه System Preferences
( ) را در  Dockکلی��ک کنی��د Security & Privacy .را کلی��ک نمایی��د General ،را کلی��ک کنی��د .س��پس  Anywhereرا در
 Allow applications downloadedاز محیط کلیک نمایید .ش��ما باید آیکون قفل را کلیک کنید و رمز را برای س��اخت این تغییرات تایپ
نمایید.
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فصل 5
تنظیم کردن ویژگی Portable Hotspot
تلفن یا تبلت آندروید ش��ما میتواند به اینترنت از هر جایی که دارای یک اتصال مناس��ب به ش��بکه سلولی باید دسترسی پیدا
نماید ،و میتواند به عنوان یک  Wi-Fi hotspotعمل کند که دسترس��ی به اینترنت را با رایانه و ابزار های خود به اش��تراک
بگذارد .این ویژگی  Portable Hotspotنام دارد .برای اس��تفاده از  ،Portable Hotspotجابجا کننده بی س��یم ش��ما باید
قابلیت اس��تفاده از آن را داش��ته باش��د .تعدادی آز جابجا کنندهها یک هزینه اضافی برای اس��تفاده از Portable Hotspot
مینمایند .سیاس��ت جابجا کننده ش��ما را برای  Portable Hotspotتایید مینماید و باید مراقب بود که از میزان داده سلوالر
شما فراتر نرود.
تنظیم کردن ویژگی Portable Hotspot
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه زبانه  Widgetsدر
زبانه  Appsنشان داده شده است ،زبانه Apps
را لمس نمایید.
 ) ( Settingsرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،نوار مرورگ��ر را به
سمت چپ یا راست بکشید تا  Settingsرا پیدا
نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Moreرا لمس کنید.
صفح��ه  Wireless & networksظاه��ر
میشود.
 Tethering & portable hotspotرا
لمس نمایید.
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صفحه Tethering & portable hotspot
ظاهر میشود.
 Set up Wi-Fi hotspotرا لم��س
کنید.
کادر  Setup Wi-Fi hotspotظاهر میشود.
نامی را برای  hotspotتایپ نمایید.
 Securityرا لم��س کنید و ن��وع امنیتی
را انتخ��اب نمایید .برای ی��ک توصیه راهنما را
مشاهده نمایید.
 Passwordرا لم��س نمایی��د و یک رمز
هشت رقمی یا بیشتر تایپ نمایید.
در صورت��ی ک��ه ش��ما بای��د رم��ز را تایید
نمایی��د Show password ،را لمس نمایید
( تغییر به ).

 Saveرا لمس کنید.
کادر مح��اوره ای Set up Wi-Fi hotspot
بسته میشود.
جزیی��ات  hotspotدر دکم��ه
 Set up Wi-Fi hotspotظاهر میشود.
 Portable Wi-Fi hotspotرا لم��س
کنید ( تغییر به ).
در زبانه وضعیت ظاهر میشود و نشان
میدهد  portable hotspotفعال است.
ش��ما میتوانید رایانهها ی��ا ابزار های دیگر را به
ش��بکه  portable hotspot Wi-Fiوص��ل
نمایید.

چه نوع ایمنی را من برای  Wi-Fi hotspotخودم باید انتخاب کنم؟ آیا استفاده از  Portable Hotspotمعایبی نیز دارد؟
 WPA2 PSKرایجترین نوع ایمنی است .از  WPA2 PSKاستفاده نمایید از آنج��ا که ابزاره��ا اتصال اینترنت را به اش��تراک میگذارند ،بیش��تر
مگ��ر اینکه هر ک��دام از ابزار های متصل ش��ده ب��ه  hotspotاز این روش ابزارهای کاربردی ش��ما ،با س��رعت اتصال پایینت��ری بر روی هر ابزار
امنیتی پشتیبانی ننمایند .از  Openاستفاده نکنید ،زیرا هر ابزار درون دامنه نمایان خواهند ش��د .ش��ما باید دقت کنید که میزان داده سلوالر شما
فراتر نرود ،زیرا میتواند هزینه های اضافی را بر شما تحمیل نماید.
 Wi-Fiقادر خواهد بود آزادانه به  hotspotشما وصل شود.
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فصل 5
مدیریت کردن شبکه های بی سیم
ب��رای نگه��داری میزان داده های  cellularخود ،تبلت یا تلفن خود را از طریق ش��بکه های  Wi-Fiبه اینترنت متصل نمایید.
در صورتی که تبلت ش��ما تنها  Wi-Fiدارد ،باید همواره از ش��بکه های  Wi-Fiاستفاده نمایید .ابزار شما میتواند هم به شبکه
های بیسیم زیر ساختی و هم به شبکه های بی سیم  ad hocمتصل شود .یک شبکه زیر ساخت از یک نقطه دسترسی بی سیم
اس��تفاده مینماید ،در حالیکه یک ش��بکه  ad hocتوس��ط یک ابزار میزبانی میشود .اولین باری که شما به یک شبکه Wi-Fi
متصل میشوید ،کلمه عبور شبکه را ارائه دهید .بعد از آن ،تلفن یا تبلت شما کلمه عبور را برای ارتباطات بعدی ذخیره میکند.
مدیریت کردن شبکه های بی سیم
متصل شدن به یک شبکه بی سیم زیر ساخت
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
آیک��ون س��یگنال  ) ( Wi-Fiرا در زبانه
وضعی��ت و در صفحه  Wi-Fiقدرت س��یگنال
 Wi-Fiرا نش��ان میدهد .خان��ه های نوار مانند
بیشتری که ظاهر میشود ،نشان دهنده سیگنال
قویتر است.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده نش��ده است ،زبانه
 Appsرا لمس کنید.
 ) ( Settingsرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفحه اول  Appsنیست ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Settingsرا پیدا نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
س��وییچ  Wi-Fiباید ب��ر روی  Onتنظیم
شده باشد.
بخش س��مت چپ دکمه  Wi-Fiنه سوییچ
را لمس کنید.
صفحه  Wi-Fiظاهر میشود.
ش��بکه ای را ک��ه میخواهید متصل ش��وید
لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی که شبکه فاقد رمز باشد،
تلفن با تبلت ش��ما بدون اعالن ی��ک رمز به آن
متصل میشود.
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ی��ک کادر محاوره ای برای برق��راری ارتباط به
شبکه باز میشود.
رمز را تایپ کنید.
 Connectرا لمس نمایید.
ابزار شما به شبکه متصل میشود.
بازخوانی  Connectedدر پایین نام شبکه
ظاهر میشود.

وصل شدن به یک شبکه بی سیم Ad Hoc

بوس��یله پیگیری مراحل  1تا  5در قس��مت
قبل صفحه  Wi-Fiرا نمایش دهید.
دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید.
منوی باز میشود.
 Wi-Fi Directرا لمس نمایید.
صفحه  Wi-Fi Directظاهر میشود.
در لیس��ت  ،Peer devicesاب��زار را جهت
برقراری اتصال لمس نمایید.
هنگامی ک��ه اب��زار  peerدعوت ب��ه اتصال را
پذیرفت ،آندروید شبکه را نصب مینماید.

هنگام�ی ک�ه س�عی در ارتب�اط ب�ا ی�ک ش�بکه را دارم پی�ام چگونه تلفن یا تبلت خودم را از ارتباط با یک ش�بکه بی س�یم
“ ”Authentication problemرا دریافت میکنم ،چگونه میتوانم قطع کنم؟
این مشکل را حل کنم؟
پیام “ ”Authentication problemمعموالً به این معنا اس��ت که ش��ما ابزاری که ش��بکه را گم کرده اس��ت صدا بزنی��د .در صفحه ،Wi-Fi
کلمه عبور را درس��ت تایپ نکردهاید .در صفحه  ،Wi-Fiنام شبکه را لمس نام ش��بکه را لمس نمایید ،و س��پس برای ش��بکه در کادر محاوره ای
کنید ،و س��پس در کادر محاوره ای ش��بکه  Forgetرا لمس نمایید .دوباره  Forgetرا لمس کنید.
نام ش��بکه را لمس کنید و کلمه عبور را دوب��اره تایپ نماییدcheck box.
گزین��ه  Show passwordرا لمس کنید ( تغییر به ) ، .مس��لماً
شما میتوانید حروف را مشاهده نمایید.
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فصل 5
متصل شدن به  Wi-Fi Hotspotها
اعم از اینکه شما در شهر یا جاده هستید ،میتوانید برای لذت بردن از دسترسی سریع به اینترنت بدون استفاده از تلفن یا میزان
داده تبلت خود به  Wi-Fi hotspotها وصل شوید .شما میتوانید در هر موقعیت  Wi-Fi hotspotها را پیدا کنید ،از جمله
کافیشاپ ها و رستورانها ،هتلها ،و فرودگاهها .بعضی از محیطهای شهرداری ،و حتی برخی از پارکها و مکان استراحت جاده
ای ،خدمات  Wi-Fiعمومی را ارائه میدهند .جهت دسترس��ی به برخی از  Wi-Fi hotspotها باید هزینه کرد ،در حالیکه
بقیه مجانی هستند.
متصل شدن به  Wi-Fi Hotspotها
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه زبانه  Widgetsدر
زبانه  Appsنشان داده شده است ،زبانه Apps
را لمس نمایید.
 ) ( Settingsرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفحه اول  Appsنیست ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Settingsرا پیدا نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Wi-Fiرا لمس کنید.
صفحه  Wi-Fiظاهر میشود.
شبکه ای را که میخواهید به آن وصل و شید
را لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه تلف��ن ی��ا تبل��ت
ش��ما یک کلم��ه عبور و ن��ام کاربری را از ش��ما
میخواه��د ،رمزهای��ی که اپرات��ور  hotspotبه
ش��ما ارائه داده اس��ت را وارد نمایید .تعدادی از
 Wi-Fi hotspotه��ا از ی��ک صفحه Login
به جای یک ن��ام کاربری و کلمه عبور اس��تفاده
مینماید.
تلفن یا تبلت ش��ما به  hotspotوصل میشود.
صفحه  Wi-Fiعبارت  Connectedرا در کنار
 hotspotنشان میدهد.
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
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صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( Chromeرا لمس کنید.
برنام��ه  Chromeباز میش��ود و یک صفحه
 loginرا برای  hotspotنشان میدهد.
اطالعات  loginرا ب��رای  hotspotتایپ
کنید.
دکمه ای را برای وصل شدن لمس نمایید.
بعد از وصل شدن به  ،hotspotشما میتوانید
از اینترن��ت اس��تفاده کنید .برای مثال ،ش��ما
میتوانید با استفاده از  Chromeوب را مرور
نمایید یا با استفاده از برنامه  Gmailیا برنامه
 ،Emailپس��ت الکترونیکی ارس��ال و دریافت
نمایید.

هنگامی که استفاده از  hotspotبه پایان
) را
رش��ید ،دکم��ه ( Recent Apps
لمس کنید.
منوی  Recent appsباز میشود.
 Settingsرا لمس کنید.
صفح��ه  Wi-Fiدر برنام��ه  Settingsظاهر
میشود.
نام شبکه  Wi-Fiرا لمس نمایید.
کادر محاوره ای شبکه باز میشود.
 Forgetرا لمس کنید.
ابزار آندروید شبکه را از دست میدهد.

چه احتیاطهایی را هنگام استفاده از  Wi-Fi hotspotها باید انجام دهم؟
خطر اصلی این است که شما به یک شبکه بدخواه یا مخرب وصل شوید .برای حفظ ایمنی ،تنها به  hotspotهایی که از مؤسسات یا مراکز معتبر
ارائه ش��دهاند وصل ش��وید ،برای مثال ،هتلهای زنجیره ای و رس��تورانهای زنجیره ای ،از  hotspotهای با اپراتورهای ناش��ناخته اجرا میش��وند.
هنگامی که شما از یک  hotspotاستفاده نمیکنید و جهت استفاده دوباره از آن برنامه ای ندارید ،تلفن یا تبلت به شما میگوید شبکه را forget
نمایید .برای  forgetکردن شبکه ،نام شبکه  Wi-Fiرا در صفحه  Wi-Fiلمس کنید ،و سپس  Forgetرا لمس نمایید.
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فصل 5
انتقال دادن دادهها با استفاده از آندروید Beam
آندروید شامل یک ویژگی به نام آندروید  Beamاست که به شما اجازه میدهد دادهها را به طور بی سیم بین ابزار های آندروید
منتق��ل نمایید .آندروی��د  Beamاز یک فناوری به ن��ام  ،Near Field Communicationیا  NFCاس��تفاده میکند ،که
تلفنهای هوشمند و تبلت ها را قادر میسازد هنگامی که دو ابزار را به فاصله چند اینچی از یکدیگر قرار میدهید ،به طور خودکار
یک اتصال رادیویی را برقرار نماید .در صورتی که تلفن یا تبلت ش��ما ش��امل یک چیپ  NFCباش��د ،شما میتوانید دادهها را به
ابزار دیگری که دارای قابلیت  NFVاست با کنار هم قرار دادن آنها انتقال دهید .این ویژگی برای انتقال مخاطبها ،عکسها،
و داده های دیگری که میخواهید به سرعت و باز زحمت کم به اشتراک بگذارید عالی است.
انتقال دادن دادهها با استفاده از آندروید Beam
روشن کردن Beam
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورتی ک��ه زبانه  Widgetsدر
زبانه  Appsنش��ان داده شده است ،زبانه Apps
را لمس نمایید.
 ) ( Settingsرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفحه اول  Appsنیست ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Settingsرا پیدا نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Moreرا لمس کنید.
صفحه  Wireless & networksظاهر میشود.
 NFCرا لمس کنید ( تغییر به ).
اگ��ر آندروی��د  Beamنمای��ش داده نش��ود،
 Android Beamرا لم��س کنی��د .در غی��ر
اینصورت ،مراحل بعدی را در همین لیست دنبال
نمایید.
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صفحه  Android Beamظاهر میشود.
سوییچ  Android Beamرا بر روی ON
تنظیم کنید.
 ) ( Settingsرا لمس کنید.
صفح��ه  Wireless & networksظاه��ر
میشود.
محت��وای برنام��ه  Ready to transmitاز
طریق باز خوانی  NFCظاهر میشود.
انتقال دادن داده از طریق آندروید
برنامه ای که ش��امل دادههایی است که شما
میخواهی��د منتقل کنید باز نمایید .برای مثال،
) را لم��س کنید ،دکمه
دکم��ه ( Home

 ) ( All Appsرا لمس کنید ،و سپس برای
ب��از کردن برنام��ه  ) ( People ،Peopleرا
لمس نمایید .سپس برای نشان دادن رکورد یک
مخاطب را لمس کنید.
تلفن یا تبلت خود را پش��ت به پشت تلفن یا
تبلت با قابلیت  NFCقرار دهید.
با اتصال چیپ های  ،NFCابزار ش��ما میلرزد،
و تصوی��ر صفح��ه کوچ��م میش��ود ،و عالمت
 Touch to Beamظاهر میشود.
عالمت  Touch to Beamرا لمس کنید.
تلفن یا تبلت شما دادهها را به ابزار دیگر beam
میکند.

چرا تلفن یا تبلت من نمیتواند از طریق آندروید  Beamمتصل شود؟ چه اتفاقاتی در هنگامی که ابزار من دادهها را از طریق آندروید
 Beamدریافت مینماید میافتد؟
در صورتی که  NFCرا فعال کرده باش��ید و آندروید  Beamرا بر روی هر
دو ابزار فعال باشد ،مشکل احتماالً از آنجا است که دو ابزار به اندازه کافی به ابزار شما دادهها را قبول مینماید ،اما شاید به شما اعالن کند دادهها را
یکدیگر نزدیک نش��دهاند .تلفن یا تبلت خود را پشت به پشت هم قرار دهید میخواهید کجا قرار دهید .برای مثال ،اگر برنامه  Peopleیک تماس
و تلفن یا تبلت خود را جابجا کنید تا ابزار شروع به لرزش نماید .سپس شما را دریاف��ت نماید ،ممکن اس��ت اعالن کند ،مکان��ی را که میخواهید
تماس جدید را در آن قرار دهید انتخاب کنید.
موقعیت درست استفاده از اتصاالت آندروید  Beamرا خواهید یافت.
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فصل 5
پرداختها با NFC
در صورتی که ابزار آندروید ش��ما ش��امل یک چیپ  Near Field Communicationاس��ت ،شما میتوانید از  NFCبرای
پرداختها با سیس��تمهای پرداخت غیر تماس��ی اس��تفاده نمایید.برای ایجاد یک پرداخت ،تلفن یا تبلت خود را در فاصله چند
اینچ��ی از ترمینال پرداخت  NFCقرار دهید و س��پس بوس��یله لمس کردن عالمت روی صفحه ،تراکن��ش را تایید نمایید .این
سیس��تم پرداخت میتواند س��ریع ،آس��ان ،و آزمایشی باش��د و با حذف آن مجبور میش��وید کیف جیبی خود را بیرون آورید؛ و
اسکناس را از آن در آورید ،و هر تغییر را دریافت و کنار میگذارد .سیستمهای پرداخت غیر تماسی (Contactless payment
 )systemsدائماً در مکانهای عمومی اصلی و زنجیره ای اصلی در دسترس هستند ،مانند فرودگاهها و ایستگاهها.
ایجاد یک حساب Google Wallet

قبل از اینکه شما یک پرداخت  NFCرا بسازید ،باید یک حساب Google Wallet
راه اندازی نمایید Google Wallet .یک فناوری پرداخت دیجیتال امنیتی توس��عه
یافته اس��ت و توس��ط گوگل ارتقا داده ش��ده اس��ت .بعد از راه اندازی یک حس��اب
 Google Walletو اضافه کردن یک وس��یله پرداخت ،شما میتوانید برای پرداخت
آنالی��ن از  Google Walletی��ا با ابزار خ��ود ایجاد نمایید .ب��رای ایجاد کردن یک
حس��اب  ،Google Walletدر کادر نشانی https:www.google.com/wallet
در مرورگر وب تایپ نمایید و س��پس  Sign upرا کلیک کنید .با حساب ایجاد شده،
شما میتوانید یک وسیله پرداخت :کارت اعتباری ،کارت بدهی ،یا یک فاکتور را اضافه نمایید .شما میتوانید چند وسیله پرداخت را اضافه
نمایید و آنها را در صورت لزوم جابجا نمایید .در صورتی که ابزار آندروید را از دست بدهید ،یا اگر یک نفر آن را به سرقت ببرد ،میتوانید
با اس��تفاده از رایانه دیگر به حس��اب  Google Walletخود وصل شوید و  Google Walletرا در ابزار برای جلوگیری از دسترسی هر
فرد دیگر به غیر به پرداختها غیر فعال نمایید.

نصب کردن  Walletبر روی تلفن یا تبلت خود

بعد از ایجاد یک حساب  ،Google Walletشما میتوانید با استفاده از حساب تبلت یا تلفن خود را تنظیم نمایید بنابراین شما میتوانید
پرداختها را با ابزار ایجاد نمایید .برای انجام این کار ،برنامه  Walletرا در ابزار خود راه اندازی نمایید .در صورتی که تلفن یا تبلت شما
این حس��اب  Walletرا نصب نکرده باش��د ،میتوانید آن را بوس��یله لمس کردن  Play Storeدر صفحه  Appsنصب نمایید Apps ،را
لمس نمایید ،و سپس  Walletرا جستجو نمایید .بعد از تعیین موقعیت برنامه  ،Walletآن را نصب نمایید ،و سپس به آن متصل شوید.

فعال کردن  NFCدر ابزار آندروید

ب��رای پرداختهای  NFCبا اس��تفاده از تلفن یا تبلت آندروید ،بای��د  NFCرا در ابزار خود فعال نمایید.
) را لمس نمایید ،برای نش��ان دادن صفحه  Appsس��پس
ب��رای انجام ای��ن کار ،دکمه ( Home
 ) ( All Appsرا لمس نمایید .برای باز کردن برنامه تنظیمات ) ( Settings ،را لمس کنید ،برای
نش��ان دادن صفحه  More ،Wireless & networksرا لمس نمایید ،و س��پس  ( NFCتغییر به
) را لمس نمایید.
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آموختن محلی که شما میتوانید  NFC Paymentرا بسازید

در این قس��مت ،ش��ما میتوانید پرداختهای  NFCرا در صدها هزار فروش��گاه در ایاالت متحده ایجاد نمایید .تاجران مهم پرداختهای
 NFCرا پذیرفتهان��د از جمل��ه  ،ToysRUs ،OfficeMax ،Macy ،Foot Locker ،Banana Republicو  .Navyفهرس��ت
فروش��گاههایی ک��ه  NFC paymentرا پذیرفتهان��د به س��رعت در حال افزایش اس��ت ،و گ��وگل برنامه ای را ب��رای معرفی Google
 Walletدر کشورهای دیگر در آینده نزدیک برنامه ریزی نموده
است .اکثر فروشگاههایی که  NFC paymentرا قبول کردهاند
امضاهایش��ان در کنار ترمینالهای خروجی ش��ان به نمایش در
آمده اس��ت .در صورتی که شما امضایی را مشاهده نکردید ،یکی
از کارمندان عضو بپرسید آیا پرداختهای  NFCرا قبول دارد.

ایجاد یک پرداخت از طریق NFC

هنگام��ی ک��ه ش��ما تلفن یا تبلت خود را ب��ا  Google Walletتنظیم کنید و  NFCرا فعال نمایید ،میتوانید پرداختها با اس��تفاده از
 NFCدر مؤسس��ات که پرداخته��ای الکترونیکی را پذیرفتهاند انجام دهید .برای ایجاد یک پرداخ��ت با  ،NFCابتدا قفل تلفن یا تبلت

خود را باز نمایید .برای نش��ان دادن صفحه  Homeدکمه ( Home
 ) ( All Appsرا لم��س کنی��د .برای دسترس��ی ب��ه برنامه
 Wallet ،Walletرا لمس کنید .در صفحه گزینه های پرداختی
که  Walletنمایش میده��د ،کارت یا فاکتوری که میخواهید
اس��تفاده نمایید را لمس کنید .پش��ت تلفن ی��ا تبلت خود را به
ترمینال پرداخت نگهدارید طوری که آن را لمس نماید.

) را لمس نمایید ،و س��پس برای نش��ان دادن صفحه ،Apps

انجام فعالیتهای دیگر با NFC

 NFCیک فناوری انعطاف پذیر و قدرتمند است که دائماً در حال یافتن کاربرد های جدید هم در تنظیمات خانه و هم  businessاست.
همینطور با ایجاد پرداختها ،شما قادر خواهید بود که از تلفن یا تبلت خود برای تایید مناطق و ساختمانهای ورودی کنترل شده توسط
ترمینالهای پرداخت الکترونیکی استفاده نمایید .در صورتی که
کار ش��ما با چنین محیطهایی س��روکار دارد ،تلفن یا تبلت شما
میتوان��د جایگزینی برای یک کارت عبور باش��د .در هر صورت،
شما میتوانید از ابزار آندروید خود برای دسترسی به محیطهای
کنترل شده استفاده نمایید.
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ایجادتماس و پیام رسانی فوری

با تلفن آندروید خود ،میتوانید تماسهای تلفنی و تماسهای کنفرانس��ی را در هرجایی که هس��تید برقرار نمایید .با یک تلفن یا
تبلت ،شما میتوانید از پیام رسانی فوری و تماسهای ویدیویی با مخاطبهای خود لذت ببرید.
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فصل 6
ایجاد تماسهای تلفنی

با تلفن آندرویدی خود ،شما میتوانید تماسهای تلفنی را از هر جایی که به یک شبکه سلولی متصل میشوید برقرار کنید .شما
میتوانید تماس تلفنی را با گرفتن ش��ماره تلفن با اس��تفاده از صفحه کلید ایجاد نماید ،اما میتوانید تماسها را به آسانی بوسیله
گرفتن شماره تلفن صحیح یک مخاطب یا با استفاده از تماسهای گرفته شده تماس را برقرار نمایید .هنگامی که نیاز است افراد
دیگر کنار شما نیز به تماس گوش دهند ،شما میتوانید تلفن خود را بر روی اسپیکر بگذارید.
ایجاد تماسهای تلفنی
باز کردن برنامه Phone
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Screenظاهر میشود.
 ) ( Phoneرا لمس نمایید.
برنام��ه  Phoneب��از میش��ود و آخرین صفحه
ای که شما اس��تفاده کردهاید برای مثال ،صفحه
 Contactsبکار برده میشود.

یادداشت :ش��ما همچنین میتوانید یک تماس
را با یک ش��ماره تلف��ن برقرار نمایی��د که تلفن
ش��ما تعیین کرده اس��ت ،برای مثال ،یک شماره
تلف��ن که یک لینک را به یک صفحه وب معرفی
مینماید.
گرفتن شماره با استفاده از صفحه کلید
در برنام��ه  ،Phoneدکمه ) ( Keypad
در باالی صفحه را لمس نمایید.
صفحه  Keypadظاهر میشود.
برای گرفتن ش��ماره کلید های عدد را لمس
نمایید.
در انته��ای صفح��ه  Keypadدکمه Dial
( ) را لمس نمایید.
تلفن تماس را برقرار میسازد.
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گرفتن تماس با یک مخاطب
در برنام��ه  ،Phoneزبان��ه Contacts
( ) را لمس کنید.
فهرست  Contactsظاهر میشود.
مخاطب��ی را ک��ه میخواهید ب��ا آن تماس
حاص��ل نمایی��د انتخاب کنی��د .در صورتی که
مخاطب دارای چند ش��ماره تماس اس��ت ،یک
شما را لمس کنید.
تلفن شما تماس را برقرار مینماید.

تمام کردن یک تماس تلفنی
) را لمس کنید.
دکمه ( End Call

تلفن شما تماس را خاتمه میدهد.
پی��ام  Call Endedبرای یک لحظه ظاهر
میشود.
تلفن ش��ما سپس صفحه را از مکانی که انتخاب
نمودهای��د نش��ان میدهد ،برای مث��ال ،صفحه
. Contacts

آیا میتوانم از تلفن خودم به عنوان اسپیکر استفاده کنم؟
بله ،زمانی که تلفن ش��ما دارای یک اس��پیکر اس��ت ،تمام ش��ما باید برای انجام این کار ،در صفحه کنترلی که ظاهر میشود آیکون ) ( Speaker
را لمس نمایید .تلفن ش��ما تماس را از طریق اس��پیکر اصلی به جای اسپیکر گوش��ی فعال میکند ،و تلفن شما را به یک اسپیکرفون تبدیل میسازد.
هنگامی که شما میخواهید اسپیکر را غیر فعال نمایید ،آیکون  ) ( Speakerرا دوباره لمس نمایید.
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فصل 6
برقراری تماسهای تلفنی با یک هدست
در صورتی که شما دارای یک هدست با یک میکروفون ،و کنترلهای داخلی هستید ،میتوانید از آن برای گوش دادن به موسیقی
و برقراری و دریافت تماس تلفنی استفاده نمایید .استفاده از هدست هم هنگامی که شما در محیط بیرون هستید و هم هنگامی
که در حال گوش دادن به موس��یقی میباش��ید راحت است ،زیرا میتوانید با استفاده از کنترلهای هدست خود بدون نگاه کردن
به صفحه نمایش تلفن خود تماس تلفنی پاس��خ دهید .تلفن ش��ما به طور خودکار موزیک را متوقف مینماید و شما میتوانید به
تماس تلفنی پاسخ گویید و بعد از اتمام تماس موزیک ادامه مییابد.
برقراری تماسهای تلفنی با یک هدست
ایجاد یک تماس با استفاده از هدست
هدست خود را به تلفن وصل نمایید.
یادداش�ت :شما میتوانید بوس��یله فعال سازی
 Voice Actionsی��ک تم��اس را برق��رار
نمایید و ش��ماره یا نام مخاط��ب را بگویید .برای
دستورالعملهای اس��تفاده از Voice Action
فصل  3را مشاهده نمایید.

) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
 ) ( Phoneرا لمس کنید.
برنامه  Phoneباز میشود.
شماره را بگیرید.
در صورتی که باید میزان صدا را تغییر دهید،
دکم��ه  Volume Upی��ا دکم��ه Volume
 Downدر هدست یا تلفن را فشار دهید.
ب��رای مس��کوت کردن یا پخ��ش کردن صدا
دکمه  clickerرا در هدست فشار دهید.
برای خاتمه دادن به تماس دکمهEnd Call
) را لمس کنید.
(
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گرفتن شماره با استفاده از هدست
هدست را به تلفن خود وصل نمایید.
هنگامی که ش��ما یک تماس ورودی را دریافت
مینمایید ،تلفن صدای زنگ را در هدست پخش
میکند و صفحه خاموش و روشن میشود.
صفح��ه  lockنام تماس گیرنده و جزییات
تماس را نش��ان میدهد ،برای مثالMobile ،
یا شماره تلفن.
یادداش�ت :در صورتی که شما در حال گوش
دادن به موسیقی یا تماشای یک ویدیو هستید
هنگامی که یک تماس را دریافت مینمایید ،نور
تلفن شما به طور خودکار کم میشود ،و موزیک
متوقف میشود.
با هدست برای گرفتن تماس دکمه clicker
را فشار دهید.
صفحه قف��ل نام تماس گیرنده و طول تماس را
نشان میدهد.
در صورت��ی ک��ه ش��ما باید می��زان صدا را
تغیی��ر دهید ،دکم��ه  Volume Upیا دکمه
 Volume Downرا در هدست فشار دهید.
برای مس��کوت کردن یا پخش کردن صدای
تلفن در صورت لزوم دکمه  clickerدر هدست
فشار دهید.
زمانی که صدا مس��کوت میشود ،یک خط
آبی در پایین آیکون  ) ( Muteظاهر میشود.
هنگامی که ش��ما آماده ب��رای قطع تماس
) را لمس
هس��تید ،دکمه ( End Call
نمایید.
برنامه  Phoneظاهر میشود ،و آخرین صفحه
ای که شما استفاده کردهاید را نشان میدهد.

آیا میتوانم فعالیتهای بیشتری را با استفاده از هدست انجام دهم؟
این به مدل هدس��ت و چگونگی پیکربندی آن با تلفن ش��ما بستگی دارد .تعدادی از هدست ها شامل دکمه های صدا هستند که شما میتوانید با آن
در حین تماس میزان صدا را کاهش یا افزایش دهید .برخی از هدس��ت ها دارای قابلیت بیش��تری اس��ت ،برای مثال ،میتوانید برای اتمام یک تماس
یک دکمه را فشار دهید .کنترلهای هدست خود را کاوش نمایید یا حتی برای یافتن تمامی آن کارهایی که میتوانید انجام دهید سند راهنمای آن
را مطالعه نمایید.
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ایجاد یک تماس کنفرانسی
هنگام��ی که ش��ما باید با بیش از یک ش��خص هم زمان صحبت نمایید ،میتوانید با اس��تفاده از تلف��ن آندروید خود یک تماس
کنفرانس��ی را ایجاد نمایید .این قابلیت برای هر دو تماس اجتماعی و کس��ب و کار عالی اس��ت .برای ایجاد یک کنفرانس تلفنی،
شما نباید آن را با یک اپراتور تنظیم کنید ،در عوض ،ابتدا با شریک کاری خود تماس حاصل نمایید ،و سپس هر شریک دیگر را
اضافه نمایید .در طول یک تماس کنفرانسی ،میتوانید با شرکای خاص خود به طور محرمانه گفتگو داشته باشید .شما همچنین
میتوانید یکی از شرکا را بدون اینکه تداخلی با شرکا دیگر پیش بیاید حذف نمایید.
ایجاد یک تماس کنفرانسی
نصب و راه اندازی یک تماس کنفرانسی
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
 ) ( Phoneرا لمس نمایید. .

برنامه  Phoneباز میشود.
زبانه  ) ( Contactsرا لمس نمایید.
صفحه  Contactsظاهر میشود.

یادداشت :شما میتوانید همچنین یک تماس را
بوسیله استفاده از صفحه کلید نیز برقرار نمایید.
شماره تلفن مخاطب خود را لمس کنید.
تلفن تماس را برقرار مینماید.
بع��د از اینک��ه مخاط��ب پاس��خ داد ،دکم��ه
 ) ( Make another callرا لمس نمایید.
صفحه  Keypadظاهر میشود.
زبانه  ) ( Contactsرا لمس نمایید.
صفحه  Contactsظاهر میشود.
موقعی��ت مخاطب را تعیین نمایید و ش��ماره
تلفن را لمس کنید.
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ش��ماره تلفن را ابتدا ب��ر روی حالت انتظار
قرار دهید.
تلفن تماس جدید را برقرار مینماید.
دکمه  ) ( Merge callsرا لمس کنید.
برنام��ه  Phoneتماسه��ا را ب��ا
ه��م ادغ��ام مینمای��د و در ب��االی صفح��ه
“ ”Conference callرا نشان میدهد.
میتوانید اکنون با هر دو شریک صحبت نمایید.
شما میتوانید ش��ریکهای دیگر را بوسیله
لمس ک��ردن دکم��هMake another call
( ) اضاف��ه نمایید ،ش��ماره مخاطب را لمس
کنید و س��پس دکم��ه  ) ( Merge callsرا
لمس کنید.
ب��رای صحب��ت ک��ردن محرمان��ه ی��ا
تم��ام ک��ردن تم��اس ب��ا ی��ک ش��ریک،
 Manage Conferenceرا لمس نمایید.
صفح��ه  Manage conference callظاهر
میشود.
ب��رای خاتم��ه دادن ب��ه تم��اس دکم��ه
) را لمس کنید.
( End Call
برای صحبت خصوصی با یک شریک دکمه
 ) ( Split callsرا لمس نمایید ،شریکهای
دیگر را در حالت انتظار قرار دهید.
ب��رای برگش��ت ب��ه تم��اس
 Manage conference callرا لم��س
نمایید.
ب��رای خاتم��ه دادن ب��ه تم��اس دکم��ه
) را لمس نمایید.
( End Call
چگونه بعد از جدا شدن از تماس کنفرانسی خودم به آن برگردم؟ چه تعداد شریک را میتوانم در یک تماس کنفرانسی تعریف کنم؟
ش��ما میتوانی��د تم��اس کنفرانس��ی را ره��ا نمایی��د و برنام��ه ه��ای
دیگ��ر بوس��یله لم��س ک��ردن دکم��ه ( Home
) ی��ا دکم��ه تعداد ش��رکا به جابجا کننده سلولی نس��بت به آندروید بستگی دارد .برای
( Recent Apps
) را لم��س نمایی��د و س��پس برنام��ه درک محدوده ،ساختمان پشتیبان جابجا کننده خود را وصل نمایید.
ای را ک��ه میخواهی��د لم��س نمایی��د .ب��رای برگش��ت ب��ه تم��اس،
 Notification shadeرا لم��س نمایید و  Ongoing callرا لمس
نمایید .شما همچنین میتوانید برای خاتمه دادن به تماس بدون برگشت
به برنامه  Phoneدر ،notification shadeباید  Hang Upرا لمس
کنید.
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تماس با تماسهای ثبت شده و تماسهای دائمی
با استفاده از تلفن آندروید خود ،شما میتوانید به چند روش با سرعت و به راحتی تماسها را حاصل نمایید .شما میتوانید شماره
تلفن را از لیس��ت مخاطبین خود با یک لمس تنها انتخاب نمایید ،اما ش��ما میتوانید حتی زمان بیش��تری را ذخیره نمایید و از
لیس��ت تماسهای ثبت شده و تماسهای دائمی استفاده نمایید .تماسهای ثبت شده شماره های تلفنی را ردیابی میکنند که
شما با آنها تماس گرفتهاید و با شما تماس گرفتهاند .شما میتوانید یک تماس ثبتی را فیلتر نمایید بنابراین تنها تماسهایی که
پاسخ داده نشدهاند ،تماسهای خروجی ،یا تنها تماسهای ورودی باقی میماند .لیست تماس دائمی به طور خودکار تماسهایی
که شما با یک سری افراد بیشتر میگیرید یا آنها با شما تلفنی صحبت مینمایند را جمع آوری مینماید.
تماس با تماسهای ثبت شده و تماسهای دائمی
تماس با استفاده از تماسهای ثبت شده
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

 ) ( Phoneرا لمس کنید.
برنامه  Phoneباز میشود.
زبانه  ) ( Call logرا لمس نمایید.
صفحه  Call logsظاهر میشود.
دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید.
منوی باز میشود.
تم��اس گرفت��ه ش��ده ای ک��ه میخواهی��د
مش��اهده نمایی��د را لم��س کنی��د .ب��رای مثال،
 Show missed onlyرا لمس نمایید.
صفح��ه  ،Call logsاتصال��ی را که انتخاب کرده
بودهاید را نمایش میدهد.
برای تماس ب��ا مخاطب دکمه  ) ( Dialرا
لمس نمایید.
یادداش�ت :برای نش��ان دادن تمامی تماسهای
خود ،دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید و سپس
 Show all callsرا لمس نمایید.
یادداش�ت :هنگامی که شما با تمامی تماسهای
در ارتباط هس��تید ،میتوانید بوسیله لمس کردن
دکم��ه  ) ( Menuو  Clear call logتماس
ثبتی را حذف نمایید.
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تماس با استفاده از لیست تماسهای دائمی
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
 ) ( Phoneرا لمس نمایید.
برنامه  Phoneباز میشود.
زبانه  ) ( Contactsرا لمس نمایید.

صفحه  Contactsظاهر میشود.
نوار مرورگر را به سمت باال بکشید.
لیست تماسهای گرفته شده ظاهر میشود.
یادداشت :لیست تماسهای دائمی شماره های
تلفن و مخاطبینی که شما با آنها تماس گرفته
بودهای��د و همینط��ور تماسهایی ک��ه دریافت
کردهاید ،را نشان میدهد.
شماره ای را که میخواهید تماس بگیرید را
لمس نمایید.

چگونه میتوانم یک تماس را از لیست ( Frequently calledتماسهای دائمی)
حذف کنم؟
ش��ما نمیتوانید یک ش��ماره خاص را از لیست  Frequently Calledحذف نمایید ،اما
میتوانید کل لیست را حذف کنید .برای انجام این کار:
دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید.
 Clear frequentsرا لمس نمایید.
 OKرا در کادر محاوره ای? Clear frequently contactedلمس نمایید.
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ارسال کردن و دریافت کردن پیامهای نمونه
هنگامی که شما باید با کاربر تلفن دیگری تماسی بگیرید ،اما نیاز نیست با او صحبت کنید ،میتوانید یک پیام فوری به او ارسال
نمایید .این پیام میتواند از  SMSیا  MMSاستفاده کند SMS .بر سرویس پیام کوتاه استوار است ،و  MMSبر سرویس پیام
رسانی چند رسانه ای استوار میباشد .یک پیام  SMSشامل تنها متن است ،در حالیکه یک پیام  MMSمیتوانید شامل متن،
فیلم ،عکسها ،صداها ،یا داده های دیگر باشد .هنگامی که شما یک پیام را فعال مینمایید ،برنامه  Messagingآن را به عنوان
یک پیام  SMSایجاد مینماید .در صورتی که ش��ما یک عکس ،فیلم ،یا محتوای دیگری را اضافه نمایید Messaging ،به طور
خودکار پیام را به عنوان یک پیام  MMSتبدیل مینماید.
ارسال کردن و دریافت کردن پیامهای فوری
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

دکمه  ) ( Messagingرا لمس نمایید.

یادداشت :در صورتی که  Messagingدر صفحه
 Homeنمایش داده نش��ده است ،دکمه Apps
( ) را لم��س کنید و س��پس  Messagingرا
لمس کنید.
برنامه  Messagingباز میشود.
دکمه  ) ( New messageرا لمس کنید.
صفحه  New Messageظاهر میشود.
فیلد  Toرا لمس نمایید و ش��روع به تایپ نام
مخاطب یا شماره تلفن نمایید.
یادداشت :شما میتوانید در صورتی کل یا بخشی
از آن را ب��ه خاطر میآورید ش��ماره تلفن مخاطب
را تایپ کنید.
یک لیست از مخاطبهای هماهنگ ظاهر میشود.
مخاطبی را که میخواهید لمس کنید.
نام مخاطب در فیلد  Toظاهر میشود.
فیل��د متنی را لم��س نمایید و پی��ام را تایپ
نمایید.
ب��رای اضافه کردن تصاوی��ر ،فیلم ،یا صوت به
پیام ،دکمه  ) ( Attachرا لمس نمایید.
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کادر محاوره ای  Attachباز میشود.
ن��وع آیتم��ی را که میخواهی��د به آن وصل
ش��وید لمس نمایی��د .این مث��ال از Pictures
استفاده میکند.
یادداش�ت :در صورت��ی کادر مح��اوره ای
 Choose an actionظاه��ر ش��ود ،برنام��ه
مناس��ب را لمس نمایید .برای مثال ،برای وصل
کردن به یک عکس Gallery ،را لمس نمایید.
در برنامه  ،Galleryآلبومی را که میخواهید
لمس نمایید ش��امل عکسهایی اس��ت که شما
میخواهید استفاده کنید.
آلبوم باز میشود.
عکس��ی را که میخواهید وصل نمایید لمس
کنید.
عکس در پیام ظاهر میشود.
دکمه  ) ( Sendرا لمس نمایید.
 Messagingپیام را ارسال مینماید.

آی�ا می توانم پیام های فوری را به یک تبلت ارس�ال کنم که فاقد چ�را ویدیو ها را من از طریق  MMSارس�ال می کنم بهص صورت
ارتباط سلولی است ؟
نامنظم و نامرتب ارسال کنم ؟
بل��ه ،اما ش��ما باید از ی��ک برنامه متفاوت اس��تفاده نمایی��د ،مانند برنامه پیام های  MMSمحدود به اندازه هس��تند ،بنابراین ش��ما می توانید تنها
 Google Messengerی��ا برنامه  .Skypeش��ما می توانید پیام ها را به یک مقدار کوچک از ویدیو را ارس��ال نمایید که از یک وضوح تصویر پایین
و فش��ردگی باال اس��تفاده می کند .در صورتی که ش��ما یک ویدیو را ضبط
کاربرهای دیگر از همان سرویس پیام رسانی ارسال نمایید.
کنید ،برنامه  Cameraآن را به  10ثانیه محدود می نماید .آندروید ضبط
فایل های صوتی را به  7دقیقه محدود می نماید.
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مدیریت کردن پیامهای فوری
 Messagingبرای ارتباط سریع با خانواده ،دوستان ،و همکاران عالی است .قبل از اینکه رابط کاربری مملو از پیام شود و هدایت
آنها س��خت ش��ود ،پیام رسانی ممکن نیست زیاد طول بکشد .برای تحت کنترل قرار دادن پیامهای خود ،شما میتوانید پیامها
را به دیگران  forwardنمایید و پیامیهایی که الزم نیس��ت نگاه دارید را حذف نمایید .ش��ما میتوانید پیامها را از یک ریسمان
حذف نمایید ،ریسمان پیامهای دیگر ،یا کل ریسمانی که دیگر نمیخواهید را حذف کنید.
مدیریت کردن پیامهای فوری
 Forwardکردن یا حذف کردن یک پیام
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
 ) ( Messagingرا لمس نمایید.
یادداشت :در صورتی که  Messagingدر صفحه

" Homeظاهر نش��ده اس��ت ،دکمه All Apps
( ) را لمس نمایید ،و س��پس  Messagingرا
لمس کنید.
برنامه  Messagingباز میشود.
آن ریس��مان ک��ه ش��امل پیام��ی اس��ت که
میخواهید  forwardنمایید را لمس کنید.
ریسمان ظاهر میشود.
پیام��ی را که میخواهی��د  forwardیا حذف
نمایید لمس کرده و نگهدارید.
کادر محاوره ای  Message optionsباز میشود.
 Forwardیا  Deleteرا لمس کنید.
یادداش�ت :از کادر مح��اوره ای
 ،Message optionsشما میتوانید متن پیام را
نیز کپ��ی نمایید ،پیام را در برابر حذف قفل کنید،
یا جزییات پیام را مشاهده نمایید.
در صورت��ی ک��ه  Forwardرا لم��س نمایی��د،
 Messagingی��ک پی��ام جدی��د ح��اوی پی��ام
 forwardش��ده را ش��روع مینماید .سپس برای
ارسال آن دکمه  ) ( Sendرا لمس کنید.
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حذف کردن ریسمانها
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
 ) ( Messagingرا لمس کنید.
یادداشت :در صورتی که  Messagingدر صفحه
" Homeظاهر نشده است ،دکمه All Apps
( ) را لمس نمایید ،و  Messagingرا لمس
کنید.
برنامه  Messagingباز میشود.
ریس��مانی را که میخواهید ح��ذف نمایید
لمس کرده و نگهدارید.

زبان��ه  Choose conversationدر ب��االی
صفحه نمایان میشود.
ریس��مان یک انتخاب آبی برجسته را نشان
میدهد.
هر ریسمان دیگری را که میخواهید حذف
نمایید را لمس کنید.
هر ریس��مانی که لمس نمایید یک انتخاب آبی
برجسته را نشان میدهد.
دکمه  ) ( Deleteرا لمس کنید.
کادر محاوره ای? Deleteظاهر میشود.
 Deleteرا لمس نمایید.
 Messagingریسمان را حذف میکند.

چگونه میتوانم از دست تمام پیامهایم به سرعت خالص شوم؟
در برنامه  ،Messagingدکمه ) ( Menuرا لمس نمایید.
در منوی Delete all threads ،را لمس نمایید.
در کادر محاوره ای ? Delete ،Deleteرا لمس کنید.
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استفاده از ویدیو چت با Google talk
با استفاده از  ،Google Talkشما میتوانید از ویدیو چت همراه با صدا با مخاطبهای خود که دارای حسابهای گوگل هستند
ل��ذت ببری��د Google Talk .بر روی  Windows PCها و همینطور تلفنهای آندروید و تبلت ها اجرا میش��ود و میتوانید
به  Mac Chat Clientمانند  ،Adiumو  Linux clientsمانند  Pidginوصل ش��وید؛ مس��لماً شما میتوانید با یک دامنه
وسیعی از افراد چت کنید .برای استفاده از  ،Google Talkتلفن یا تبلت شما باید به یک شبکه بی سیم یا شبکه سلولی وصل
ش��ده باش��د .استفاده از شبکه بی سیم بر سایر موارد ارجحیت دارد زیرا معموالً عملکرد بهتری دارد و از میزان داده های سلولی
شما استفاده نمیکند.
استفاده از ویدیو چت با Google Talk
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.

صفحه  Appsظاهر میشود.
 ) ( Talkرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی که  Talkدر همان صفحه
اول  Appsظاهر نش��ده باش��د ،نوار مرورگر را به
سمت چپ یا راست بکشید تا  Talkرا پیدا نمایید.
برنامه  Talkباز میش��ود .لیس��ت مخاطب ش��ما
ظاهر میشود.
ورودی و وضعیت مخاطب شما در باالی لیست
ظاهر میشود .رنگ وضعیت شما را نشان میدهد
 :س��بز به معنای ( Availableقابل دسترس) ،و
قرمز به معنای ( Busyمش��غول) و خاکستری به
معنای ( Invisibleنامرئی) است.
دکمه  ) ( Video callرا لمس نمایید.
یادداشت :ش��ما میتوانید همچنین یک ورودی
را در لیس��ت مخاطب خود برای مش��اهده آخرین
چت با مخاطب یا برای ارسال مخاطب به یک پیام
متنی لمس نمایید.
تلفن یا تبلت شما یک تماس تلفنی را به مخاطب
شما برقرار مینماید.
پیش نمایی ویدیویی شما ظاهر میشود.
در صورتی که مخاطب شما تماس را بپذیرد ،ویدیو
مخاطب شما بر روی صفحه ظاهر میسازد.
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ویدیو مختص شما در یک پنجره جدا ظاهر
میشود.
برای کنترل ک��ردن تماس ،صفحه را لمس
نمایید.
برای مسکوت کردن میکروفون خود دکمه
 ) ( Muteرا لم��س نمایید .برای پخش صدا
دکمه  ) ( Unmuteرا لمس کنید.
ب��رای جابج��ا کردن صدا بر روی اس��پیکر،
هدفون با س��یم ،هدست داخل گوش ،و بلوتوث
دکمه  ) ( Audioرا لمس کنید.
برای جابجا ک��ردن تصویر از دوربین مقابل
به دوربین پش��تی دکمه Switch cameras
( ) را لمس نمایید.
ب��رای نش��ان دادن ویدی��و بزرگت��ر دکمه
 ) ( Switch Picturesرا لمس نمایید.
ب��رای بکارب��ردن تصویری متع��ادل دکمه
 ) ( Stabilizationرا لمس کنید.
ب��رای اعمال ی��ک صورت مضح��ک دکمه
 ) ( Silly Facesرا لمس نمایید.
برای بکاربردن ی��ک پس زمینه متفاوت بر
روی فیلم خود دکمه ) ( Backgroundرا
لمس نمایید.
دکمه  ) ( Talkبرای برگرداندن به تماس
خود را لمس نمایید.
ب��رای خاتم��ه دادن به تم��اس را لمس
نمایید.

چگونه وضعیت خودم را تغییر دهم؟
بعد از باز کردن  ،talkورودی خود را در لیس��ت مخاطب لمس کنید ،صفحه  Statusنش��ان
داده میشود.
دکمه باال را لمس نمایید و  Availableیا  Busyیا  Invisibleرا لمس نمایید.
کادر متن��ی را لم��س نمایی��د و وضعیت��ی را ک��ه میخواهی��د تای��پ کنی��د ،ی��ا
 Change to a recently-used statusرا لمس نمایید و سپس یک وضعیت نهایی در منوی
اعالن را لمس نمایید.
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نصب کردن  Skypeبر روی تلفن یا تبلت
در صورت��ی که ش��ما میخواهید با افرادی که دسترس��ی ب��ه  Google Talkندارند به صورت ویدیوی��ی و صوتی چت نمایید،
میتوانید برنامه  Skypeرا نصب کنید Skype .یک سرویس است که شما را قادر میسازد هم به صورت صوتی و هم ویدیویی
با کاربرهای  Skypeدیگر چت نمایید ،همچنین ش��ما میتوانید تماسهای تلفنی نیز با ایش��ان برقرار نمایید .برای نصب کردن
 Skypeبر روی تلفن یا تبلت خود ،برنامه  Play Storeرا باز نمایید و برنامه را دانلود نمایید .برای تماس با  ،Skypeش��ما از
یک حساب  Skypeیا حساب مایکروسافت استفاده نمایید.
نصب کردن  Skypeبر روی تلفن یا تبلت
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.

صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداشت :برنامه های موجود در صفحه  Appsرا
برس��ی نمایید تا مطمئن شوید  Skypeقب ً
ال نصب
نشده است.
 ) ( Play Storeرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی که  Play storeدر همان
صفحه اول  Appsنیست ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Play storeرا پیدا نمایید.
صفحه  Google Playظاهر میشود.
 Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
دکمه  ) ( Searchرا لمس نمایید.
کادر جستجو ظاهر میشود.
 Skypeرا تایپ نمایید.
یک فهرست از نتایج جستجو ظاهر میشود.
نتیجه با لوگوی  Skypeلمس نمایید.
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صفحه  Skypeدر  App Storeظاهر میشود.
 Installرا لمس نمایید.
در صفحه زی��رAccept & download ،
را لمس نمایید.

برای باز کردن  Notification shadeنوار

را به سمت پایین بکشید.
 Skype: Successfully installedرا
لمس نمایید.
صفحه  Skype loginظاهر میشود.
نام  Skypeرا تایپ کنید.
کلمه عبور خود را تایپ نمایید.
 Sign inرا لمس کنید.
درون  Skypeوارد ش��وید ،و ش��ما میتوانی��د
تماسها را ایجاد و دریافت نمایید.

چگونه یک حساب  Skypeرا ایجاد نمایم؟
در صورت��ی ک��ه ش��ما در حال اس��تفاده از تلفن یا تبلت خود هس��تید ،آس��انترین روش برای وصل ش��دن ب��ه یک حس��اب  Skypeلمس کردن
 Create Skype accountدر انتهای صفحه  Sign inاست .در یک تلفن ،شما باید صفحه کلید را برای مشاهده این دکمه بر روی صفحه پنهان
نمایید Skype .از طریق فرآیند ثبت شما را هدایت مینماید .در یک رایانه ،مرورگر وب خود را باز نمایید ،به سایت
http//:www.skype.com
مراجعه نمایید Join ،را کلیک کنید ،و سپس از طریق صفحات اتصال به پیش روید.
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ایجاد تماسهای ویدیویی با Skype
بعد از نصب و راه اندازی برنامه  ،Skypeش��ما میتوانید با کاربرهای دیگر تماس ویدیویی یا صوتی برقرار کنید .همچنین ش��ما
میتوانید پیامهای فوری را به کاربرهای دیگر ارسال نمایید .با استفاده از  ،Skypeهمچنین شما میتوانید تماسهای صوتی را با
تلفنها ایجاد نمایید Skype .برای این سرویس هزینه ای میگیرد .مسلماً قبل از استفاده ،باید مبلغ را به حساب  Skypeواریز
نمایید .برای دریافت تماسها از تلفنها بر روی ابزار آندروید خود با استفاده از  ،Skypeشما باید یک شماره  Skypeخریداری
نمایید ،که تماس گیرندهها با آن با شما تماس حاصل نمایند.
تماسهای ویدیویی با Skype
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی که آیک��ون  Skypeدر
صفحه  Homeنیس��ت Skype ،را لمس نمایید
و به مرحله  4مراجعه نمایید.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
 ) ( Skypeرا لمس نمایید.
یادداشت :در صورتی که  Skypeدر همان صفحه
اول  Appsنباشد ،نوار مرورگر را به سمت چپ یا
راست بکشید تا  Skypeرا پیدا نمایید.
صفحه  Skype homeظاهر میشود.
شما Tell friends what you’re up to
را لمس نمایید ،یک پیام وضعیت را تایپ کنید ،و
 Shareرا لمس کنید.
 Contactsرا لمس نمایید.
صفحه  Contactsظاهر میشود.
مخاطب��ی را که میخواهید با او تماس بگیرید
لمس کنید.
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اطالعات مخاطب ظاهر میشود.
 Vide callرا لمس کنید.
تلفن یا تبلت شما تماس را برقرار مینماید.

در صورت��ی که مخاطب ش��ما تم��اس را قبول
نمای��د ،ویدیو مخاطب با صفحه کامل از تصویر
شما ظاهر میشود .شما میتوانید گفتگو را آغاز
نمایید.
برای نش��ان دادن کنترلها صفحه را لمس
نمایید.

ب��رای تعویض به دوربین دیگر ابزار خود یا
)
غی��ر فعال کردن ویدیو دکمه ( Video
را لمس کنید.
برای مس��کوت کردن ص��وت ( تغییر به
) دکم��ه  Muteرا لمس کنید .برای پخش
کردن صدا دکم��ه  Unmuteرا لمس نمایید
( تغییر به ) .
برای نش��ان دادن یک منوی جهت نمایش
پیامهای خود دکمه  ) ( Messageرا لمس
نمایید.
ب��رای خاتم��ه دادن ب��ه تم��اس دکم��ه
) را لمس نمایید.
( End call

چگونه میتوانم پول را به حساب  Skypeواریز کنم؟

چگونه یک ش�ماره  Skypeرا برای دریافت تماس تلفنی خریداری
کنم؟

در صفح��ه  Profile ،Skype Homeرا لم��س نمایی��د .در زبان��ه
" Accountاز صفحه  Skype Credit ،Profileرا لمس نمایید .در کادر در صفحه  Profile ،Skype Homeرا لمس نمایید .در زبانه Accounts
محاوره ای  Buy Credit ،Skype Creditرا لمس کنید و نش��انهها را از صفح��ه  Skype Number ،Profileرا لم��س کنی��د .در کادر
مح��اوره ای  Buy now ،Skype Numberرا لمس کنید و عالمتها را
دنبال نمایید.
دنبال کنید.
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فصل 7

لذت بردن از شبکه اجتماعی

با تلفن یا تبلت آندروید خود میتوانید به  ،Google+و س��ایر ش��بکه های اجتماعی وصل ش��وید ،و تمام روز از هر جایی که به
اینترنت دسترسی دارید از شبکه اجتماعی لذت ببرید.
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راه اندازی Google+
 Google+یک ش��بکه اجتماعی از گوگل اس��ت .با تلفن یا تبلت آندروید خود ،میتوانید به راحتی به  Google+متصل ش��وید
و از هرجایی به این ش��بکه متصل ش��وید .قبل از اینکه ش��ما از  Google+اس��تفاده نمایید ،باید آن را توسط حساب گوگل راه
اندازی نمایید Google+ .ش��امل یک دامنه از ویژگیهای شبکه اجتماعی اس��ت .شما میتوانید از ویژگی Google Circles
برای س��ازماندهی کردن مخاطبهای خود درون گروه های متفاوت جهت گفتمان س��اده تر اس��تفاده نمایید ،و عکسهای خود
را با اس��تفاده از ویژگی  Instant Uploadبه اش��تراک بگذارید ،و با خانواده ،دوس��تان ،و همکاران خود با اس��تفاده از ویژگی
 Messengerچت نمایید.
راه اندازی Google+
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :اگ��ر  Widgetsدر صفح��ه Apps
نشان داده شده است ،زبانه  Appsرا لمس نمایید.
 ) ( Google+را لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه  Google+در همان
صفحه اول  Appsنیست ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Google+را پیدا نمایید.
کادر  Choose an accountظاهر میشود.
دکمه رادیویی را برای حس��ابی که میخواهید
استفاده نمایید انتخاب کنید ( تغییر به ).
یادداش�ت :در صورتی که حساب صحیح نمایان
نش��ود Add account ،را لم��س کنید و برای
اضاف��ه کردن این حس��اب این نش��انهها را دنبال
نمایید.
 Okرا لمس کنید.
صفحه  Google Profilesظاهر میشود.
در صورت لزوم ،ن��ام خود را ویرایش نمایید و
مسلماً آن به همان شکل که شما ترجیح میدهید
ظاهر میشود.
 Nextرا لمس نمایید.
در صورت لزوم ،نام خانوادگی خود را ویرایش
نمایید.
 Continueرا لمس کنید.
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در صفح��ه  ،Add peopleب��رای اضاف��ه
نمودن یک ش��خص یا  entityبه لیست افراد
خود  Followرا لمس نمایید.
یادداشت :برای مشاهده سلسله مراتب بیشتر
نوار مرورگر را به س��مت پایین بکش��ید .برای
مش��اهده آیتمهای بیش��تر درون یک مجموعه
نوار کناری را جابجا نمایید.
 Google+ش��خص یا هویت��ی را به دایره
 Followingشما اضافه مینماید.
 Nextرا لمس کنید.
در صفح��ه ،Enrich your contacts
ب��رای انتخ��اب ک��ردن ( ) ی��ا ب��رای
ح��ذف ک��ردن ( )  check boxگزین��ه
Add your +Google connections to

 Android contactsرا لمس نمایید.
گزین��ه
Check
box
Let Google make suggestions based on

who you communicate with most often on

 this phoneرا لمس کنید.
 Nextرا لمس نمایید.
در صفحه ،Turn on Instant Upload
یک��ی از گزین��ه ه��ای زی��ر را لم��س کنی��د:
Over
Wi-Fi
or
mobile
 ،Over Wi-Fi only ،networkی��ا
"
 ( Turn off Instant Uploadتغیی��ر
به ).
 Doneرا لمس نمایید.

 Google circleها چه هستند؟
 Circleها گروه های جداگانه ای درون ش��بکه اجتماعی ش��ما هستند Google+ .دایرههایی ()Circle
مانن��د ( Friendsدوس��تان)( Family ،خان��واده)( Acquaintances ،آش��نایان) و Following
(طرف��داران) را ارائه میدهد .بنابراین ش��ما میتوانید با گروه های متف��اوت مخاطبهای خود در ارتباط
باش��ید .همچنین شما میتوانید  circleهای سفارشی مختص به خود را ایجاد نمایید ،و دادهها را تنها با
 circleهای خاص به اشتراک بگذارید .برای مثال ،شما ممکن است بخواهید برخی از آیتمها را با دوستان
خود اما نه با آشنایان به اشتراک بگذارید.
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فصل 7
هدایت کردن Google+
بعد از تنظیم و راه اندازی  Google+در تلفن یا تبلت خود ،شما میتوانید از شبکه اجتماعی آن لذت ببرید .از صفحه Circles
که  Google+زمان دسترسی به برنامه نشان میدهد ،شما میتوانید به راحتی پستهایی را برای یک یا چند  Circleمشاهده
نمایید ،بر روی پستها پیام بگذارید ،و عکسهای خود را ارسال نمایید .شما میتوانید پستها را بنویسید ،حالتها را به اشتراک
بگذارید و حتی از فیلمهای جدید عکس تهیه کنید و آنها را هم زمان ارسال نمایید.
هدایت کردن Google+
) را ارسال نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده باشد ،زبانه  Appsرا
لمس نمایید.
 ) ( Google+را لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی که  Google+در همان
صفحه اول  Appsظاهر شده باشد ،نوار مرور گر
را به سمت چپ یا راست بکشید تا  Google+را
پیدا نمایید.
 Google+صفحه  Circlesرا نشان میدهد.
منوی اعالن  Circlesرا لمس نمایید.
 Circleک��ه میخواهید نش��ان دهید لمس
کنید .برای مثال Friends ،را لمس کنید.
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پس��تها ب��رای  circleانتخ��اب ش��ده ظاهر
میشوند.
ب��رای به اش��تراک گذاش��تن ی��ک عکس
 Photoرا لمس نمایید.
از ی��ک صفح��ه  ،Postsش��ما میتوانید
برای اش��تراک گ��ذاری موقعی��ت مکانی خود
 ) ( Check inرا لمس نمایید ،برای اشتراک
گ��ذاری حالت  ) ( Moodرا لمس کنید ،یا
برای نوش��تن یک پست  ) (Writeرا لمس
کنید .برای کامنت گذاشتن بر روی یک پست
آن را لمس کنید.
صفحه  Select to shareظاهر میشود.
عکس یا عکسهایی را برای اشتراک گذاری
لمس کنید.
ش��ما میتوانید برای ثبت یک ویدیو دکمه
 ) ( Videoرا لمس نمایید.
ش��ما میتوانی��د ب��رای گرفت��ن عک��س،
 ) ( Photoرا لمس کنید.
دکمه  ) ( Use Photoرا لمس نمایید.
دکمه اعالن را لم��س نمایید و  circleکه
میخواهی��د تصوی��ر را به اش��تراک گذارید را
انتخاب نمایید.
هر متن را تایپ نمایید.
در صورت��ی که میخواهید موقعیت خود را
حذف نمایید دکمه  ) ( Removeرا لمس
کنید.
 Shareرا لمس کنید.
 Google+تصویر را به اشتراک میگذارد.
چگونه یادداشتهای دریافتی خودم را کنترل کنم؟
دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید و سپس  Settingsرا لمس نمایید .در صفحه ،Settings
برای نش��ان دادن صفح��ه ( Notifications ،Notifications
میتوانید سپس یادداشتها را فعال و غیر فعال نمایید (
(

) را لمس نمایید .ش��ما

) ،زنگ تلفن خود را انتخاب نمایید

) ،گزینه  vibrationرا فعال یا غیر فعال نمایید ،برای یادداشت برداری Reminders

را انتخ��اب کنید (

) ،به اش��تراک گ��ذاری ،کامنت ها ،و رویداد های دیگر ش��ما را درگیر

مینماید.
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فصل 7
نصب و راه اندازی برنامه  Facebookو اتصال به آن
در صورتی که شما از  Facebookاستفاده مینمایید ،احتماالً میخواهید برای دسترسی به  Facebookاز تلفن یا تبلت خود
اس��تفاده نمایید .ش��ما میتوانید از طریق  Chromeیا مرور گر وب دیگر به  Facebookدسترسی داشته باشید ،اما برای یک
معرفی مناس��ب در ابزار همراه خود ،ش��ما میتوانید برنامه  Facebookرا لمس نمایید .بعد از نصب برنامه  ،Facebookش��ما
برنامه را باز نمایید و به آن متصل ش��وید .برنامه س��پس اتصال را برقرار میکند و شما میتوانید به راحتی به روز رسانی را انجام
دهید.
نصب کردن برنامه  Facebookو وصل شدن به آن
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.

صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده باشد ،زبانه  Appsرا
لمس کنید.
یادداشت :کل برنامه در صفحه  Appsرا بررسی
نمایید تا مطمئن ش��وید ک��ه  Facebookقب ً
ال
نصب نشده باشد.
 ) ( Play Storeرا لمس نمایید.
یادداشت :در صورتی که  Play Storeدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،نوار م��رور گر را به
سمت چپ یا راست بکش��ید ،تا  Play Storeرا
پیدا نمایید.
صفحه  Google Playظاهر میشود.
 Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
دکمه  ) ( Searchرا لمس کنید.
کادر  Searchظاهر میشود.
 Facebookرا تایپ کنید.
یک لیست از نتایج جستجو ظاهر میشود.
لوگوی  Facebookرا لمس نمایید.
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صفح��ه  Facebookدر  App Storeظاه��ر
میشود.
 Installرا لمس نمایید.
در صفحه زیرAccept & download ،
را لمس نمایید.

برای باز ک��ردن ،Notification shade

صفحه را به سمت پایین بکشید.
در ای��ن مرحل��ه بای��د یادداش��ت
Facebook: Successfully installed
را لمس نمایید.
صفحه  Facebook loginظاهر میشود.
نش��انی ایمیل یا ش��ماره تلفن خود را وارد
نمایید.
کلمه عبور را تایپ کنید.
 Log Inرا لمس کنید.
به  Facebookمتصل میشوید.

چگونه از  Facebookخارج شوم؟
ش��ما الزم نیس��ت  log outنمایید .ش��ما میتوانید در حالت اتصال
باقی بمانید از این رو میتوانید به سرعت به شبکه اجتماعی دسترسی
داش��ته باش��ید .هر چند ،در صورت��ی که بخواهی��د  log outنمایید،
 ) ( Menuرا لمس نمایید و سپس  Log outرا لمس کنید .در کادر
"
محاوره ای ( Confirm ،Log Out
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) را لمس کنید.
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فصل 7
هدایت کردن Facebook
بعد از نصب و راه اندازی برنامه  ،Facebookشما میتوانید برنامه را باز کنید و از آن به عنوان یک شبکه اجتماعی استفاده کنید.
در صفحه  ،Facebook homeش��ما میتوانید ببینید چه چیزی در ش��بکه اجتماعی شما جدید است و به سرعت به صفحات
دیگر دسترسی داشته باشید .شما میتوانید فعالیتهای دیگر را انجام دهید ،مانند پذیرش و رد در خواستهای دوستی ،خواندن
پیامها ،و بررس��ی یادداش��تها .شما میتوانید به راحتی به روز رسانی ها را به دوس��تان خود ارسال کنید و از اخبار خود آگاهی
کسب نمایید و درخواستهای دوستی را به افرادی که میخواهید با آنها دوست شوید ارسال نمایید.
هدایت کردن Facebook
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.

صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه زبانه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده باشد ،زبانه  Appsرا
لمس نمایید.
برنامه  Facebookرا لمس کنید.
برنامه  Facebookباز میشود.

صفحه  homeشما ظاهر می شود.
ش��ما می توانید برای  likeکردن یک آیتم ،
 Likeرا فشار دهید.
ش��ما می توانید برای پیغام گذاشتن بر روی
یک آیتم  Comment ،را لمس کنید.
نام ش��خص را برای نمایش پروفایل ش��خص
لمس کنید.
شما می توانید برای ارسال یک پیام به شخص
 Message ،را لمس کنید.
شما می توانید برای مشاهده اطالعات بیشتر
در مورد آن شخص  About ،را لمس کنید.
دکم��ه  ) ( Friends Requestرا لمس
کنید.
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در خواستهای دوستی شما ظاهر میشود.
ش��ما میتوانی��د برای تایید یک دوس��ت
 Confirmرا لمس کنید.
برای به تعوی��ق انداختن تصمیم تایید در
خواس��ت یک دوس��ت Not Now ،را لمس
کنید.
دکمه  ) ( Messageرا لمس نمایید.
پیامهای شما ظاهر میشود.
شما میتوانید برای نوشتن یک پیام جدید
دکمه  ) ( Composeرا لمس نمایید.
دکم��ه  ) ( Notificationsرا لم��س
نمایید.

یادداشتهای شما ظاهر میشوند.
ش��ما میتوانی��د برای باز ک��ردن آن یک
یادداش��ت را لم��س کنی��د .ش��ما میتوانی��د
س��پس فعالیتهای مانند پاسخ به یک poke
(سیخونک زدن) را انجام دهید.
در گوش��ه سمت راست باالی صفحه دکمه
 Menuرا لمس نمایید.
پنل منو ظاهر میشود.
محیط  Facebookکه میخواهید نمایش
داده شود را لمس کنید.

چگونه میتوانم با برنامه  Facebookخودم کار کنم؟
در برنامه  ،Facebookبرای نش��ان دادن منو دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید ،و س��پس برای نش��ان دادن صفحه تنظیمات Settings ،را لمس
کنید .در اینجا ش��ما میتوانید تنظیمات  Generalاز جمله قابلیت  ،chatمدت زمان  refreshکردن برنامه  ،Facebookاعم از ارائه موقعیت ش��ما،
و جس��تجو کردن عکسها را انتخاب کنید .همچنین ش��ما میتوانید یک دامنه وسیعی از تنظیمات  ،Notificationاز جمله ،هنگام دریافت یک پیام
ابزار شما شروع به لرزش نماید یا چراغ  LEDتلفن خاموش و روشن شود را فعال نمایید.
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فصل 7
نصب و راه اندازی برنامه  Twitterو اتصال به آن
در صورتی که ش��ما به س��رویس میکروبالگ  tweet ،Twitterنمایید ،و  tweetهای افراد دیگر را بخوانید ،یا هر دو ،احتماالً

میخواهید برنامه  Twitterرا بر روی تلفن یا تبلت نصب کنید و در هرجایی که ممکن اس��ت از آن لذت ببرید .در صورتی که
ش��ما برنامه  Twitterرا نصب نکردهاید ،میتوانید از طریق برنامه  Chromeیا مرورگر وب دیگر از  Twitterاستفاده نمایید.
در اصل ،برنامه  Twitterآسانتر است و ویژگیهای بیشتری را ارائه مینماید ،مانند جابجا کردن چند حساب . Twitter
نصب و راه اندازی برنامه  Twitterو اتصال به آن
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورتی ک��ه زبانه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده باشد ،زبانه  Appsرا
لمس نمایید.
 ) ( Play Storeرا لمس نمایید.
یادداشت :در صورتی که  Play Storeدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،نوار مرورگ��ر را به
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا  Play Storeرا
پیدا نمایید.

صفحه  Google Playظاهر میشود.
 Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
دکمه  ) ( Searchرا لمس کنید.
کادر  searchظاهر میشود.
 twitterرا تایپ نمایید.
یک لیست از نتایج جستجو ظاهر میشود.
لوگوی  Twitterرا لمس کنید.
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صفح��ه  Twitterدر  App Storeنمای��ان
میگردد.
 Installرا لمس کنید.
در صفحه زیرAccept & download ،
را لمس نمایید.

برای باز کردن ،Notification shade
صفحه را به سمت پایین بکشید.
Twitter: Successfully installed
را لمس نمایید.
صفح��ه  Welcome to Twitterظاه��ر
میشود.

 Sign Inرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی که هنوز یک حساب
 Twitterندارید Sign Up ،را لمس کنید و
صفحه  sign-upظاهر میشود.
صفحه  Sign Inظاهر میشود.
نام کاربر یا نش��انی ایمی��ل  Twitterرا
تایپ کنید.
کلمه عبور خود را تایپ کنید.
 Sign Inرا لمس نمایید.
برنامه  Twitterبه  Twitterمتصل میشود،
و شما میتوانید از سرویس استفاده کنید.

آیا من میتوانم در  Twitterاز موقعیت کنونی خودم استفاده نمایم؟
این موضوع به انتخاب ش��ما بس��تگی دارد .با اج��ازه دادن به
 Twitterجهت اس��تفاده از موقعیت شما ،میتوانید از محل
دقی��ق طرفداران خود که با آنها  tweetمیکنید آگاهی پیدا
نمایید ،این هم مفید اس��ت و هم میتواند خطر امنیتی داشته
باش��د .ش��ما همچنین میتوانید  tweetه��ای ویژه محلی را
دریافت نمایید ،و هنگامی که الزم است به اطالعات مربوط به
محل خود دست پیدا نمایید.
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فصل 7
ارسال کردن  Tweetها
بعد از نصب و راه اندازی برنامه  ،Twitterش��ما میتوانید از آن برای ارس��ال  tweetها از تلفن یا تبلت خود اس��تفاده نمایید.
 tweetش��ما میتواند ش��امل هر چیزی باشد ،اما شما هم میتوانید یک عکس جدید بگیرید یا یک عکس حاضر را به ابزار خود
اضافه نمایید .شما همچنین میتوانید یک یا چند  ،hashtagمانند  animals#را جهت کمک به خوانندگان در تعیین موقعیت
 tweetهای شما کمک مینماید ،اضافه نمایید.
ارسال کردن  Tweetها
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورتی که زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده باشد ،زبانه  Appsرا
لمس کنید.
 ) ( Twitterرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه  Twitterدر همان
صفحه اول  Appsظاهر نشده باشد ،نوار مرور گر
را به س��مت چپ یا راست بکشید تا  Twitterرا
پیدا نمایید.
صفحه  Twitter homeظاهر میشود ،و آخرین
پستها از طرفداران شما را نشان میدهد.
دکمه  ) ( Composeرا لمس نمایید.
کادر مح��اوره ای ب��رای ایجاد ی��ک  tweetظاهر
میشود.
متن  tweetخود را تایپ نمایید.
ش��مارنده تعداد کاراکتر های س��مت چپ را
نشان میدهد.
یادداش�ت :ش��ما میتوانید با برنامه Camera
عک��س بگیری��د و آن را ب��ه  tweetخ��ود اضافه
نمایید .برای انج��ام آن ،دکمه ) ( Camera
را لمس نمایید ،و سپس عکس بگیرید.
ب��رای اضافه کردن یک عک��س که در تلفن یا
تبلت شما است ،دکمه  ) ( Photoرا لمس نمایید.
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صفحه  Select photoظاهر میشود.
آلب��وم ی��ا مجموعه ح��اوی عکس��ی که
میخواهی��د اس��تفاده نمایی��د را لمس کنید.
برای مثال Camera ،را لمس کنید.
عکس��ی را میخواهی��د اس��تفاده نمایید
انتخاب کنید.

برای بکارب��ردن یک اثر متفاوت در عکس
یک یا چند بار صفحه را به سمت چپ بکشید.
انتخابهای شما ش��امل ،Black & white

 ،Warmو  Grittyاست.
 Doneرا لمس نمایید.
عکس در  tweetشما ظاهر میشود.
برای اضاف��ه کردن یک برچس��ب ،دکمه
 ) ( Hashtagرا لمس نمایید ،و س��پس
متن  hashtagرا تایپ کنید.
ب��رای اضافه کردن موقعی��ت مکانی خود
ب��ه  ،tweetدکمه  ) ( Locationرا لمس
نمایید ( تغییر به ).
ب��رای ارس��ال  Tweet ،tweetرا لمس
نمایید.
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سه دکمه ای موجود در انتهای تصویر چه کاری انجام میدهند؟

آیا روش دیگری برای فعال کردن یک  tweetوجود دارد؟

برای مش��اهده عکسه��ای کوچک از آثاری که میخواهید با هم مقایس��ه
نمایی��د ،دکم��ه  ) ( Effectsرا لمس کنید .برای ب��اال بردن رنگهای
عکس دکم��ه  ) ( Enhanceرا لمس کنید .برای نش��ان دادن صفحه
 ،Move and Scaleدکمه  ) ( Cropرا لمس نمایید ،و سپس عکس
را برش دهید.

بله .ش��ما میتوانید یک  tweetرا از یک عکس ش��روع نمایید .در برنامه
 ،Galleryعکس��ی را که میخواهید اس��تفاده نمایی��د انتخاب کنید ،و
سپس دکمه  ) ( Shareرا لمس کنید .در منوی اعالن See All ،را
لمس کنید ،و سپس برای فعال نمودن یک  Twitter ،tweetرا لمس
نمایید.
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درون خود دارد ،و شما میتوانید برنامه های بیشتری را بر روی ابزار خود ایجاد نمایید که وظایف مورد نیاز شما را انجام دهند.
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آنها را جابجا نمایید .برای نگهداری برنامه های در حال اجرا ،میتوانید آنها را به طور دستی یا به طور خودکار به روز نمایید.
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اجرا کردن برنامهها و جابجا کردن سریع آنها
هنگام��ی که ش��ما بای��د برنامه ای را بر روی ابزار آندروید خود اس��تفاده کنید ،آن را اجرا نمایید .ش��ما میتوانید هر برنامه را از
صفحه  Appsاجرا کنید ،اما میتوانید برنامهها را بر روی صفحه  Homeیا در زبانه  Favoritesقرار دهید از این رو میتوانید
مس��تقیماً آنها را از صفحه  Homeاجرا نمایید .ش��ما چند برنامه را میتوانید هم زمان اجرا نمایید .هر برنامه در صفحه کامل
ظاهر میش��ود ،مس��لماً شما بر روی یک برنامه کار میکنید ،اما میتوانید یک برنامه را با برنامه دیگر در صورت نیاز جابجا کنید.
شما میتوانید با استفاده از لیست  Recent Appsبرنامهها را جابجا نمایید.
اجرا کردن برنامهها و جابجا کردن سریع آنها
اجرا کردن چند برنامه
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورتی که  Widgetsدر صفحه
 Appsنش��ان داده شده اس��ت ،زبانه  Appsرا
لمس کنید.
یادداش�ت :در صورت لزوم ،نوار را برای نمایش
برنامه های بیشتر به سمت چپ بکشید.
اولی��ن برنامه ای که میخواهید اجرا نمایید را
لمس کنید.
برنامه باز میشود.
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در ص��ورت ل��زوم ،جه��ت نمای��ش
برنامه های بیش��تر نوار را به س��مت چپ هدایت
نمایید.
دومین برنامه ای که میخواهید اجرا نمایید را
لمس کنید .برنامه باز میشود.
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تعویض کردن سریع برنامه های در حال اجرا
از ی��ک برنام��ه در ح��ال اج��را ،دکم��ه
) را لمس نمایید.
( Recent Apps
یادداشت :ش��ما همچنین میتوانید بوسیله
لم��س ک��ردن دکم��ه  Recent Appsاز
صفحه  Homeلیس��ت  Recent Appsرا
نشان دهید.
لیست  Recent Appsنمایان میشود.
برنامههای��ی که در انتهای لیس��ت قرار دارند
آنهایی هستند که اخیرا ً استفاده شدهاند.
در صورت لزوم ،نوار را برای مشاهده برنامه
های دیگر به سمت باال بکشید.
برنام��ه ای را که میخواهید نش��ان دهید
لمس نمایید.
صفحه برنامه ظاهر میش��ود ،و شما میتوانید
با استفاده از برنامه شروع کنید.

آیا میتوانم هر چیزی را از لیست  Recent Appsانجام دهم؟
شما میتوانید اطالعات یک برنامه را نمایش دهید یا برنامه را از لیست  Recent Appsحذف نمایید.
برای نشان دادن اطالعات برنامه ،آیکون آن را در لیست  Recent Appsلمس کرده و نگهدارید ،سپس
 App infoرا لمس کنید .برای حذف کردن یک برنامه ،آن را به س��مت چپ یا راس��ت لیست بکشید،
یا آن را لمس کرده و نگهدارید ،و سپس  Remove from listرا لمس کنید.
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کاوش در Google Play
تلفن یا تبلت آندروید ش��ما ش��امل برنامههایی است که میتوانید برای وظایف روزانه اس��تفاده کنید .برای مثال ،شما میتوانید
ب��ا اس��تفاده از برنام��ه  Chromeوب گ��ردی نمایید ،و ب��ا اس��تفاده از برنامه  Gmailپیامه��ای الکترونیکی را در س��رویس
 Google Gmailارس��ال و دریافت نمایید ،و با اس��تفاده از برنامه  Calendarکارهای خود را زمان بندی نمایید .هنگامی که
شما باید وظایفی را که برنامه های حاضر پوشش نمیدهند انجام دهید ،میتوانید برنامه های دیگر را اضافه نمایید .برای به دست
آوردن برنامهها ،میتوانید برنامه  Play Storeرا اجرا نمایید ،که امکان دسترسی به سرویس  Google Playرا مهیا میسازد.
سرویس  Google Playشامل برنامههایی است که گوگل برای استفاده از ابزار های آندروید تایید نموده است.
کاوش در Google Play
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداشت :در صورتی که زبانه  Widgetsدر صفحه
 Appsنش��ان داده شده است ،زبانه  Appsرا لمس
نمایید.
 ) ( Play Storeرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی که آیک��ون  Play Storeدر
صفحه اول  Appsنیس��ت ،نوار مرورگر را به س��مت
چپ بکشید تا صفحه  Appsبعدی نشان داده شود.
برنامه  Play Storeباز میش��ود و صفحه Google
 Playنمایش داده میشود.
 Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود ،و لیست  Featuredرا
نشان میدهد.
برای مش��اهده برنامه های پیش��نهادی توس��ط
کارمن��د  Staff Picks ،Google Playرا لم��س
نمایید.
ب��رای مش��اهده برنام��ه ه��ای انتخ��اب ش��ده
توس��ط ویراس��تار ه��ای ،Google Play
 Editors Choicesرا لمس نمایید.
برای ش��نان دادن صفحه  Games ،Gamesرا
لمس نمایید.
برای برگشت به هر کدام از صفحات باال به صفحه
) را لمس نمایید.
 ،Appsدکمه ( Back
برای مرور کردن  Google Playبوس��یله طبقه
بندیه��ا Categories ،را لمس کنید یا به س��مت
راست بکشید.
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صفحه  Categoriesنمایان میشود.
سلس��له مراتب��ی را ک��ه میخواهید مرور
نمایید لمس کنی��د ،برای مثالBusiness ،
را لمس کنید.
صفحه سلسله مراتب ظاهر میشود.
برای برگش��ت به صفح��ه ،categories
دکم��ه  ) ( Play Storeیا دکمه Back
) را لمس نمایید.
(
دوبار صفحه را به سمت چپ بکشید.
صفح��ه  Top Paidظاه��ر میش��ود و
برنامه های برت��ر را برای افرادی که مبلغی را
پرداخت کردهاند نشان میدهد.
یک ب��ار دیگ��ر صفحه را به س��مت چپ
بکشید.
صفح��ه  Top Freeظاه��ر میش��ود ،و
برنامه های مجانی را نشان میدهد.

یادداش�ت :ن��وار را دوب��اره به س��مت چپ
بکش��ید تا صفحات دیگر را مش��اهده نمایید:
،Top New Paid ،Top Grossing
 ،Top New Freeو  ،Trendingب��رای
برگش��ت به صفحات دیگر به س��مت راس��ت
بکشید.

چگونه میتوانم برنامههایی که قب ً
ال در  Google Playخریداری کرده بودهام را ببینم؟
از صفحه  ،Google Playیا هر جایی در صفحات  ،Appsدکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید و
سپس  My Appsرا لمس نمایید .صفحه  Appsظاهر میشود ،و لیست برنامه های نصب شده
را نش��ان میدهد .از اینجا ،شما میتوانید به س��رعت به برنامه های به روز شده موجود دسترسی
داشته باشید.
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جستجوی برنامه های مورد نیاز خود در Google Play
مرور کردن س��رویس  Google Playیک روش خوب برای دس��تیابی به یک ایده از انواع برنامه های موجود برای ابزار آندروید
ش��ما اس��ت .هر چند ،هنگامی که ش��ما باید یک برنامه خاص را پیدا نمایید ،میتوانید در  Google Playبه دنبال آن بگردید.
با جس��تجو ،یک لیس��ت از موارد هماهنگی که ش��ما میتوانید اطالعات آن را کاوش نمایید بر گردانده میشود .هنگامی که شما
برنامه ای را که میخواهید پیدا مینمایید ،میتوانید آن را دانلود و نصب کنید .به عنوان بخشی از فرآیند نصب و راه اندازی ،شما
میتوانید مجوز های الزم برای برنامه را جهت نصب بر روی تلفن یا تبلت خود بررسی نمایید .در صورتی که شما آماده هستید
تا این مجوزها را اهدا نمایید ،میتوانید این فرآیند نصب را تکمیل کنید ،وگرنه ،میتوانید آن را حذف نمایید.
جستجوی برنامه های مورد نیاز خود در Google Play
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که  Widgetsدر صفحه
 Appsنمایش داده ش��ده باشد ،زبانه  Appsرا
لمس نمایید.
( Play Store

) را لمس نمایید.

یادداش�ت :در صورتی که آیکون Play Store
در همان صفحه اول  Appsنیست ،برای نمایش
صفح��ه برنامه ه��ای بعدی آن را به س��مت چپ
بکشید.
برنام��ه  Play Storeب��از میش��ود و صفح��ه
 Google Playنشان داده میشود.
 Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود ،و لیست Featured
را نشان میدهد.
دکمه  ) ( Searchرا لمس نمایید.
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کادر  Searchظاهر میشود.
منوی اعالن جس��تجو های اخیر ش��ما را
نشانی میدهد.
یادداش�ت :ش��ما همچنین ش��ما میتوانید
واحدهای جستجوی خود را با صدا فرا بخوانید.
دکمه  ) ( microphoneرا لمس نمایید
و س��پس هنگامی که نشانه “”Speak now
ظاهر میشود بخشها را بگویید.
بخشهای جستجوی خود را تایپ نمایید.
منو اعالم پیش��نهادات را نش��ان میدهد.
در صورت��ی ک��ه یک��ی از آنها همانی اس��ت
ک��ه میخواهی��د ،آن را لمس کنی��د .در غیر
اینصورت ،تایپ بخشهای جستجو را متوقف
نمایید.
دکمه  ) ( Searchرا لمس کنید.
یک صفحه از لیست نتایج ظاهر میشود.
نتایج��ی را ک��ه میخواهیدببینید ،لمس
کنید.
صفحه برنامه ظاهر میشود.
ب��رای مش��اهده فیل��م برنام��ه دکم��ه
 ) ( Playرا لمس نمایید.
توضیحات بررسیهای کاربر را بخوانید.
در صورت��ی که میخواهید برنامه را نصب
نمایید Install ،را لمس کنید.
ش��ما میتوانید با خواندن و پذیرفتن مجوزها
پیشرفت کنید و سپس برنامه را دانلود نمایید.
شما میتوانید برنامه را از صفحه  Appsاجرا
نمایید.

چه مجوزهایی را من باید برای یک برنامه قبول کنم؟
شما باید بسته به آن برنامه ای که اجرا میشود تصمیم بگیرید .برای مثال ،یک برنامه که فایلهای مورد
نیاز  Modifyرا ایجاد مینماید یا محتوای مجوز ذخیره سازی  USBرا حذف میکند ،یک برنامه که

میتواند پیوند های  e-mailرا باز کند به مجوز الصاقات  Read emailنیاز دارد .هر چند ،شما باید به هر
برنامه ای که میخواهد به داده های حساس دسترسی داشته باشد مانند مخاطبهای شما اما دلیل قانع
کننده ای برای این کار ندارد شک کنید.
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به روز رسانی برنامه های خود
اغلب توسعه دهندگان آندروید برنامههایشان را برای حذف از مشکالت به روز مینمایند و ویژگیهای جدید را اضافه مینمایند.
برای حفظ و نگهداری برنامه های در حال اجرای خود ،ش��ما باید هنگامی که آنها در دس��ترس هس��تند برنامه نصب را به روز
نمایید .اکثریت برنامه های پرداخت مجانی هستند ،اما شما باید معموالً به یک نسخه از برنامه جدید ارتقا دهید .شما میتوانید
تمامی برنامهها را همزمان به روز نمایید یا یک برنامه مجرد را همزمان به روز نمایید .معموالً ،به روز رسانی تمامی برنامهها ساده
است ،اما شما باید یک برنامه مجرد را بدون دانلود کردن کامل به روز رسانی های موجود به روز نمایید.
به روز رسانی برنامه های خود
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده ش��ده است ،زبانه
 Appsرا لمس نمایید.
 Play Storeرا لمس کنید.
یادداشت :در صورتی که آیکن  Play Storeدر
همان صفحه اول  Appsنیست ،برای نشان دادن
صفحه بعدی برنامهها به سمت چپ بکشید.
برنام��ه  Play Storeب��از میش��ود و صفح��ه
 Google Playرا نشان میدهد.
 Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که  Widgetsدر صفحه
 Appsاست ،زبانه  Appsرا لمس نمایید.
دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید.
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منوی را باز نمایید.
 My Appsرا لمس نمایید.
صفحه  My Appsظاهر میشود.
یادداشت :در صورتی که صفحه My Apps
در هم��ان صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،برای
نش��ان دادن لیس��ت  Installedصفحه را به
س��مت چپ بکش��ید یا  Installedرا لمس
کنید.
دکمه  Updateرا لمس نمایید .این دکمه
آیکن  ) ( Updateو تعداد بهروزرسانیها،
برای مثال Update 18 ،را نشان میدهد.

آندروید به روز رس��انی ها را دانلود میکند و
آنها را نصب مینماید.
آیکن  ) (Update Installedنشان
میدهد که یک به روز رسانی نصب شده است.
در صورتی که لیست Manual updates
ظاهر ش��ود ،یک دکمه برنامه را لمس نمایید،
و س��پس  Updateرا در صفحه برنامه لمس
نمایید.

چگونه یک برنامه مجرد را به روز نمایم؟
لیس��ت  Installedرا ب��ا پیگی��ری مراحل  1تا  6در متن اصل��ی نمایش دهید.
ب��رای نش��ان دادن صفحه برنام��ه دکمه برنام��ه ( )appرا لمس کنید ،س��پس
( Update
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فصل 8
حذف کردن برنامه ای که شما دیگر به آن نیاز ندارید
هر برنامه ای که ش��ما نصب مینمایید برخی از فضای ذخیره س��ازی ابزار ش��ما را اش��غال مینمایند و در صفحه  Appsظاهر
میش��وند .هنگامی که ش��ما به دیگر برنامه ای که قب ً
ال نصب کرده بودهاید نیاز ندارید ،میتوانید آن را از ابزار خود حذف کنید.
برنامه شما در  Google Playدر دسترس باقی میماند ،در صورتی که شما نظر خود را تغییر دهید از این رو میتوانید به راحتی
آن را دوباره نصب نمایید .ش��ما میتوانید یک برنامه را با اس��تفاده از صفحه  Appsیا با اس��تفاده از صفحه  App infoمختص
به آن برنامه حذف نمایید .ش��ما نمیتوانید برنامههایی که درون بدنه آندروید س��اخته شدهاند را حذف کنید ،تنها برنامه ای که
خودتان نصب کردهاید میتوانید حذف نمایید.
حذف کردن برنامه ای که شما دیگر به آن نیاز ندارید
حذف کردن برنامه با استفاده از صفحه Apps
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورتی ک��ه زبانه  Widgetsدر
صفحه  Appsباشد ،زبانه  Appsرا لمس نمایید.
آیک��ون برنام��ه ای را ک��ه میخواهید حذف
نمایید لمس کنید و نگهدارید.
صفحه  Homeظاهر میشود.
آیکون برنامه ای که ش��ما نگهداش��ته اید در
بخش اصلی صفحه ظاهر میشود.
دکمه  Uninstallو آیکون  App infoدر
باالی صفحه ظاهر میشود.
برنامه را به دکمه  Uninstallهدایت نمایید.
آیکون برنامه و دکم��ه  Uninstallبه رنگ
قرمز در میآید.
آیکون برنامه را رها نمایید.
یک کادر محاوره ای تأییدیه ظاهر میشود.
 OKرا لمس نمایید.
آندروید برنامه را حذف نمایید.
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حذف کردن یک برنامه با اس��تفاده از صفحه
 App Infoخود برنامه
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که زبانه Widgets
در صفحه  Appsنشان داده شده است ،زبانه
 Appsرا لمس نمایید.
 Play Storeرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه آیک��ون
 Play Storeدر هم��ان صفح��ه اول Apps
ظاهر نش��ود ،برای نش��ان دادن صفحه بعدی
برنامهها به سمت چپ بکشید.
برنام��ه  Play Storeب��از میش��ود و صفحه
 Google Playرا نشان میدهد.
دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید.
منوی باز میشود.
 My Appsرا لمس نمایید.
صفحه  My Appsظاهر میشود.
برنام��ه ای را که میخواهید حذف نمایید
لمس کنید.
صفحه برنامه ظاهر میشود.
 Uninstallرا لمس نمایید.
یک کادر محاوره ای تایید ظاهر میشود.
 Okرا لمس نمایید.
آندروید برنامه را حذف میکند.
چگونه یک برنامه ای که حذف کردهام را دوباره نصب کنم؟
ش��ما میتوانید به راحتی با اس��تفاده از لیس��ت  My Appsدر  Play Storeیک برنامه را دوباره نصب نمایید .برای نشان دادن صفحه Home
) را لمس کنید ،س��پس برای نش��ان دادن صفحه  Appsدکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید Play Store .را لمس
دکمه ( Home

کنید ،دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید ،و سپس  My Appsرا لمس نمایید All .را لمس نمایید یا برای نشان دادن لیست  Allصفحه را به
سمت چپ بکشید ،سپس برنامه را لمس نمایید .در صفحه برنامه Install ،را لمس کنید.
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انتخاب کردن برنامههایی که به طور خودکار به روز میشوند
با به روز نگهداش��تن برنامه های آندرویدی خود میتوانید از ویژگیهای جدید که توس��عه دهندهها به برنامهها اضافه مینمایند
سود ببرید .شما میتوانید به طور دستی به روز رسانی را اعمال نمایید ،اما شما میتوانید برنامه های تلفن یا تبلت خود را تنظیم
نمایید تا به طور خودکار به روز شوند .شما میتوانید تمامی برنامهها را انتخاب کنید یا تنها برخی از برنامهها را به طور خودکار
انتخاب نمایید .بهروزرسانیهای خودکار میتواند بسیار مفید باشد ،اما آنها حجم زیادی از مقادیر بزرگ داده را منتقل میکند.
برای جلوگیری از به روز رس��انی های خودکار از مصرف برنامه داده س��لولی خود ،میتوانید تعیین کنید تلفن یا تبلت با قابلیت
سلولی تنها هنگامی که به شبکه  Wi-Fiوصل شد شروع به دانلود به روزسانی ها کند.
انتخاب کردن برنامههایی که به طور خودکار به روز میشوند
باز کردن صفحه  My Appsدر Play Store
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمی نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورتی که زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsنشان داده شده است ،زبانه Apps
را لمس نمایید.
 Play Storeرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی که آیکون Play Store
در همان صفحه اول ظاهر نشود ،برای نشان دادن
صفحه برنامه های بعدی صفحه را به س��مت چپ
بکشید.
برنام��ه  Play Storeب��از میش��ود و صفح��ه
 Google Playرا نشان میدهد.
منوی  ) ( Menuرا لمس نمایید.
منوی را باز نمایید.
 My Appsرا لمس نمایید.
صفحه  My Appsظاهر میشود.
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تنظی��م ک��ردن برنام��ه ه��ای خ��ود ب��رای
به روز رسانی خودکار
در صفح��ه  ،My Appsدکم��ه
 ) ( Menuرا لمس نمایید.
 Settingsرا لمس کنید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Auto-Update appsرا لم��س کنی��د
( تغییر به ).
در ی��ک تلف��ن ی��ا تبل��ت ،در صورت��ی
ک��ه میخواهی��د برنام��ه تنه��ا زمان��ی ک��ه به
 Wi-Fiمتصل هس��تید به روز رس��انی را آغاز
کنن��دUpdate over Wi-Fi only ،
( تغییر به ) را انتخاب نمایید.
دکمه  ) ( Play Storeرا لمس نمایید.
صفحه  My Appsظاهر میشود.
کنترل کردن به روز رس��انی های خودکار برای
یک برنامه خاص
در صفح��ه  ،My Appsبرنام��ه ای را ک��ه
میخواهید تحت تأثیر قرار دهید لمس نمایید.
صفحه  App infoبرای آن برنامه باز میشود.
ب��رای انتخاب کردن ( ) ی��ا حذف کردن
( )  Allow automatic updatingرا
لمس کنید.
دکمه  ) ( Play Storeرا لمس نمایید.
صفح��ه  My Appsظاه��ر میش��ود ،و ش��ما
میتوانی��د ب��ه روز رس��انی خ��ودکار را ب��رای

برنامه های دیگر تعیین نمایید.

آیا روش س�ریعتری برای رسیدن به صفحه  App infoوجود
دارد؟
در صورت��ی ک��ه برنام��ه در حال اجرا باش��د ،ش��ما میتوانید صفحه
 App infoمانن��د ای��ن را نش��ان دهید :برای نش��ان دادن لیس��ت
"
) ( ) را لمس
 Recent Appsدکم��ه ( Recent Apps
نمایید ،سپس برنامه مناسب را لمس کرده و نگهدارید ( ) .هنگامی
که منوی اعالن ظاهر شد ) ( App info ،را لمس نمایید.
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فصل 8
نصب کردن دستی یک برنامه
روش معمول برای نصب کردن یک برنامه در تلفن یا تبلت شما این است که آن برنامه را از سرویس  Google Playبا استفاده
از برنامه  Play Storeدانلود کنید .اما همچنین میتوانید یک برنامه را بر روی ابزار خود به طور دس��تی با اس��تفاده از روشی به
نام  sideloadingبارگذاری نمایید در  ،sideloadingش��ما یک بس��ته فایل حاوی برنامه ای که میخواهید نصب نمایید را
تعیین نمایید .شما سپس بسته فایل را به تلفن یا تبلت خود انتقال میدهید ،و نصب برنامهها را از منابع ناشناس فعال میکنید،
و برنامه را نصب مینمایید.
درک اینکه نصب و راه اندازی دستی برای این مفید است که

 Sideloadingاصوالً برای نصب برنامههایی مفید است ،که در  Google Playدر دسترس نیستند .برای مثال ،شما باید یک برنامه که برای شرکت
یا س��ازمان شما ارائه شده است را  sideloadنماییدsideloading .
میتواند برای نصب و راه اندازی یک برنامه که برای ابزار های آندرویدی
موجود اس��ت نیز مفید باشد اما برای تلفن یا تبلت شما اینطور نیست.
برنامههای��ی که از منابع ای به غیر از  Google Playدانلود میکنید
ممکن اس��ت شامل کد مخرب باش��د .قبل از نصب یک برنامه ابتدا در
مورد آن در وب تحقیق کنید.

نصب کردن یک برنامه که شما میتوانید برای  sideloadاستفاده نمایید

بوس��یله  sideloadکردن یک برنامه ،میتوانید این قابلیت را به ابزار آندرویدی
خود اضاف��ه نمایید .فرآیند  sideloadingبه برنامه مدیریت فایل بر روی ابزار
آندروی��د نیاز دارد .ش��ما از این برنامه برای نصب ک��ردن برنامه ای که در حال
 sideloadingاست استفاده نمایید .برای آماده شدن جهت  sideloadکردن
ی��ک برنام��ه ،برنامه  Play Storeرا ب��از نمایید و یک برنام��ه مدیریت فایل را
از  Google Playنص��ب نمایی��د .دو انتخاب خ��وب  ،ES File Explorerو
 Astro File Managerهستند که در اینجا نشان داده شدهاند.

دسترسی به App Package File

ش��ما میتوانید برای اضافه کردن این قابلیت تعدادی برنام��ه را برای  sideloadکردن در ابزار آندروید
خ��ود جس��تجو کنید .هر برنامه در یک فای��ل توزیع به نام  package fileاز برنامه ای که ش��ما نصب
کردهاید حاصل میش��ود .ش��ما میتوانید یک بس��ته فایل را به چند روش تعیین نمایید .در صورتی که
ش��ما برنام��ه را بر روی تلفن یا تبل��ت خود دارید ،برای کپ��ی کردن فایل در ی��ک  backupاز برنامه
 file-managementمانند  ES File Explorerیا  Astro File Managerاس��تفاده نمایید ،یک
بسته فایل ایجاد نمایید .برای یک برنامه ارائه شده توسط شرکت یا سازمان خود ،بسته فایل را از سایت
س��ازمان یا ش��رکت خود دانلود نمایید .برای برنامه های دیگر ،بس��ته فایل را از یک مخزن آنالین دانلود
نمایید ،اما مراقب نرم افزارهای مخرب باشید.
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انتقال دادن بسته فایل به تلفن یا تبلت خود

بعد از تعیین کردن بس��ته فایل برای برنامه ای که میخواهید
 sideloadنمایی��د ،باید فایل را به تلفن یا تبلت خود ارس��ال
نمایید .ش��ما میتوانید فای��ل را به چند روش منتقل کنید .اگر
بس��ته فایل بر روی رایانه ق��رار دارد ،برای کپی کردن یا جابجا
ک��ردن فایل از یک اب��زار مانن��د  Windows Explorerیا
 Android File Transferاستفاده نمایید .در غیر اینصورت،
از یک سرویس ذخیره سازی آنالین مانند  Dropboxاستفاده
نمایید .در صورتی که بس��ته فایل کوچک باشد ،شما همچنین
میتوانید از  e-mailاستفاده نمایید.

فعال کردن نصب و راه اندازی  Appها از منابع ناشناخته

در حال پیش فرض آندروید به ش��ما اجازه نمیدهد برنامهها را از منابعی به غیر از Google Play
نصب نمایید .به این ترتیب ،قبل از اینکه ش��ما بتوانید برنامه را در تلفن یا تبلت خود نصب نمایید،

باید مشخص نمایید که آندروید به شما مجوز نصب و راه اندازی برنامهها را از منابع ناشناخته بدهد.
) را لمس کنید ،برای نش��ان دادن صفحه
برای نش��ان دادن صفحه  Homeدکمه ( Home
 Appsدکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید ،و سپس ) ( Settingsرا لمس نمایید .در صفحه
 Security ،Settingsرا لمس نمایید ،س��پس منابع ناش��ناس را انتخاب کنید ( تغییر به ).
در کادر محاوره ای هشدار OK ،را لمس کنید.

نصب کردن دستی برنامهها

بعد از کپی کردن بسته فایل به ابزار آندروید خود و تنظیمات ،آندروید
اجازه نصب برنامهها را از منابع ناش��ناس میدهد ،و ش��ما میتوانید به
طور دس��تی برنامهها را نص��ب کنید .برنام��ه file-management
(مدیریت فایل) را در تلفن یا تبلت خود باز نمایید ،و سپس بسته فایل
را باز نمایید .هنگامی که صفحه فهرست مجوزها ظاهر میشود ،قبل از
تصمیم برای انجام نصب با دقت مجوزها را بخوانید .بعد از نصب کردن
برنامه ،شما میتوانید آن را از صفحه  Appsمانند هر برنامه دیگر اجرا
نمایید.
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مرور کردن وب و ارسال نامه
الکترونیکی ()Email

تلفن یا تبلت آندروید شما کام ً
ال به مرورگر وب و ارسال نامه الکترونیکی یا یک اتصال  Wi-Fiیا یک شبکه سلولی مجهز شده
است.
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مرور کردن وب
تلفن یا تبلت ش��ما به برنامه  ،Chromeکه برای مرور کردن وب اس��تفاده میش��ود تجهیز ش��ده اس��ت .اولین باری که ش��ما
 Chromeرا اجرا مینمایید ،برنامه صفحه معرفی را نمایش میدهد .بعد از آن Chrome ،آخرین صفحه وب بازدید ش��ده را
نشان میدهد .شما میتوانید به سرعت بوسیله وارد کردن نشانی آن در کادر نشانی  )omnibox( Chromeیا بوسیله دنبال
کردن یک لینک از صفحه دیگر به یک صفحه وب بروید .اگرچه ش��ما میتوانید بوس��یله وارد کردن یک صفحه وب تنها در یک
لحظه به سرعت آن را مرور نمایید ،ممکن است ترجیح دهید چند صفحه را در زبانه های جداگانه باز نمایید و آنها را جابجا یا
پس و پیش نمایید.
مرور کردن وب
باز کردن  Chromeو هدایت به صفحات وب
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

آیکون  ) ( Chromeرا لمس نمایید.
در س��ینی
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه
" Favoritesظاه��ر نش��ده اس��ت ،دکم��ه
 ) ( All Appsرا لم��س نمایی��د و س��پس
 Chromeرا لمس کنید.
 Chromeباز میشود.
 omniboxرا لم��س کنی��د .ای��ن یک کادر
نشانی و کادر جستجو است.
 Omniboxرا توس��عه دهی��د ،و صفح��ه کلید
ظاهر میشود.
نش��انی صفحه ای که میخواهید باز کنید را
تایپ نمایید.
 Goرا لمس کنید.
 Chromeصفحه را نمایش میدهد.
یک لینک در صفحه را لمس نمایید.
 Chromeصفحه را نشان میدهد.
یادداش�ت :در صورتی که میخواهید به صفحه
جدید بروید ،دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید و
سپس برای برگشت به صفحه قبلی دکمه Back
( ) را لمس کنید .ش��ما سپس میتوانید برای
رفت��ن به صفحه بع��دی که از آنجا آم��اده بودید
دکمه  ) ( Forwardرا لمس نمایید.
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باز کردن چند صفحه وب و جابجا کردن آنها
دکمه  ) ( Pagesرا لمس نمایید.
 Chromeدکمه زبانه جدید را نشان میدهد.
 New tabرا لمس نمایید.
 Chromeصفحه ( Most visitedبیش��تر
بازدید شده) را نشان میدهد.
 omniboxرا لم��س کنید ،و س��پس به
صفحه ای که میخواهید مراجعه نمایید.

صفحه ظاهر میشود.
برای تعویض صفحه دیگر ،دکمه Pages
( ) را لمس نمایید.

لیست صفحات باز ظاهر میشود.
ش��ما میتوانید قبل از باز کردن آن برای
مشاهده یک تعداد صفحه بیشتر ،به سمت باال
یا پایین هدایت نمایید.
ش��ما میتوانید برای بس��تن یک صفحه
را لمس کنید ،یا ش��ما میتوانید بوس��یله
کشیدن آن به سمت چپ یا راست یک صفحه
را ببندید.
صفحه ای را که میخواهید نش��ان دهید
لمس نمایید.
 Chromeصفحه را نمایش میدهد.
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آیکون میکروفون در کادر نشانی  Chromeبرای چیست؟

چگونه نسخه کامل صفحه وب را به جای نسخه همراه تعیین کنم؟

آیکون میکروفون ( ) برای جس��تجوی صوتی است .برای انتخاب کردن
آن ( omniboxکادر نش��انی) را لمس کنید .در صورتی که omnibox
را لمس کنید .سپس
حاوی یک نش��انی باش��د ،برای حذف کردن آن
آیک��ون  ) ( Microphoneرا لم��س کنی��د و هنگام��ی ک��ه نش��انه
“ “ Speak nowظاهر شد ،بخشهای جستجوی خود را بگویید.

برای تعین نس��خه معمول صفحه وب ،دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید
و س��پس  check boxگزینه  Request desktop siteرا لمس کنید
( تغییر به ) .بعضی از سایتها جهت جلوگیری از درخواست نسخه
های دسک تاپ برنامه نویسی شدهاند.
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استفاده از  Bookmarkها Most Visited ،و ابزار های دیگر
تایپ کردن نش��انیهای وب میتواند س��خت باش��د ،از این رو  Chromeویژگیهایی را برای کاهش تعداد نشانیهای مورد نیاز
ورودی ارائه داده است Chrome .برای آندروید میتواند به طور خودکار  bookmarkهای شما ،سایتهای most visited
را جس��تجو نمایید ،و زبانهها را از  Chromeدر رایانه ش��ما یا ابزار های دیگر از طریق  Google Accountباز نماید ،و تبلت
یا تبلت ش��ما میتواند به س��رعت به سایتها و صفحات وب دسترسی پیدا کند .شما همچنینی میتوانید  bookmarkها را در
تلفن یا تبلت خود ایجاد نمایید و  Chrome syncآنها را به رایانه جستجو بر میگرداند.
استفاده از  Bookmarkها Most Visited ،و ابزار های دیگر
باز کردن صفحه  Bookmarkها
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
آیکون  ) ( Chromeرا لمس نمایید.

 Chromeباز میشود.
دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید.
منوی باز میشود.
 Bookmarksرا لمس کنید.
صفحه  Bookmarksظاهر میشود ،و در حالت
پیش فرض پوش��ه  Mobile Bookmarksرا
نشان میدهد.

باز کردن یک صفحه وب bookmark
در ص��ورت ل��زوم ،بوس��یله لم��س ک��ردن
 Bookmarksپوشه  bookmarkهای دیگر
را هدایت نمایید و سپس پوشه را لمس کنید.
 Bookmarkرا لمس نمایید.
صفحه وب باز میشود.
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ب��از ک��ردن صفح��ه وب از لیس��ت Most
Visited
در صفح��ه  ،Bookmarksدکم��ه
) یا Most visited
( Most Visited
را لمس نمایید.
صفحه  Most Visitedظاهر میشود.
صفح��ه وب که میخواهید ب��از نمایید را
لمس کنید.
صفحه وب باز میشود.

ب��از ک��ردن ی��ک صفح��ه وب از لیس��ت
Other Devices
دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید.
منوی باز میشود.
 Other devicesرا لمس کنید.
صفحه  Other devicesظاهر میشود.
اگ��ر فهرس��تی ک��ه میخواهید اس��تفاده
نمایید در باالی س��ربار کوچک ش��ده اس��ت،
دکمه  ) ( Expand Listرا برای توس��عه
آن لمس نمایید (  .تغییر به ).
صفح��ه وب را که میخواهید ب��از نمایید
لمس کنید.
صفحه وب را باز نمایید.

چگونه  Chromeرا برای جستجوی داده های خودم بر روی رایانه تنظیم کنم؟
 Chromeدر  Windowsیا  OS Xبه طور خودکار از زمانی که شما به  Chromeوصل میشوید داده های شما را با حساب گوگل شما جستجو
مینماید .برای چک کردن اعم از اینکه ش��ما متصل ش��دهاید ،منوی  ) ( Chromeرا کلیک نمایید .در صورتی که “ ”Signed in asتوس��ط نام
حس��اب ش��ما در منوی ظاهر میشود ،شما متصل ش��دهاید .در غیر اینصورت Sign in to Chrome ،را کلیک نمایید و نام کاربری حساب گوگل و
رمز خود را ارائه دهید.
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ایجاد  Bookmarkها برای صفحات وب
در حالیکه مش��غول مرور کردن وب بر روی تلفن یا تبلت خود هس��تید ،احتماالً با صفحات وب مواجه میش��وید که میخواهید
دوباره به آنها دسترسی داشته باشید .برای دسترسی به یک صفحه وب ،یک  bookmarkبرای آن ایجاد کنید Chrome .به
طور خودکار  bookmarkهای شما را برای رایانه های دیگر و ابزارهایی که با استفاده از  Google Accountمتصل شدهاید
در دسترس میسازد ،بنابراین شما میتوانید به راحتی به صفحات  bookmarkشده در رایانه و ابزار های دیگر دسترسی پیدا
کنید.
ایجاد  Bookmarkها برای صفحات وب
ایجاد کردن ی��ک  bookmarkبر روی تلفن یا
تبلت
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
آیکون  ) ( Chromeرا لمس کنید.

به صفحات��ی که میخواهی��د bookmark
کنید هدایت میشوید.
دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید.

یادداش�ت :در تبل��ت ،در س��مت راس��ت لب��ه
کادر نش��انی  Chromeبرای ب��از کردن صفحه
 Add Bookmarkدکم��ه ) ( Favorites
را لمس کنید.
دکمه  ) ( Bookmarkرا لمس نمایید.
صفحه  Add Bookmarkظاهر میشود.
نام را در صورت نیاز ویرایش کنید.
اگر الزم است ،نشانی را ویرایش کنید.
در صورتی که کادر  Inپوشه ای که میخواهید
در آن  bookmarkرا ذخیره کنید نمایش داد،
 Saveرا لمس نمایید و به ادامه کار بپردازید.
پوشه مناسب را در کادر  Inلمس کنید.
برای استفاده از یک پوشه حاضر ،آن را لمس
کنید ( تغییر به ).
برای ایجاد یک پوشه جدیدNew Folder ،
را لمس نمایید.
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صفحه  Add Folderظاهر میشود.
 Nameرا لمس کنید.
صفحه کلید روی صفحه نمایش ظاهر میشود.
نامی را برای پوشه تایپ کنید.
محتوای کادر  Inرا لمس کنید و س��پس
پوش��ه را که میخواهید پوشه جدید را ایجاد
نمایید لمس کنید.
 Saveرا لمس کنید.
صفحه  Choose a folderظاهر میشود.
 Okرا لمس کنید.
صفحه  Add Bookmarkظاهر میشود.
 Saveرا لمس کنید.
 bookmark ،Chromeرا ایجاد نمایید.
صفحه وب دوباره ظاهر میشود.

چگونه من یک  bookmarkرا حذف نمایم ؟
برای باز کردن منوی  ،دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید ،و سپس برای نشان دادن صفحه ،Bookmarks
گزین��ه  Bookmarksرا لم��س کنی��د bookmark .را که می خواهید ح��ذف نمایید لمس کنید و
نگهدارید .هنگامی که منو ظاهر می شود ) ( Delete bookmarks ،را لمس کنید.
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پیکربندی موتور جستجوی پیش فرض شما
برای جستجوی اطالعات با  ،Chromeاغلب شما باید با استفاده از یک موتور جستجو ،جستجو را آغاز نمایید .موتور جستجوی
پیش فرض  Google ،Chromeاس��ت ،اما ش��ما میتوانید به موتور جستجوی دیگر جابجا شوید .انتخابهای شما ،Google
 ،!Yahooو  Bingهستند که مستقیماً با یکدیگر در رقابت هستند و نتایج مشابه را در چندین جستجو بر میگردانند.
پیکربندی موتور جستجوی پیش فرض شما
دکمه ( Home

) را لمس نمایید.

صفحه  Homeظاهر میشود.
آیکون  ) ( Chromeرا لمس کنید.
 Chromeباز میشود.
دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید.

منوی باز میشود.
 Settingsرا لمس کنید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Search engineرا لمس کنید.
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صفحه  Search engineظاهر میشود.
موتور جس��تجویی که میخواهید استفاده
نمایید را لمس کنید.
“”Currently selected search engine
در پایین موتور جستجویی که لمس کردهاید
ظاهر میشود.
دکمه  ) ( Chromeرا لمس کنید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
دکمه  ) ( Chromeرا لمس کنید.
صفح��ه وب که ش��ما قب ً
ال مش��اهده کردهاید
ظاهر میشود ،و میتوانید مرور کردن را ادامه
دهید.

چگونه میتوانم با استفاده از یک موتور جستجو به غیر از  ،!Google، Yahooیا  Bingجستجو کنم؟
ش��ما میتوانید با اس��تفاده از هر موتور جس��تجویی که در وب پیدا میکنید جستجو را آغاز نمایید .یک صفحه وب را برای موتور جستجو باز نمایید ،و
سپس با استفاده از ابزارها در صفحه جستجو را انجام دهید .در این نوشته ،شما نمیتوانید هر موتور جستجو را به غیر از گوگل ،!Yahoo ،یا  Bingبه
عنوان یک موتور جستجوی پیش فرض بر روی یک ابزار آندروید تعیین نمایید .هر چند ،میتوانید به آسانی سایت را به لیست  Bookmarksاضافه
نمایید ،و اگر از آن دائماً استفاده نمایید ،آن بر روی لیست  Most Visitedظاهر میشود.
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تکمیل کردن  Formها با استفاده از Autofill
در صورتی که ش��ما فرمها را با اس��تفاده از تلفن یا تبلت خود تکمیل مینمایید ،میتوانید بوسیله فعال کردن ویژگی Autofill
در زمان صرفه جویی کنید Autofill .میتواند به طور خودکار فیلد های فرم استاندارد را پر کند ،مانند فیلد های نام و نشانی،
با اس��تفاده از اطالعات از یک یا چند پروفایل که ش��ما وارد کردهاید Autofill .میتواند به طور خودکار داده های دیگری که
شما در فیلدها وارد نمودهاید را ذخیره کند ،و میتواند اطالعات کارت اعتباری وارد شده را به طور خودکار ذخیره نمایید .برای
امنیت ،شما ممکن است ترجیح دهید اطالعات کارت اعتباری را در  Autofillذخیره نمایید ،اما در صورت انجام چنین کاری،
میتواند در زمان و انرژی صرفه جوی کند.
تکمیل کردن  Formها با استفاده از Autofill
دکمه ( Home

) را لمس کنید.

صفحه  Homeظاهر میشود.
آیکون ( Chrome

) را لمس نمایید.

 Chromeباز میشود.
دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید.

منوی باز میشود.
 Settingsرا لمس نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Autofill formsرا لمس نمایید.
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صفحه  Autofill formsظاهر میشود.
س��وییچ  Autofillرا ب��رای تعیین آن به
صورت  Onیا  Offلمس نمایید.
 Add profileرا لمس کنید.
صفحه  Add profileظاهر میشود.
جزییات نام و نشانی را تایپ کنید.
برای جابجا شدن به فیلد بعدی  Nextرا
لمس کنید.
داده های خود را در فیلد های باقی مانده
تایپ نمایید.
 Saveرا لمس کنید.
صفحه  Autofill formsظاهر میشود.
پروفایلی را که اضافه نمودهاید در لیس��ت

 Autofill profilesظاهر میشود.
 Add credit cardرا لمس کنید.
صفحه  Add credit cardظاهر میشود.
هر فیلد را لمس نمایید و اطالعات خود را
در آن وارد نمایید.
 Saveرا لمس کنید.
صفحه  Autofillدوباره نمایان میشود.
دکمه  ) ( Chromeرا لمس کنید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
دکمه  ) ( Chromeرا لمس نمایید.
صفحه وب را قبل از نمایان ش��دن مش��اهده
کنید.

چگونه  Chromeمیتواند زمان تکمیل اطالعات من را در وب ذخیره کند؟
 Chromeهمچنین میتواند رمز های ش��ما را ذخیره نماید و آنها را برای ش��ما وارد نماید .این ویژگی میتواند مقدار زیادی در تایپ پیچیده صرفه

جویی نماید ،به خصوص در صورتی که ش��ما از رمزهای قدرتمند و پر پیچ و تاپ اس��تفاده مینمایید ،دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید ،و س��پس
 Settingsرا لمس کنید .در صفحه  ،settingsبرای نشان دادن صفحه  Save passwords ،Save passwordsرا لمس نمایید ،و سپس سوییچ
 Save passwordsرا برای تعیین موقعیت  Onلمس کنید.
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فصل 9
محکم کردن تنظیمات امنیت مرورگر خود
در کنار س��ایتهایی که اطالعات یا س��رویسهای مفید را ارائه میدهند ،وب شامل سایتهایی است که سعی در تزریق نرم افزار
های مخرب یا بدافزار ها یا بازدیدکننده های اغوا کننده به رایانه ش��ما قصد دسترس��ی به اطالعات مالی و شخصی شما را دارند.
اگر چه گوگل آندروید را تا حد ممکن ایمن س��ازی کرده اس��ت ،اما انتخاب تنظیمات امنیت باال نیز عاقالنه است .این وظیفه به
شما نشان میدهد چگونه تنظیمات امنیتی را انتخاب نمایید ،جاوا اسکریپت را غیر فعال کنید؛ و پیامهای اعالن و  cookieها
را مسدود نمایید.
محکم کردن تنظیمات امنیت مرورگر خود
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
آیکون  ) ( Chromeرا لمس نمایید.
 Chromeباز میشود.

دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید.
منوی باز میشود.
 Settingsرا لمس نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Privacyرا لمس کنید.
صفحه  Privacyظاهر میشود.
ب��رای انتخ��اب کردن ( ) یا ح��ذف کردن
( )  check boxگزین��ه Navigation
 error suggestionsرا لمس کنید.
ب��رای انتخاب کردن ( ) ی��ا حذف کردن
( )  check boxگزین��ه Search and
 URL suggestionsرا لمس نمایید.
ب��رای انتخ��اب ک��ردن ( ) و حذف کردن
( ) Check boxگزینه Network action
 Predictionsرا لمس نمایید.
یادداش�ت :ویژگ��ی Navigation error
 suggestionsو ویژگی Search and URL
 suggestionsمعموالً مفید هس��تند ،اما آنها
گهگاهی پیش��نهادات نامناسب یا شگفت انگیزی
را نشان میدهند.
 Usage and crash reportsرا لم��س
نمایید.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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در کادر ،Usage and crash reports
برای انتخاب یک گزینه یک  check boxرا
لمس نمایید ( تغییر به ).
ب��رای حذف کردن داده های جس��تجوی
خ��ود Clear Browsing Data ،را لمس
نمایید.
ه��ر آیتمی را که میخواهید حذف نمایید
در کادر  Clear browsing dataلم��س
نمایید ( تغییر به ).
 Clearرا لمس نمایید.
دکمه ) ( Chromeرا لمس کنید.
،Settings
صفح��ه
در
 Content settingsرا لمس نمایید.
در صفح��ه ،Content settings
ب��رای انتخاب ک��ردن ( ) یا ح��ذف کردن
( ) گزین��ه  check boxآیت��م
 Accept cookiesرا لمس نمایید.
گزین��ه
Check
box
 Enable JavaScriptرا لمس نمایید.
Check boxگزینه Block pop-ups
را لمس نمایید.
 Google location settingsرا
لمس کنید.
برای تنظیم گزین��ه بر روی  Onیا ،Off
Let Google apps access your
 locationرا لمس نمایید.
دکمه  ) ( Googleرا لمس نمایید.
دکم��ه  ) ( Chromeرا لمس کنید تا
آخرین صفحه وب که ش��ما مشاهده کردهاید
ظاهر شود.

 Cookieها چه هستند و چه تهدیدی را مطرح مینمایند؟
یک  cookieیک فایل متنی کوچک است که یک وب سایت برای شناسایی آن رایانه در آینده آن را بر روی یک رایانه جای میدهد .این برای کار با
چند سایت مفید است ،مانند سایتهای خرید که شما آیتمها را به یک کارت فروشگاه اضافه مینمایید ،اما توسط سایتهای مخرب و بدخواه استفاده
میش��وند cookie ،ها میتوانند یک تهدید امنیتی علیه ش��ما را مطرح کنند .شما میتوانید تعیین نمایید  cookie ،Chromeها را نپذیرد ،اما این
وب سایتهای مشروع را از کار کرد درست باز میدارد .معموالً بهتر است که مشخص نمایید  cookie ،Chromeها را قبول نماید.
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فصل 9
خواندن پیامهای الکترونیکی ()E-Mail
بعد از اینکه شما اطالعات حساب  Gmailخود را وارد کردید ،ابتدا هنگامی که تلفن یا تبلت یا راه اندازی کردید ،آماده هستید
تا پیامهای  e-mailرا ارس��ال یا دریافت نمایید .شما میتوانید پیامهای  e-mailورودی خود را به راحتی بخوانید ،به پیامهای
دریافتی پاسخ دهید ،و در صورت لزوم پیامهای جدیدی را بنویسید .ابزار های آندروید با دو برنامه داخلی همراه استGmail :
برای استفاده از حسابهای گوگل ،و  Emailبرای استفاده با فراهم کننده های ایمیل دیگر .این فصل به شما چگونگی استفاده
از  Gmailرا نشان میدهد ،اما برنامه  Emailبه یک روش مشابه کار مینماید.
خواندن پیامهای الکترونیکی ()E-Mail
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.

صفحه  Appsظاهر میشود.
 ) ( Gmailرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  Gmailدر همان
صفحه اول  Appsنباشد ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Gmailرا پیدا نمایید.
 Gmailب��از میش��ود ،و  Inboxش��ما ظاه��ر
میشود.
پی��ام  Emailبا نام فرس��تنده در ادامه با دو
خط پیش نمایش ظاهر میشود و خط موضوع و
بخش اولی پیام را نشان میدهد.
فرس��تنده و موضوع پیامهای خوانده نشده با
یک پس زمینه سفید ظاهر میشوند.
پیامه��ای خوانده ش��ده با یک پ��س زمینه
خاکستری روشن نمایان میشوند.
این ش��ماره تعدادی پیامهای خوانده نش��ده
شما را نشان میدهد.
پیامی را میخواهید باز نمایید لمس کنید.
در صورت��ی ک��ه میخواهید پی��ام را حذف
نمایید ش��ما میتوانید دکم��ه  ) ( Deleteرا
لمس کنید.
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هنگامی که ش��ما میخواهید پیام بعدی را
نمایش دهید ،صفحه را به سمت چپ بکشید.
پیام بعدی ظاهر میشود.
در صورتی که پیام بس��یار پهنتر از صفحه
باشد ،و ابزار شما از حرکت وضعی چشم اندازه
( )landscape orientationپش��تیبانی
مینماید ،اب��زار را به وضعی��ت landscape
تغییر موضع میدهد.

پیام به ش��کل حرکت وضع��ی landscape
ظاهر میشود.
هنگامی که خواندن پیامها تمام شد ،دکمه
) را لمس کنید.
( Back
 Inboxشما دوباره نمایان میشود.

چرا برخی از پیامها دارای عالمت تیر نیزه مانند در سمت چپ فرستنده هستند؟
دو عالمت ( ) نش��ان میدهد که فرس��تنده پیام را تنها برای شما ارسال کرده است .یک عالمت ( ) نشان میدهد که فرستنده پیام را برای شما و
یک تعداد از افرادی که در فیلد  Toیا فیلد  Ccهس��تند ارس��ال کرده است ،این عالمتها ( )chevronنشانی دریافت کننده های  Bccرا نیز نمایش
نمیدهند .هیچ نوع از این عالمتها نش��ان دهنده ارس��ال پیام برای یک گروه بزرگ نیس��تند Chevron .های طالیی ( ) حاکی از اهمیت داشتن
یک پیام است.
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فصل 9
پاسخ دادن یا  Forwardکردن یک پیام الکترونیکی
بعد از دریافت یک پیام الکترونیکی ،شما باید به آن پاسخ دهید .شما میتوانید پاسخ را تنها برای فرستنده پیام ،یا پاسخ را برای
فرس��تنده و تمامی دریافت کنندهها در فیلد  Toو فیلد  Ccانتخاب نمایید .برنامه  e-mailش��ما  :Reرا به ابتدای خط موضوع
برای نشان دادن پاسخ به پیام اضافه مینماید .زمانهای دیگر ،ممکن است شما یک پیامی را که دریافت کردهاید به یک یا چند
نفر  forwardنمایید .در این مورد ،برنامه  e-mailشما  :Fwdرا به ابتدای خط موضوع اضافه مینماید که نشان میدهد پیام
 forwardشده است.
پاسخ دادن یا  Forwardکردن یک پیام الکترونیکی
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :رد صورت��ی ک��ه زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده ش��ده است ،زبانه
 Appsرا لمس نمایید.
 ) ( Gmailرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  Gmailدر همان
صفحه اول  Appsنباشد ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Gmailرا پیدا نمایید.
 Gmailباز میشود ،و  Inboxظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  Gmailی��ک
 mailboxبه جای  Inboxش��ما را نشان دهد،
منوی اعالن  Mailboxرا لمس نمایید و سپس
 Inboxرا لمس کنید.
پیامی را که میخواهید باز نمایید لمس کنید.
پیام باز میشود.
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پاسخ دادن به پیام
در پیام باز ش��ده ،دکمه  ) ( Replyرا
لمس نمایید.
فیلد  Compose emailرا لمس کنید
و پیام خود را تایپ نمایید.
ب��رای تعری��ف پی��ام اصل��ی در پاس��خ
 check boxگزینه  Quote Textرا حذف
نمایید ( تغییر به ).
برای پاس��خ دادن ب��ه پاراگراف پیام اصلی
توس��ط پاراگ��راف Respond Inline ،را
لمس نمایید.
دکم��ه  ) ( Sendی��ا  Sendرا لمس
نمایید.
 Gmailپیام را ارسال مینماید.

 Forwardکردن پیام
در پی��ام باز ش��ده ،دکم��ه ) ( Menu
را لم��س نمایید ،و س��پس  Forwardرا در
تلفن ،ی��ا  ) ( Forwardرا در یک تبلت
لمس نمایید.
دریافت کننده را در فیلد  Toتایپ کنید.
فیلد  Compose emailرا لمس کنید
و هر پیامی که میخواهید را تایپ کنید.
دکمه  ) ( Sendرا لمس کنید.
 Gmailپیام را ارسال مینماید.

ویژگی  Respond Inlineچیست؟
 Responding inlineهنگام��ی مفی��د اس��ت ک��ه ش��ما بای��د ب��ه
ی��ک پی��ام الکترونیک��ی در یک مرحله پاس��خ دهی��د .هنگامی که ش��ما
 Respond Inlineرا لمس مینمایید Gmail ،پاسخ را تنظیم میکند
بنابراین میتوانید پیام اصلی را ویرایش کنید و پاراگرافهای پاس��خ خود را
به پاراگرافهای اصلی برای درک روشنتر اضافه نمایید.

227

چگونه پاس�خ را ب�رای تمامی دریافت کننده های یک پیام ارس�ال
نمایم؟
هنگامی که ش��ما باید ب��ه تمامی دریافت کننده های پیام ارس��ال نمایید،
دکمه  ) ( Menuو  Reply Allرا در تلفن لمس کنید .در یک تبلت،
) را لمس نمایید .شما میتوانید پاسخ را بسازید
دکمه ( Reply All
و برای ارسال آن دکمه  ) ( Sendرا ارسال نمایید.
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برچسب گذاری و بایگانی پیامهای شما
برای کنترل کردن  Inboxخود ،باید هر پیامی که در  Inboxبه آن نیاز ندارید را بایگانی نمایید و هر پیامی که الزم به نگهداری
نیس��ت را حذف کنید .قبل از بایگانی کردن یک پیام ،میتوانید یک یا چند برچس��ب را بر روی آن اعمال نمایید .برچس��بها به
شما در طبقه بندی پیامها کمک میکند بنابراین شما میتوانید بعد آنها را پیدا کنید .شما میتوانید یک پیام مجرد را هم زمان
برچسب گذاری ،بایگانی ،یا حذف نمایید .یا میتوانید چند پیام را هم زمان انتخاب و برچسب گذاری ،بایگانی ،یا حذف نمایید.
برچسب گذاری و بایگانی پیامهای شما
باز کردن Gmail
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

 ) ( Gmailرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه  Gmailدر صفحه
 Appsنیس��ت ،نوار مرورگر را به س��مت چپ یا
راست بکشید تا  Gmailرا پیدا نمایید.
 Gmailب��از میش��ود ،و  Inboxش��ما نمایان
میگردد.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  Gmailی��ک
 mailboxرا به جای  Inboxنشان دهد ،منوی
اعالن  Mailboxرا لمس کنید و سپس Inbox
را لمس نمایید.
انتخاب کردن پیامها ،برچسب گذاری کردن آنها
و بایگانی کردن آنها
 check boxس��مت چپ پیام را لمس کنید
( تغییر به ).
زبانه انتخاب ظاهر میشود.
 check boxرا ب��رای پیامی که میخواهید
برچس��ب گذاری ی��ا بایگانی نمایی��د لمس کنید
( تغییر به ).
ب��از خوانی تع��داد پیامهای انتخاب ش��ده را
نشان میدهد.
دکمه  ) ( Labelرا لمس کنید.
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کادر مح��اوره ای  Change Labelsب��از
میشود.
برای هر بچس��بی ک��ه میخواهی��د بکار
ب��ر ببری��د  check boxرا لم��س نمایی��د
( تغییر به ).
 OKرا لمس کنید.
کادر مح��اوره ای  Change labelsبس��ته
میشود.
برچس��ب یا برچسبهای انتخاب شده در
پیامها ظاهر میشوند.

ب��رای پیامهای��ی که میخواهی��د بایگانی
کنید  check boxسمت چپ را لمس نمایید
( تغییر به ).
دکمه  ) ( Archiveرا لمس کنید.
 Gmailپیامها را بایگانی مینماید و آنها را
از  Inboxحذف میکند.
ش��ما میتوانید برای باز گشت به بایگانی
 Undoرا لمس کنید.

چگونه پیامهای خودم را در پوشهها فایل بندی کنم؟
 Gmailاز برچس��بها به جای پوشهها استفاده میکند .به این ترتیب ،به
جای جابجا کردن یک پیام به یک پوشه ،شما یک یا چند برچسب را برای
آن بکار میبرید ،و سپس آن را بایگانی میکنید .برای بازیابی پیام ،شما به
جای باز کردن پوش��ه ای که میخواهید در سیس��تمهای پیام الکترونیکی
دیگر باشد از برچسب یا برچسبها استفاده مینمایید.
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چگونه میتوانم برچس�بهای جدید را برای ساخت پیامهای خودم
ایجاد نمایم؟
در این قس��مت ،شما نمیتوانید برچس��بهای جدید را در برنامه Gmail
ایج��اد نمایید .در ع��وض Chrome ،یا مرورگر دیگر را ب��از نمایید ،و به
حس��اب  Gmailخود وصل شوید ،و برچس��بهای جدید را از آنجا ایجاد
نمایید.
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نوشتن و ارسال نمودن پیامهای الکترونیکی () E-Mail
تلفن یا تبلت شما برای خواندن و پاسخ دادن به پیامهای الکترونیکی که شما دریافت مینمایید عالی است ،اما شما احتماالً باید
پیامهای جدیدی را نیز بنویسید .بعد از انجام آن ،شما میتوانید برای وارد کردن نشانی پیامهای صادر شونده از دادهها در برنامه
 Peopleاس��تفاده نمایید .در صورتی که نش��انی دریافت کننده یکی از مخاطبهای شما نباشد ،میتوانید به طور دستی نشانی
را تایپ نمایید .ش��ما میتوانید برای ارس��ال آن فایلها به دریافت کننده یک یا چند فایل را به یک پیام الکترونیکی ()email
متصل نمایید .این کار برای فایلهای کوچک به خوبی کار مینماید ،اما تعدادی از س��رور های  mailفایلهای بزرگتر از چند
مگابایت را رد میکنند.
نوشتن و ارسال نمودن پیامهای الکترونیکی () E-Mail
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداشت :در صورتی زبانه  Widgetsدر صفحه
 Appsنش��ان داده شده اس��ت ،زبانه  Appsرا
لمس کنید.
 ) ( Gmailرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  Gmailدر همان
صفحه اول  Appsنیست ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Gmailرا پیدا نمایید.
 Gmailب��از میش��ود ،و  Inboxش��ما ظاه��ر
میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  Gmailی��ک
 mailboxبه جای  Inboxش��ما نش��ان دهد،
منوی اعالن  Mailboxرا لمس کنید ،و س��پس
 Inboxرا لمس نمایید.
دکمه  ) ( Composeرا لمس کنید.
صفح��ه  ،Composeبا نقط��ه درج در فیل To
ظاهر میشود.
ش��روع به تای��پ نام و نش��انی دریافت کننده
نمایید.
یک منوی اعالن پیوند های ممکن را از مخاطبین
خود در برنامه  peopleنشان میدهد.
دریاف��ت کننده ای را ک��ه میخواهید پیام را
برای او ارسال نمایید انتخاب کنید.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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نام دریافت کننده به عنوان یک دکمه در کادر
 Toظاهر میشود.
یادداشت :شما میتوانید با شروع تایپ کردن
نام و نشانی او ،دریافت کننده دیگری را اضافه
نمایید.
ب��رای اضافه ک��ردن دریاف��ت کننده های
 ccی��ا  ،Bccاین مراحل فرعی را در یک تلفن
دنبال نمایید :
دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید.
 Add Cc/Bccرا لمس کنید ،یا در یک
تبلت CC/BCC+ ،را لمس کنید.
یادداش�ت :در یک تبلت ،برای آشکار کردن
فیلد ه��ای  Ccو  Bccدکمه  CC/BCC+را
لمس کنید.
شروع به تایپ نام دریافت کننده نمایید.
ورودی درس��ت را در من��وی اعالن لمس
نمایید.
فیلد  Subjectرا لمس کنید و موضوعی
را برای آن پیام تایپ کنید.
فیلد  Compose emailرا لمس کنید
و بدنه پیام را تایپ کنید.
یادداش�ت :ش��ما همچنین میتوانید دکمه
 ) ( Microphoneرا لم��س نمایی��د و
محتوای پیام را بنویسید.
دکمه  ) ( Sendرا لمس کنید.
 Gmailپیام را ارسال مینماید.

چگونه یک فایل را به یک پیام وصل کنم؟

دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید و سپس در منوی  Attach pictureیا  Attach videoلمس کنید .در صورتی که آندروید به شما یک لیست
انتخاب��ی از منابع را ارائه دهد ،منبع مناس��ب را انتخ��اب نمایید ،برای مثال .gallery ،عکس یا فیلمی را که میخواهید ارس��ال نمایید لمس کنید ،و
 Gmailآن را به پیام ش��ما وصل میکند .هنگام وصل کردن یک فیلم ،به خاطر داش��ته باشید که سرور های  mailممکن است پیامهایی که بزرگتر
از چند مگابایت باشند را حذف نماید.
برای وصل کردن یک فایل به جای یک تصویر یا فیلم ،باید یک  third-party ،add-onمانند اتصاالت ( ]Gmail Attach[ )Attachmentsرا
نصب نمایید .شما میتوانید این  add-onرا با استفاده از برنامه  Play Storeاز  ،Google Playمجانی دانلود نمایید.
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فصل 9
مشاهده کردن فایلهای متصل شده به پیامهای ورودی
 E-mailتنها یک روش عالی برای ارتباط نیس��ت ،بلکه ش��ما میتوانید از آن برای انتقال سریع و آسان فایلها استفاده نمایید.
هنگامی که ش��ما یک پیام  e-mailرا با یک فایل متصل ش��ده به آن دریافت نمایید ،ش��ما میتوانید به سرعت فایل را از برنامه
 Gmailمشاهده نمایید .اغلب ،بهترین رویکرد برای بررسی فایل کسب یک ایده از محتوای آن است .هنگامی که شما میدانید
فایل از چه تشکیل شده است ،میتوانید برنامه ای را که برای باز کردن فایل نیاز دارید انتخاب کنید.
مشاهده کردن فایلهای متصل شده به پیامهای ورودی
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورتی که زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsنشان داده شده است ،زبانه Apps
را لمس کنید.
 ) ( Gmailرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  Gmailدر همان
صفحه اول  Appsنباشد ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Gmailرا پیدا نمایید.
 Gmailب��از میش��ود ،و  Inboxش��ما ظاه��ر
میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  Gmailی��ک
 mailboxرا به جای  Inboxشما نشان میدهد،
منوی اعالن  Mailboxرا لمس نمایید و سپس
 Inboxرا لمس کنید.
) نشان میدهد
یک آیکون گیره کاغذ (
یک پیام دارای یک یا چند فایل متصل شده است.
پیامی را که میخواهید باز نمایید لمس کنید.
پیام را باز کنید.
دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید.
منو را باز کنید.
 Previewرا لمس نمایید.
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پیش نمایش اتصال ظاهر میشود.
هنگامی که شما پیش نمایش اتصال را تمام
) را لمس نمایید.
کنید ،دکمه ( Back
پیام حاوی اتصال دوباره نمایان میشود.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه میخواهید اتصال
را ذخیره نمایید ،دکمه  ) ( Menuو س��پس
 Saveرا لمس نمایید Gmail .فایل را ذخیره
میکن��د ،و  Savedدر دکم��ه اتصاالت ظاهر
میشود.
برای باز کردن اتصال در یک برنامه متفاوت،
دکمه اتصال را لمس کنید.

عم��ل  Completeب��ا اس��تفاده از کادر
مح��اوره ای نمایان میش��ود ،و برنامههایی که
میتوانند این فایل را باز نمایند فهرس��ت کرده
است.
برنامه ای را که میخواهید استفاده نمایید
لمس کنید.
در صورتی ک��ه همواره میخواهید این نوع
فای��ل در ای��ن برنامه باز نمایی��د  Alwaysرا
لمس کنید ،در غی��ر اینصورتJust Once ،
را لمس نمایید.
فایل در برنامه باز میشود.

چگونه میتوانم یک فایل متصل شده را از یک پیام الکترونیکی ( )emailحذف کنم؟
ش��ما نمیتوانید مس��تقیماً یک فایل متصل شده را از یک پیام  e-mailدر برنامه  Android Gmailدر این بخش حذف نمایید .شما میتوانید تنها
پیامی که در امتداد فایل متصل شده است را حذف نمایید .در صورتی که شما از یک برنامه  e-mailمانند  Apple Mailبرای مدیریت کردن حساب
 Gmailاس��تفاده نمایید ،میتوانید فایل متصل ش��ده را با استفاده از آن برنامه حذف کنید .هنگامی که شما  mailboxخود را در تلفن یا تبلت خود
به روز نمایید Gmail ،فایل متصل شده را حذف مینماید اما پیامها را باقی میگذارد.
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مرور کردن توسط برچسب گذاری و جستجوی پیامها
س��رویس  Google Gmailاز برچس��بها به نام  labelبرای طبقه بندی کردن پیامها به جای فایل کردن آنها درون پوشهها
استفاده مینماید .شما میتوانید یک یا چند  labelرا برای هر پیام بکار ببرید .شما میتوانید سپس از این برچسبها برای مرور
کردن کل پیامهای خود جهت یافتن پیامیهای که باید با آنها کار کنید استفاده نمایید .مرور کردن زمانی مفید است که شما
باید لیس��ت انتخاب پیامها جهت پیدا کردن پیام درس��ت بررس��ی نمایید .روش دیگر برای یافتن پیام خاص جستجو کردن آن
است .جستجو کردن سریعترین رویکرد است که شما میتوانید در هنگام تعیین از یک یا چند کلمه کلیدی تعریف شده در آن
پیام استفاده کنید.
مرور کردن توسط برچسب گذاری و جستجوی پیامها
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsنشان داده شده است ،زبانه Apps
را لمس نمایید.
 ) ( Gmailرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  Gmailدر همان
صفحه اول  Appsنیست ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Gmailرا پیدا نمایید.

 Gmailب��از میش��ود ،و  Inboxش��ما ظاه��ر
میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  Gmailی��ک
 mailboxب��ه ج��ای  Inboxرا نش��ان ده��د،
منوی اعالن  Mailboxرا لمس کنید ،و س��پس
 Inboxرا لمس نمایید.
دکمه  ) ( Labelرا لمس کنید.
صفحه  Labelsظاهر میشود.
 labelرا ک��ه میخواهید م��رور نمایید لمس
کنید.
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صفحه  labelنمایان میشود ،و پیامهایی را که
با آن هماهنگ است نشان میدهد.
ش��ما میتوانید برای باز کردن یک پیام آن
را لمس کنید.
برای جس��تجو ک��ردن ،دکم��ه Search
( ) را لمس کنید.
کادر  Search mailنمایان میشود.

بخش جستجوی خود را تایپ کنید.
یادداش�ت :در صورت��ی که قب ً
ال جس��تجو را
انج��ام دادهای��د Gmail ،ی��ک من��وی اعالن
حاوی آخرین کاوشهای شما را در پایین کادر
 Search mailنش��ان میدهد .شما میتوانید
آخرین جستجوی را لمس کنید و آن را دوباره
اجرا نمایید.
دکمه  ) ( Searchرا لمس کنید.
 Gmailپیامهای هماهنگ را جستجو مینماید
و نمایش میدهد.
ش��ما میتوانید برای باز کردن یک پیام آن
را لمس کنید.

چگون�ه میتوان�م من�وی  Search pop-upرا از نمای�ش
پیشنهادات تاریخ گذشته باز دارم؟
دکم��ه  ) ( Menuو س��پس برای نش��ان دادن صفح��ه تنظیمات،
 settingsرا لمس کنید ،سپس  General settingsرا لمس کنید.
در صفحه  Clear search history ،General settingsرا لمس
نمایید .سپس  ) ( OKرا لمس کنید.
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فصل 10

عکسبرداری و فیلمبرداری
کردن و استفاده از آن ها

اکثر تلفن ها یا تبلت های یک یا چند دوربین دارند که ش��ما با آن می توانید با اس��تفاده از برنامه  Cameraعکس��برداری و
فیلمبرداری نمایید .شما می توانید عکس های خود را ویرایش کنید و آن ها را با افراد دیگر به اشتراک بگذارید.
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عکس برداری با برنامه Camera
اکثریت تلفن های آندروید و تبلت های آندروید شامل یک دوربین پشتی است که شما می توانید برای عکس برداری ها استفاده
نمایید .تعدادی از تلفن ها و تبلت ها دارای یک دوربین مقابل هستند که چهره شما را بر روی صفحه نمایش نمایان می سازد و
می توانید برای عکسبرداری و فیلم برداری از خودتان استفاده نمایید یا از یک تماس های ویدیویی لذت ببرید .برای عکسبرداری
با اس��تفاده از دوربین ،از برنامه  Cameraاس��تفاده نمایید .این برنامه ش��امل قابلیت هایی برای بزرگ نمایی و کوچک کردن و
همینطور یک فالش برای تهیه فیلم یا عکس برداری هستند ،عالوه بر یک  ،High Dynamic Rangeیا  ،HDRحاوی یک
ویژگی ارتقای روشنایی در عکس ها نیز است.
عکس برداری با برنامه Camera
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر می شود.

یادداش�ت :از صفحه قفل ،برای بازکردن برنامه
 Cameraصفحه را به سمت چپ بکشید.
 ) ( Cameraرا لمس نمایید.
یادداشت :در صورتی ( ) در صفحه Home
ظاهر نش��ود ،ب��رای نش��ان دادن صفحه Apps
دکم��ه  ) ( All Appsرا لم��س نمایی��د ،در
صورتی ک��ه زبانه  Widgetsنمایش داده ش��د،
سپس  ) ( Cameraرا لمس نمایید.
برنامه  Cameraرا باز کنید.
صفح��ه نمایش جاییکه لنز دوربین به آن اش��اره
می کند را نشان می دهد.
با ق��رار دادن تلفن یا تبل��ت بر روی موضوع،
موضوع ش��ما در محیط میان��ی صفحه ظاهر می
شود.
یادداش�ت :در صورتی که باید عکس هایی ثابت
بگیرید ،یک سه پایه متناسب با تلفن یا تبلت خود
تهیه نمایید ،ش��ما می توانید ،مدل های متنوع را
در آمازون ،eBay ،و س��ایت های عکس��برداری
جستجو نمایید.
 ) ( Shutterرا لمس نمایید.
صفحه دوربین را به سمت چپ بکشید.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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عکسی که شما گرفته اید در پنجره Filmstrip
ظاهر می شود.
برای مش��اهده عکس های دیگر در دوربین
صفحه را به سمت چپ بکشید.
 View pop-up buttonرا لم��س
کنید.
منوی اعالن باز می شود.
 Grid viewرا لمس کنید.
برنام��ه  Cameraعکس ه��ا را در یک جدول
نشان می دهد.
در دی��د  ،Gridش��ما م��ی توانی��د برای
نش��ان دادن لیس��ت کامل��ی از عک��س ه��ا
 ) ( Galleryرا لمس کنید .شما می توانید
س��پس آن را به آلبوم ها ،زمان ها ،موقعیت ها،

افراد ،یا برچسب های متفاوت هدایت نمایید.
عکس��ی را که می خواهید مشاهده نمایید
لمس نمایید.
عکس به صورت تمام صفحه ای ظاهر می شود.
یادداش�ت :برای باز گش��ت به دوربین از دید
 ،Filmstripصفحه را به سمت راست بکشید.
هنگامی که شما می خواهید از دید Grid
ب��ه دوربین ب��ر گردانی��د  ) ( Cameraرا
لمس کنید.
یادداش�ت :هنگام مشاهده کردن یک عکس،
ش��ما می توانید برای برگشت به دوربین دکمه
) را لمس نمایید.
( Back

چ�را برنامه  Cameraتلف�ن من با برنام�ه  Cameraنمایش داده چگونه من وضعیت دوربین را به دوربین مقابل -چهره جابجا کنم؟
شده در اینجا فرق می کند؟
ب��رای جابج��ا کردن از دوربین پش��تی ب��ه دوربین مقاب��ل – چهره دکمه
برخ��ی از نس��خه های بدنه آندروی��د برنامه های دوربی��ن را با رابط های  ) ( Switch Cameraرا لم��س نمایید .با دوربین مقابل-چهره ،می
متفاوت و ویژگی های دیگری به غیر از آن هایی که در اینجا نش��ان داده توانید فوکوس را بزرگ نمایید ،تغییر دهید ،و از  HDRاستفاده کنید ،اما
ش��د تعریف می نمایند .برای آموختن چگونگی استفاده از آن و هر ویژگی در آن جا هیچ فلشی در اغلب ابزار ها وجود ندارد .برای تعویض دوربین به
دوربین پشتی دکمه ) ( Switch Cameraرا لمس نمایید.
دیگری به غیر از آن با سند راهنمای ابزار خود مشورت نمایید.

241

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل10
استفاده از فوکس های دستی و Zoom
در صورتی که دوربین تلفن یا تبلت ش��ما از قابلیت  zoomبر خوردار اس��ت ،می توانید بزرگ نمایی کنید بنابراین موضوع شما
بزرگ تر نمایان می گردد Zoom .هنگامی مفید است که شما نمی توانید دوربین خود را به اندازه کافی به فاصله ای از موضوع
که می خواهید نزدیک نمایید .بعد از بزرگ نمایی ( ،)zoom inشما می توانید در صورت نیاز بزرگ نمایی را کوچک (zoom
 )backکنید یا به حالت قبل بر گردانید .دوربین اکثر ابزار ها به طور خودکار بر روی هدف در میانه تصویر تمرکر می کنند .این
برای تعدادی از دوربین به خوبی کار می کند ،اما هنگامی که موضوع شما در میانه تصویر نیست ،شما می توانید بوسیله تمرکز
بر روی موضوع فوکوس را ارتقا دهید.
استفاده از فوکس های دستی و Zoom
استفاده از ویژگی Zoom
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر می شود.
( Camera

) را لمس نمایید.

یادداش�ت :در صورتی که  ) ( Cameraدر
صفحه  Homeظاهر نش��ود ،برای نش��ان دادن
صفحه  Appsدکمه  ) ( All Appsرا لمس
نمایید ،در صورتی که زبانه  Widgetsنشان داده
شد Apps ،را لمس نمایید؛ و سپس Camera
( ) را لمس نمایید.
برنامه  Cameraباز می شود.
صفح��ه نمایش جاییکه لنز دوربی��ن به آن نقطه
اشاره می نماید را نشان می دهد.
در صورت��ی که ش��ما باید کوچ��ک یا بزرگ
نمایی��د ،دو انگش��ت خود را ب��ر روی صفحه قرار
دهید و دو انگشت خود را از هم دور نمایید.
ع��دد تش��خیص دهنده بزرگ نمایی وس��ط
صفحه ،س��طح ب��زرگ نمایی ،ب��رای مثال1.8x ،
 zoomرا نشان می دهد.
دکمه  ) ( Shutterرا لمس نمایید.
برنامه  Cameraعکس می گیرد.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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استفاده از فوکوس دستی
لنز دوربین را در مقابل موضوع بگیرید.
درصورت��ی ک��ه موض��وع در فاصله بس��یار
دورتری قرار دارد ،از بزرگ نمایی استفاده کنید.

صفحه ای را که م��ی خواهید فوکوس را بر
آن اعمال نمایید لمس کنید.
برنام��ه  Cameraب��ر روی نقطه ای که ش��ما
لمس کرده اید متمرکز می شود.
دکمه ( Shutter

) را لمس کنید.

برنامه  Cameraعکسبرداری می نماید.

چرا زمانی که بر روی تصاویر زوم می کنم به ش�کل دانه دانه ظاهر آی�ا می توانم بزرگ نمایی دس�تی را به اب�زار آندروید خودم اضافه
کنم؟
می شود؟
دوربی��ن ها بر روی تلفن های هوش��مند و تبلت ه��ا اغلب از بزرگ نمایی
دیجیتال به جای بزرگ نمایی دس��تی اس��تفاده م��ی کنند .زوم دیجیتال بله ،ش��ما می توانید با استفاده از یک لنز فوق العاده بزرگ نمایی دستی را
بوس��یله بزرگ کردن پیکسل هایی که تصویر را می سازند بزرگ نمایی را اضافه نمایید .برخی از لنز ها درون قاب هایی احاطه ش��ده اند ،در حالیکه
رقم می زنند ،از این رو هنگامی که ش��ما بزرگ نمایی را بیشتر می کنید ،بدنه دیگر بر روی ابزار آندروید ش��ما قرار دارد .برای جس��تجوی لنز ها ،به
تصاویر با بزرگ تر کردن پیکس��ل ها به ش��کل دانه دانه در می آیند .در بررسی های متخصص عکاسی مانند  Photojojoدر سایت
http//:photojojo.com
مقایسه ،بزرگ نمایی دستی از جابجایی لنز ها برای بزرگ نمایی استفاده
می نمایند ،به این ترتیب ،حتی در بزرگ نمایی های بس��یار کیفیت کامل مراجعه نمایید.
تصویر حفظ می شود.
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فصل10
استفاده از  Flashو ویژگی HDR
اکثریت تلفن ها و تعدادی از تبلت ها دارای یک فالش برای عکس برداری هس��تند .ش��ما می توانید از س��ه نوع تنظیمات فالش
استفاده نمایید  :حالت  ONدر برنامه  Cameraباالجبار برای هر عکس از فالش استفاده می کند Auto ،به برنامه Camera
اجازه می دهد در مورد استفاده از فالش تصمیم بگیرد ،و  Offبرنامه  Cameraرا از استفاده از فالش باز دارد .برنامه Camera
یک ویژگی به نام  ،High Dynamic Rangeیا  HDRرا در بر می گیرد HDR .با تنظیمات نوری متفوت سه عکس فوری
می گیرد ،و سپس آن ها را در یک عکس با هم ترکیب می نماید که دارای یک توازن بهتری نسبت به یک عکس تنها می باشد.
استفاده از  Flashو ویژگی HDR
استفاده از Flash
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر می شود.
 ) ( Cameraرا لمس کنید.

یادداش�ت :در صورتی که  ) ( Cameraدر
صفحه  Homeظاهر نش��ده باش��د ،برای نشان
دادن صفح��ه  Appsدکم��ه) ( All Apps
را لم��س نمایید .در صورتی که زبانه Widgets
نش��ان داده شد  Appsرا لمس نمایید ،و سپس
 ) ( Cameraرا لمس کنید.
برنام��ه  Cameraب��از می ش��ود و نقطه ای که
دوربین به آن اشاره می کند را نشان می دهد.
دکمه  ) ( Controlرا لمس کنید.
حلقه  Controlظاهر می شود.
 ، ( Flashیا  ،یا ) را لمس نمایید.
کنترل های فالش نمایان می شود.
یادداشت :در صورتی که دکمه  Controlکادر
 ) ( HDRرا نش��ان ده��د ) ( ،را لم��س
کنید ،و س��پس برای غیر فع��ال کردن ،HDR
 HDRرا لمس کنید ( تغییر به ).
ب��رای اس��تفاده از ف�لاش ) ( On ،را
لمس کنی��د ،در صورت��ی که نور کافی نیس��ت
 ) ( Autoرا لم��س نمایید ،ب��رای غیر فعال
کردن فالش ) ( Off ،را لمس کنید.
دکمه  ) ( Shutterرا لمس کنید.
برنامه  Cameraعکس برداری می کند.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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گرفتن عکس هایی با دامنه پویا
دکمه  ) ( Controlرا لمس نمایید.
حلقه کنترل ظاهر می شود.
دکمه  HDRرا لمس نمایید.

یادداشت :شما نمی توانید از ویژگی  HDRو
فالش هم زمان اس��تفاده نمایید .در صورتی که

ف�لاش را  Autoتظنیم نمایی��د ( ) ،یا برای
فعال ک��ردن  ،) ( HDRف�لاش ( ) را غیر
فعال نمایید.
دکمه  HDRانتخاب شده است.
حلقه کنترل ناپدید می شود.
کادر  HDRدر ددکم��ه  Controlظاهر
می شود.
عکس خود را بسازید.
دکمه  ) ( Shutterرا لمس نمایید.
برنامه  Cameraعکس  HDRمی گیرد.
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آیا استفاده از  HDRمعایبی دارد؟

چگونه می توانم به سرعت بیشتری در برنامه  Cameraکار کنم؟

 HDRم��ی تواند کیفیت عکس بهت��ری را ارائه دهد ،اما آن از بکارگیری
فالش برای روش��ن تر کردن عکس های شما جلوگیری می نماید .گرفتن
یک عکس  HDRطوالنی تر از گرفتن یک عکس معمولی اس��ت ،از این
رو شما نمی توانید عکس هایی با سرعت مقبول بگیرید .هنگامی شما می
توانید ،از یک س��ه پایه برای عکس های  HDRخود اس��تفاده نمایید تا
مطمئن شوید که هر عکس دقیقا از مشخصه مشابه برخوردار است.

برای نش��ان دادن حلقه  Controlبه عنوان یک پیام اعالن صفحه نمایش
را لمس کرده و نگهدارید .هنوز هم انگش��ت خود را بر روی صفحه ای که
م��ی خواهید تغیی��ر دهید نگهدارید ،گزینه ای را ک��ه می خواهید انتخاب
نمایید ،و سپس انگشت خود را بردارید.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل10
عکس برداری پانوراما و Photo Sphere
عالوه بر عکس برداری معمول ،برنامه  Cameraمی تواند عکس های پانوراما و  Photo Sphereنیز بگیرد .یک عکس پانوراما
یک س��ری عکس از محیط پیرامون ش��ما را در همان س��طح با هم ترکیب می نماید ،آن را در طول توسعه می دهد ،و عکس در
اطراف یک نقطه یکجا مش��اهده می ش��وند .یک عکس از نوع  Photo Sphereشبیه به عکس پاناروما است که به سمت باال و
پایی��ن و همینط��ور افقی حرکت می کند .برنامه  Cameraاز طریق عکس برداری برای یک عکس  Photo Sphereش��ما را
راهنمایی می کند و سپس آن ها را درون یک تصویر مجرد ترکیب می کند که یک دید  360درجه ای را ارائه می نماید.
عکس برداری پانوراما و Photo Sphere
گرفتن یک عکس پانوراما
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر می شود.
 ) ( Cameraرا لمس کنید.

یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه Camera
( ) در صفح��ه  Homeظاه��ر نش��ود ،برای
نش��ان دادن صفحه ) ( All Apps ،Apps
را لم��س نمایید ،در صورتی که زبانه Widgets
نمایش داده ش��د ،س��پس  ) ( Cameraرا
لمس نمایید.
برنامه  Cameraباز می شود.
 ) ( Current Modeرا لمس کنید.
منوی  Current Modeظاهر می شود.
 ) ( Panoramaرا لمس نمایید.
دکمه  ) ( Shutterرا لمس کنید.
برنامه  Cameraش��روع به عکسبرداری پانوراما
می نماید.
دوربین را پیرامون محیط خود به چرخانید ،و
پیکان راهنمای سبز رنگ را دنبال کنید.
هنگام��ی که ش��ما پانورام��ا را انج��ام دادید یا
دکمه  ) ( Shutterرا لم��س کردید ،برنامه
 Cameraآن را رندر (ایجاد) می کند.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه نمی خواهید عکس
پانورامای دیگری را بگیریدCurrent Mode،
( ) را لمس کنید و س��پس ) ( Camera
را لمس نمایید.
این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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عکس برداری از نوع Photo Sphere
دکمه  ) ( Current Modeدر برنامه
 Cameraرا لمس کنید.
منوی  Current Modeظاهر می شود.
 ) ( Photo Sphereرا لمس کنید.
دکمه  ) ( Shutterرا لمس کنید.
پیام فوری  Align to startظاهر می شود.
کادر تنظی��م س��فید رن��گ را جابجا نمایید
بنابراین آن نقطه آبی رنگ را احطا می کند.
برنامه  Cameraش��روع به عکسبرداری از نوع
 Photo Sphereمی نماید.
کادر تنظی��م را پیرام��ون محیط��ی ک��ه
می خواهید عکس��برداری کنید جابجا نمایید،
آن را در اط��راف نقط��ه آب��ی رنگی ک��ه برنامه
 Cameraنشان می دهد قرار دهید.
هنگامی که عکس برداری Photo Sphere
تمام شد دکمه  ) ( Shutterرا لمس کنید.
برنام��ه  Cameraعکس  Photo Sphereرا
رندر می نماید.

چرا  Photo Sphereدر منوی  Current Modeظاهر نمی شود؟ چگونه یک عکس از نوع  Photo Sphereرا مشاهده کنم ؟
تنه��ا بعض��ی از دوربین ها م��ی توانند عکس ه��ای  Photo Sphereرا از صفح��ه اصل��ی در برنام��ه  ،Cameraب��رای نمای��ش عک��س آخ��ر
ایج��اد نمایند Photo Sphere .در منوی  Current Modeتنها برای صفح��ه را به س��مت چ��پ بکش��ید .در صورت نی��از تا جای��ی که عکس
دوربی��ن هایی که از  Photo Sphereرا پش��تیبانی می کنند ظاهر می  Photo Sphereرامشاهدهنماییدعملکشیدنراادامهدهید.برایشروعدکمه
 ) ( Photo Sphereدر پایین عکس را لمس کنید.
شود.
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فصل10
انتخاب کردن تنظیمات برای عکسبرداری
برای کمک به شما جهت گرفتن عکسی مناسب متناسب با نیازهای خود ،برنامه  Cameraشامل یک دامنه وسیعی از تنظیمات
است که شما می توانید پیکربندی نمایید .شما می توانید یکی از  5حالت صحنه را انتخاب نمایید Auto ،برای کاربری معمولی،
 Actionبرای عکس��برداری سریع Night ،برای افزایش روش��نایی Sunset ،برای ارتقا دادن رنگ های زمان غروب آفتاب ،یا
 Partyبرای عکس های اکشن در نور کم .شما می توانید انتخاب کنید آیا موقعیتی که شما عکس را گرفته اید در خود عکس
ذخیره ش��ود .در نهایت ،ش��ما می توانید یکی از چند راه حل متفاوت زیر را انتخاب نمایید .برای انتخاب کردن تنظیمات ،ش��ما
برنامه  Cameraرا باز می نمایید ،صفحه  Settingsرا نشان می دهید ،و سپس شروع به انتخاب می نمایید.
انتخاب کردن تنظیمات برای عکسبرداری
دکمه ( Home

) را لمس نمایید.

صفحه  Homeظاهر می شود.
( Camera

) را لمس نمایید.

یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه Camera
( ) در صفحه  Homeظاهر نشود ،برای نشان
دادن صفحه  Appsدکمه  ) ( All Appsرا
لم��س نمایید ،در صورتی ک��ه زبانه Widgets
نشان داده شد Apps ،را لمس نمایید ،و سپس
 ) ( Cameraرا لمس نمایید.
برنامه  Cameraباز می شود.
دکمه ( Control

) را لمس نمایید.

حلقه  Controlظاهر می شود.
 ) ( Settingsنمایان می شود.
کادر محاوره ای  Settingsباز می شود.
 Scene modeرا لمس کنید.
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کادر محاوره ای  Scene modeباز می شود.
 Auto,Action,Night,Sunsetی��ا
 Partyرا لمس کنید.
کادر محاوره ای  Scene modeبسته می شود.
س��وییچ  Store locationرا بر روی On
یا  Offتظنیم نمایید.
 Picture Sizeرا لمس نمایید.
کادر محاوره ای  Picture sizeباز می شود.
وضوح تصویری را که می خواهید اس��تفاده
نمایید لمس کنید.
کادر محاوره ای  Picture sizeبسته می شود.
محی��ط خ��ارج تصوی��ر کادر مح��اوره ای
 Settingsرا لمس نمایید.
کادر محاوره ای  Settingsبسته می شود.
ش��ما می توانید اکنون با تنظیماتی که انتخاب
کرده بوده اید شروع به عکس برداری نمایید.
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چه اندازه ای برای عکس های خودم باید انتخاب نمایم؟

اندازه های  VGAو  QVGAچه هستند؟

اکثریت عکس های ش��ما با باالترین وضوح تصویر توس��ط دوربین تلفن یا
تبلت ش��ما گرفته و پشتیانی می شوند .شما می توانید سپس نسخه های
ب��ا وضوح پایی��ن تری از عکس های خود را در ص��ورت نیاز ایجاد نمایید.
هنگامی که ش��ما باید عکس های با وضوح کم تر می گیرید و س��پس از
آن ها مس��تقیما در تلفن یا تبلت خود استفاده می کنید ،اندازه ای که در
برنامه  Cameraنیاز دارید را انتخاب نمایید.

 480*640 VGAپیکس��ل اس��ت ،و یک اندازه فایل  0.3مگاپیکس��لی را
ارائه می دهد 120 * 160 ،Quarter VGA ،QVGA .پیکس��ل است،
و یک اندازه فایل در حدود  0.02مگاپیکس��ل را ارائه می نمایدQVGA .
تنها برای مش��اهده عکس هایی با اندازه های کوچک ،برای مثال ،استفاده
به عنوان عکس های مخاطب مفید هستند.
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ویرایش کردن عکس ها
آندروید ش��امل ابزار های قدرتمند برای ویرایش عکس ها مس��تقیما بر روی تلفن یا تبلت هس��تند .ش��ما می توانید فیلتر های
هنری را بکار برید ،مانند  B/Wیا  ،Punchبرای تغییر توازن رنگ عکس .ش��ما می توانید حاش��یه های سفید یا سیاه را در یک
تنوعی از طرح ها اعمال نمایید .شما می توانید یک عکس را صاف کنید ،آن را برش دهید ،بچرخانید flip ،نمایید ،آن را انعکاس
( )mirrorنمایید؛ و شما می توانید یک دامنه وسیعی از تنظیمات را بکار ببرید ،مانند اصالح کردن روشنایی عکس یا افزایش
دادن مقدار براقی آن .شما می توانید عکس های خود را از برنامه  Cameraیا برنامه  Galleryویرایش نمایید.
ویرایش کردن عکس ها
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر می شود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.

صفحه  Appsظاهر می شود.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه زبانه  Widgetsدر
صفحه نش��ان داده اس��ت ،زبانه  Appsرا لمس
نمایید.
 ) ( Galleryرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه  Galleryدر همان
صفح��ه اول  Appsنیس��ت ،ن��وار مرورگر را به
س��مت چپ یا راست بکشید تا  Galleryرا پیدا
نمایید.
برنامه  Galleryباز می شود و صفحه Albums
را نشان می دهد.
آلبوم��ی را که می خواهید ب��از نمایید لمس
کنید.
عکس ها در آلبوم نمایان می شوند.
عکسی را که می خواهید ویرایش کنید لمس
نمایید.
عکس باز می شود.
عکس را لمس کنید.
کنترل ها ظاهر می شود.
دکم��ه  ) ( Artistic filtersرا لم��س
کنید.
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ابزار های ویرایش��ی ،با زبانه Artistic filters
در مقابل ظاهر می شوند.
یک فیلتر هنری را لمس کنید.
زبانه  ) ( Bordersرا لمس کنید.
ابزار های  Bordersظاهر می شوند.
یک حاشیه را انتخاب کنید.
زبانه  ) ( Transformsرا لمس کنید.

ابزار های  Transformsظاهر می شوند.
ابزار  transformsظاهر می شود.

کنترل ها را تنظیم نمایید.
 Applyرا لمس نمایید.
 ) ( Adjustmentsرا لمس کنید.
ابزار های  Adjustmentsظاهر می شوند.
تنظیمات کاربردی را لمس کنید.
کنترل های موردنیاز را تعیین نمایید.
دکمه  Applyرا لمس کنید.
دکمه  Saveرا لمس کنید.
برنامه  Galleryعکس ویرایش شده را به عنوان
یک فایل جدید ذخیره می کند.

چگونه یک ویرایش�ی ک�ه برای یک عکس ایج�اد کرده ام  undoچگون�ه می توان�م ویرایش های که برای یک عک�س بکاربرده ام را
مشاهده نمایم؟
کنم؟
دکم��ه  ) ( Menuرا لم��س کنید و س��پس برای برگش��ت به ویرایش برای مش��اهده یک لیس��ت از نسخه هایی که ش��ما ایجاد کرده اید ،دکمه
 Undoرا لمس نمایید .ش��ما می توانید این حرکت را چندبار تکرار کنید  ) ( Menuرا لمس کنید و س��پس  Show Historyرا لمس نمایید.
برای برگش��ت به عکس اصلی ،دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید و سپس
تا چند نسخه به عقب باز گردید.
 Resetدرا لمس نمایید.
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فیلمبرداری کردن
اکث��ر دوربی��ن ها در تلفن ها یا تبلت های آندروید عالوه بر عکس��برداری می توانند فیلمبرداری نی��ز بکنند .تعدادی از تلفن ها
یا تبلت های آندروید دارای دوربین های پش��تی هس��تند که می تواند فیلم با تعریف باال بگیرد ،همچنین به عنوان فیلم HD
نیز ش��ناخته می ش��وند ،و دوربین های مقابل که می تواند فیلم با وضوح تصویر کم تر بگیرد .برای فیلمبرداری ،ش��ما از برنامه
 Cameraاستفاده کنید .شما معموال برنامه  Cameraرا اجرا می کنید ،و سپس آن را به حالت  Videoتغییر می دهید .بعد
از فیلم برداری کردن ،می توانید به راحتی آن را بر روی صفحه نمایش تلفن یا تبلت خود نشان دهید .همچنین شما می توانید
فیلم را با افراد دیگر به اشتراک بگذارید یا آن را بر روی تلویزیون خود ،همانطور که بعد در همین فصل توضیح داده شده است،
پخش نمایید.
فیلمبرداری کردن
دکمه ( Home

) را لمس نمایید.

 ) ( Cameraرا لمس نمایید.
صفحه  Homeظاهر می شود.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه ( Camera
) در صفحه  Homeظاهر نش��ود ،برای نش��ان
دادن صفح��ه  Appsدکم��ه ) ( All Apps
را لمس نمایی��د ،در صورتی که زبانه Widgets
نشان داده ش��د Apps ،را لمس کنید ،و سپس
 ) ( Cameraرا لمس نمایید.
برنامه  Cameraباز می شود.
دکم��ه  ) ( Current Modeرا لم��س
کنید.

منوی  Current Modeباز می شود.
) را لمس کنید.
( Video
برنام��ه  Cameraرا ب��ه حال��ت  Videoتغییر
دهید.
دکمه  ) ( Shutterرا لمس نمایید.
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برنامه  Cameraشروع به ضبط فیلم نمایید.
باز خوانی زمان ثبت را نشان می دهد.
برای متوقف ک��ردن ثبت ،دکمه Shutter
( ) را لمس کنید.
برنام��ه  Cameraثبت را متوق��ف می نماید و
یک انیمشن از کلیپ ویدیویی فرستاده شده به
فایل را نشان می دهد.

ب��رای نمای��ش دادن فیلمی ک��ه گرفته اید
صفحه را به سمت چپ بکشید.
برای باز کردن آن فیلم را لمس کنید.
ب��رای پخ��ش دکم��ه  ) ( Playرا لمس
کنید.

چه گزینه هایی را می توانم برای فیلم انتخاب کنم؟
گزینه ها بس��ته به ابزار ش��ما فرق می کنند ،اما گزینه های معمول شامل فعال کردن فالش بر روی تصویر ،تغییر دادن میزان سفیدی در میان آفتاب،
ابری ،یا فلورسان ،و تابان ،و جابجایی بین دوربین های مقابل و پشتی هستند .شما همچنین می توانید وضوح فیلمبرداری را تغییر دهید ،زمان ضبط
فیل��م را تنظی��م کنید ،و اطالعات موقعیت مکان فیلم برداری را ذخیره کنید .ب��رای انتخاب کردن گزینه ها ،دکمه  ) ( Controlرا لمس نمایید،
سپس آیکونی را برای نوع گزینه ای که می خواهید تنظیم نمایید لمس کنید.
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فصل10
به اشتراک گذاری عکس ها و فیلم ها
بعد از عکس برداری و فیلم برداری با برنامه  Cameraبر روی تلفن یا تبلت خود ،شما می توانیدآن ها را به راحتی با افراد دیگر
به اشتراک بگذارید .شما همچنین می توانید عکس ها و فیلم هایی که شما بر روی ابزار خود به اشتراک گذاشته اید را از رایانه
یا منابع دیگر بارگذاری نمایید .تلفن یا تبلت شما می تواند بسته به نوع برنامه هایی که شما نصب کرده اید ،عکس های شما و
فیلم ها را به روش های گوناگون به اشتراک می گذارد .شما می توانید یک عکس یا فیلم را از طریق ،Messaging ،Twitter
 ،Email ،Gmailیا  Bluetoothبه اش��تراک بگذارید .در صورتی که ش��ما برنامه های دیگر را نصب کرده اید که از اش��تراک
گذاری پش��تیبانی می نماید ،مانند فیس بوک یا  ،Skypeهمچنین می توانید از آن ها برای اش��تراک گذاری عکس ها یا فیلم
های خود نیز استفاده نمایید.
به اشتراک گذاری عکس ها و فیلم ها
انتخاب کردن یک عکس یا فیلم
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home

صفحه  Homeظاهر می شود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر می شود.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه زبان��ه Widgets
در صفحه  Appsنش��ان داده ش��ده است ،زبانه
 Appsرا لمس کنید.
 ) ( Galleryرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه  Galleryدر همان
صفحه اول  Appsنیست ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Galleryرا پیدا نمایید.
برنامه  Galleryباز می شود و صفحه Albums
را نمایش دهید.
آلبوم��ی را که می خواهید ب��از نمایید لمس
کنید.
عکس ها در آلبوم ظاهر می شود.
عکس��ی را که م��ی خواهید ویرای��ش نمایید
لمس کنید.
عکس باز می شود.
عکس را لمس کنید.
کنترل ها ظاهر می شود.
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اشتراک گذاری یک عکس از طریق Twitter
 ) ( Twitterرا لمس کنید.
یک کادر محاوره ای  Tweetباز می شود.
پیام خود را تایپ کنید.
در صورت��ی که می خواهید موقعیت خود را
اضاف��ه نمایید دکمه  ) ( Locationرا لمس
کنید.
در صورت��ی که می خواهید یک نام کاربری
را اضافه نمایی��د دکمه  ) ( Usernameرا
لمس کنید.
دکمه  Tweetرا لمس کنید.
 Twitterپست ها را  tweetمی نماید.
اش��تراک گ��ذاری یک عکس یا فیل��م از طریق
Gmail
دکمه  ) ( Shareرا لمس نمایید.
منوی  Shareباز می شود.
 Gmailرا لمس نمایید.
آندروی��د یک پیام جدی��د را در  Gmailایجاد
م��ی نماید و عکس یا فیل��م را به آن پیوند می
زند.
نشانی ها را اضافه نمایید.
موضوع را تایپ کنید.
متن بدنه را تایپ کنید.
دکمه  ) ( Sendرا لمس نمایید.

چگونه یک عکس یا فیلم را از طریق ابزار هایی به غیر از  ،twitter، Gmail، Messagingیا  Bluetoothبه اشتراک بگذارم؟
عکس یا فیلم را باز نمایید.
دکمه  ) ( Shareرا لمس کنید.
برای نشان دادن کل لیست برنامه های اشتراک گذاری  see allرا لمس نمایید.
برنامه ای را که می خواهید استفاده کنید لمس نمایید.
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فصل10
مشاهده کردن عکس ها و فیلم ها در تلویزیون
شما می توانید به راحتی عکس ها و فیلم های خود را بر روی صفحه تلفن یا تبلت خود مشاهده نمایید .اما شما می توانید تلفن
یا تبلت خود را از طریق یک کابل یا بی سیم به تلویزیون وصل کنید و عکس ها و فیلم های خود را در آن نمایش دهید .مشاهده
کردن عکس ها یا فیلم ها بر روی یک صفحه بزرگ عالی است هم از فایل های رسانه ای خودتان لذت می برید و هم آن ها را با
دیگریان به اشتراک می گذارید .برای ارتباط با بی سیم ،تلویزیون شما باید ویژگی  Android Wireless Displayرا داشته
باشد یا یک  Android Wireless Display adapterپورت  HDMIآن یا پورت  Composite Videoرا وصل نمایید.
مشاهده کردن عکس ها و فیلم ها در تلویزیون
در تلویزی��ون خ��ود ویژگ��ی
 Android Wireless Displayرا فع��ال
نمایی��د .ب��رای کش��ف چگونگی اس��تفاده از این
ویژگی با س��ند راهنمای خود مشورت کنید .اگر
شما از یک Android Wireless Display adapter
استفاده می نمایید ،آن را فعال کنید.
یادداش�ت :فن��اوری بکارب��رده ش��ده ب��رای
Miracast ،Android Wireless Display
نام دارد .در صورتی که سند راهنمای تلویزیون شما
اش��اره ای به Android Wireless Display
نکرده باشد Miracast ،را جستجو نمایید.
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر می شود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر می شود.
 Settingsرا لمس نمایید.
صفحه  Settingsظاهر می شود.
 Displayرا لمس کنید.
صفحه  Displayظاهر می شود.
 Wireless displayرا لمس نمایید.
بخ��ش،
ای��ن
در
یادداش�ت:
 Android Wireless Displayیک استاندارد
جدید اس��ت ،و تنها تعداد کمی از سازنده ها این
نوع ویژگ��یAndroid Wireless Display ،
را ددر تلویزی��ون ها جای داده ان��د .اما این بازار
به س��رعت در حال پیش��رفت اس��ت ،و مس��لما
ش��ما ب��ه زودی بیش��تر ش��اهد تلویزی��ون های
 Android Wireless Displayخواهید بود.
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صفحه  Wireless displayظاهر می شود.
 Wireless display switchرا لم��س
نمایید و آن را  Onتنظیم نمایید.
لیس��ت  Available Devicesاب��زار ه��ای
 Android Wireless Displayرا درون
دامنه نشان می دهد.
در صورت��ی ک��ه اب��زاری که م��ی خواهید
اس��تفاده نمایی��د ظاه��ر نش��ده باش��د،
 Search for Displaysرا لمس کنید.
صفح��ه نمایش��ی که می خواهید اس��تفاده
نمایید لمس کنید.
آندروی��د اتص��ال را برقرار می س��ازد ،و صفحه
نمایش ش��روع به انعکاس صفحه ابزار شما می
نماید.
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر می شود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر می شود.
برنام��ه ای را ک��ه ب��رای اش��تراک گذاری
اس��تفاده خواهید کرد لمس نمایید .برای مثال،
برای اش��تراک گ��ذاری عکس ه��اGallery ،
را لم��س نمایی��د ،ی��ا ب��رای اش��تراک گذاری
 Play Movie & TVرا لمس کنید.

چگونه با یک کابل ابزار آندروید را به تلویزیون خودم وصل کنم؟

آیا می توانم از یک نمایشگر به جای تلویزیون استفاده کنم؟

یک کابل تنظیم کننده را با اتصال دهنده  SlimPortدر یک س��مت آن ،بله .شما می توانید با استفاده از یک کابل تنظیم کننده با یک اتصال دهنده
و یک اتصال دهنده  HDMIدر سمت دیگر آن تهیه نمایید .انتهای کابل  SlimPortدر یک س��مت و یک اتصال دهنده در س��مت دیگر ،تلفن یا
 SlimPortرا ب��ه  SlimPortتلف��ن یا تبلت خود وصل نمایید ،س��پس تبلت خود را به یک نمایشگر دارای یک ورودی  HDMIوصل نمایید.
انته��ای کابل  HDMIرا به پ��ورت  HDMIدر تلویزی��ون وصل کنید.
آندروید تلویزیون را شناس��ایی می کند و ش��روع به پخش صفحه بر روی
تلویزیون می نماید.
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 Beamکردن یک عکس با ابزار آندروید دیگر
هنگامی که ش��ما باید یک عکس را با تلفن یا تبلت خود دیگر به اش��تراک بگذارید ،می توانید عکس را از ابزار خود به ابزار دیگر
 beamنمایید beam .کردن عکس ها سریع و راحت است ،زیرا شما تنها آیتم را انتخاب می نمایید و سپس ابزار های شروع به
ارتباط با یکدیگر می نمایند .شما می توانید انواع دیگری از فایل ها را نیز  beamکنید ،مانند فیلم ها ،اگرچه فایل های بزرگ
ت��ر مانن��د این زمان طوالنی تری را برای انتقال ابزار ها می طلبد .هر ابزار باید حاوی یک ،Near Field Communication
یا  ،NFCچیپ باشد .شما می توانید هم ویژگی  NFCو هم ویژگی  Android Beamرا با هم بر روی هر ابزار داشته باشید.
 Beamکردن یک عکس با ابزار آندروید دیگر
فعال کردن  NFCو Android Beam
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر می شود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.

صفحه  Appsظاهر می شود.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه زبانه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ود ،زبانه  Appsرا لمس
نمایید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی که  Settingsدر همان
صفحه اول  Appsنیست ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید ،تا  Settingsرا پیدا کنید.

صفحه  Settingsظاهر می شود.
 Moreرا لمس نمایید.
صفح��ه  Wireless & networksظاه��ر می
شود.
 NFCرا لمس کنید ( تغییر به ).
در صورت��ی ک��ه  Android Beamنمایش
داده است Android Beam ،را لمس نمایید.
در غیر اینصورت ،مراحل باقی مانده در این لیست
را مرور نمایید.
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صفحه  Android Beamظاهر می شود.
گزین��ه  Android Beam switchرا
 Onتنظیم نمایید.
 ) ( Settingsرا لمس کنید.
صفح��ه نمای��ش Wireless & networks
ظاهر می شود.
برنام��ه  Ready to transmitاز طری��ق
بازخوانی  NFCظاهر می شود.
انتق��ال دادن یک عک��س از طریق Android
Beam
) را لمس نمایید.
( Home
صفحه  Homeظاهر می شود.
 ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر می شود.
 ) ( Galleryرا لمس نمایید.
برنامه  Galleryباز می شود.
آلبومی را که می خواهید باز نمایید را لمس
کنید.
عکس��ی را م��ی خواهی��د  beamنمایید را
لمس کنید .و عکس را باز نمایید.
تلفن یا تبلت خود را پش��ت به پشت تلفن یا
تبلت دیگر با  NFCفعال قرار دهید.
هنگام��ی ک��ه چی��پ ه��ای  NFCوص��ل
می ش��وید ،ابزار آندروید ش��ما می لرزد ،تصویر
صفح��ه نمایش کوچک می ش��ود ،و پیام فوری
 Touch to beamظاهر می شود.
 Touch to beamرا لمس کنید.
تلفن یا تبلت ش��ما داده ها را ابزار دیگر beam
می نماید.

هنگامی که تلفن یا تبلت یک عکس را از طریق  Android Beamدریافت می کند چه اتفاقی روی می دهد؟
هنگامی که تلفن یا تبلت ش��ما یک عکس را از طریق  Android Beamدریافت می کنید ،یک یادداش��ت “ ”Incoming beamرا بر روی زبانه
وضعیت برای یک لحظه نشان می دهد .برای باز کردن  Notification shadeزبانه وضعیت را به سمت پایین بکشید ،سپس Beam complete
را لم��س نمایی��د .در صورتی که کادر محاوره ای  Complete action usingباز ش��د Gallery ،و  Alwaysرا لمس نمایید .برنامه  Galleryباز
می شود و عکس را نمایش می دهد .برنامه  Galleryعکس ها را از طریق  Android Beamدر یک آلبومی با نام  Beamقرار می دهد.
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فصل 11

فصل 11

استفاده از نقشهها،
 Google Earthو Clock
تلفن یا تبلت آندروید ش��ما با برنامه  Mapsبرای پیدا کردن موقعیت و مس��یر های ش��ما تجهیز شده است ،و برنامه Google
 Earthبرای کشف مکانهای دیگر هستند ،و برنامه  Clockزمان را اعالن میکند.
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جستجو کردن موقعیت خود با برنامه Maps
تلفن یا تبلت ش��ما ش��امل یک برنامه  Mapsاست که با آن ش��ما میتوانید موقعیت خود را با استفاده از سیستم موقعیت یاب
جهانی GPS ،مش��خص نمایید .ش��ما میتوانید موقعیت خود را بر روی یک نقشه راه ،یک تصویر ماهواره ،یک نقشه سفر با قطار
مش��اهده نمایید .ش��ما میتوانید به راحتی انواع نقش��ه را برای یافتن مس��یر بهتر تغییر دهید ،و میتوانید الیه های متفاوتی از
اطالع��ات مهم را برای نمایش دقیق نیاز های خود اضافه نمایید .برای کمک به دس��ت یاب��ی به جهتهای خود؛ میتوانید برای
مطابقت نقشه با دید خود آن را بچرخانید.
جستجو کردن موقعیت خود با برنامه Maps
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورتی که زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده است ،زبانه  Appsرا
لمس نمایید.
( Maps

) را لمس نمایید.

یادداشت :در صورتی که  Mapsدر همان صفحه
 Appsنیس��ت ،نوار مرورگر را به س��مت چپ یا
راست بکشید تا  Mapsرا پیدا نمایید.
صفحه  Mapsظاهر میشود.
یک پیکان آبی رنگ موقعیت کنونی ش��ما را
نشان میدهد.
دو انگش��ت را به طور جدا بر روی صفحه قرار
دهید و آن را به هم نزدیک کنید.
نقشه کوچک میشود.
دکمه  ) ( Layersرا لمس کنید.
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کادر محاوره ای  Layersباز میشود.
 Satelliteرا لمس کنید.
کادر محاوره ای  Layersبسته میشود.
نقشه ماهوراه ای با اسامی جاده ظاهر میشود و
اسامی بر روی آن بار گذاری میگردد.
دکمه ( Layers

) را دوباره لمس نمایید.

کادر محاوره ای  Layersباز میشود.
عالمت چک نشان میدهد که ماهواره فعال
است.
 Trafficرا لمس کنید.
کادر محاوره ای  Layersبسته میشود.
خطه��ای رنگ��ی مس��یر ترافی��ک را در
جاده های اصلی نشان میدهند.

کدام دید برای استفاده در  Mapsبهترین است؟
آن بس��ته به کاربری ش��ما دارد .هنگامی که شما به راهنمای خیابان مس��تقیم نیاز دارید ،از نقشه معمولی بدون اطالعات ماهواره یا اطالعات ناحیه
استفاده نمایید ،ممکن است شما بخواهید الیههایی مانند  ،Bicycling ،Lines ،Transit ،Trafficرا بسته به ابزار حمل و نقل خود اضافه کنید.
هنگامی که ش��ما میخواهید یک تصویر از محیط را مش��اهده نمایید ،الیه  Satelliteرا اضافه کنید؛ و هنگامی که ش��ما میخواهید الیه زمین را
مشاهده نمایید ،به الیه  Terrainتعویض نمایید.
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پیدا کردن مسیرها با برنامه Maps
ش��ما میتوانید برای جس��تجوی قدم به قدم مس��یرهایی که قصد پیمودن آن را دارید از برنامه  Mapsدر تلفن یا تبلت خود
استفاده نمایید Maps .همچنین میتواند اطالعات ترافیکی کنونی را به شما نشان دهد که در تعیین مسیر مناسب در یک سفر
کمک میکند و از س��ردر گمی جلوگیری مینماید Maps .به طور پیش فرض مس��یر های رانندگی را نش��ان میدهد ،اما شما
میتوانید مس��یر های حمل و نقل عمومی و مس��یر های پیاده رو را نیز نش��ان دهید .عاقالنه است که شما قبل استفاده از آنها
دوبار مس��یر حمل و نقل عمومی را چک کنید و وقت خود را متناس��ب با آن تنظیم و به روز نمایید .ش��ما همچنین میتوانید از
ویژگی  Navigationنیز استفاده کنید ،که مسیرهایی را که شما طی میکنید نشان میدهد.
پیدا کردن مسیرها با برنامه Maps
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی که زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده اس��ت ،زبانه  Appsرا
لمس نمایید.
 ) ( Mapsرا لمس کنید.
یادداشت :در صورتی که  Mapsدر همان صفحه
اول  Appsنیست ،نوار مرورگر را به سمت چپ یا
راست بکشید تا  Mapsرا پیدا نمایید.
صفحه  Mapsظاهر میشود.
دکمه  ) ( Directionsرا لمس کنید.
صفحه  Directionsظاهر میشود.
کادر  My Location ،higherرا ب��ه عنوان
نقطه شروع پیشنهادی نشان میدهد.
ب��رای اس��تفاده از نقطه ش��روع دیگ��ر ،کادر
 higherرا لمس نمایید.
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موقعیت مکانی شروع را تایپ کنید.
یک لیست از پیشنهادات ظاهر میشود.
در صورتی که یک پیش��نهاد در س��ت باشد،
آن را لمس کنید ،در غیر اینصورت ،کل نش��انی
را تایپ نمایید.
 End pointرا لمس کنید و نقطه پایان را
وارد نمایید.
ب��رای مس��یر ه��ای رانندگ��ی دکم��ه
" ) ( Drivingرا لم��س کنی��د ،ب��رای
مس��یر های حم��ل و نق��ل عموم��ی Public
 ) ( transitرا لمس کنید ،برای مس��یر های
دوچرخه س��واری دکم��ه  ،) ( Cyclingیا
برای مس��یر های پیاده روی دکمه Walking
( ) را لمس نمایید.
در صورت��ی ک��ه میخواهی��د مس��یرها را
راهبردی کنید ،ش��ما میتوانید Navigation
را لمس نمایید.
 Get directionsرا لمس کنید.
مسیر بر روی نقشه ظاهر میشود.
ب��رای نش��ان دادن مس��یر بع��دی دکم��ه
 ) ( Next directionرا لمس نمایید.
ب��رای نش��ان دادن مس��یر قبل��ی دکم��ه
 ) ( Previous directionرا لمس نمایید.
برای نشان دادن موقعیت کنونی خود ،دکمه
 ) ( Locationرا لمس نمایید.
ب��رای نش��ان دادن تمام��ی مس��یرها
 Directions listرا لمس نمایید.
برای برگشت به نقشه  Map viewرا فشار
دهید.

آیا روش آس�انیتری برای پیدا کردن مس�یر برگش�ت به نقطه آغاز چگونه مسیرها را اصالح نمایید؟
وجود دارد؟
نقشهها بسیار صحیح هستند ،اما همواره باید به جای تقلید کورکورانه
بع��د از تنظیم��ات نقط��ه ش��روع و نقط��ه پاییان��ی در برنام��ه  ،Mapsبا دقت مس��یرها را دنبال کنید .ویژگ��ی  Navigationدر  betaدر
ب��رای ب��از ک��ردن من��و دکم��ه  ) ( Menuرا لم��س نمایی��د ،و س��پس این بخش اس��ت و داده های ترافیکی زمان واقعی نیس��تند ،از این رو
در هنگام تبعیت از دس��تورالعملهای راهنمای جاده دقت کنید .شما
 Reverse Start & Endرا لمس کنید.
همچنین باید مس��یر خود برای مس��یر های انحرافی در مواقع رویداد
های ویژه یا در دست بازسازی تنظیم کنید.
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نمایش دادن الیه های متفاوت در برنامه Maps
برنامه  Mapsمیتواند الیه های متنوعی از اطالعات را درباره یک موقعیت نمایش دهد .برای مثال ،به جای مشاهده یک نقشه
خیابان مرسوم ،میتوانید الیه  Satelliteرا نشان دهید بنابراین شما عکسهای  satelliteو همینطور جادهها را میبینید .شما
میتوانید سپس برای دیدن محل حمل و نقل عمومی الیه  Transit Linesرا اضافه نمایید .برخی از الیهها ،مانند Satellite
و  ،Transitمیتواند هم زمان ظاهر ش��وند .الیه های دیگر متقاب ً
ال انحصاری هس��تند .برای مثال ،در صورتی که ش��ما در حال
مشاهده الیه  Satelliteهستید و الیه  Terrainرا انتخاب کنید Maps ،الیه  Satelliteرا حذف مینماید ،زیرا  Terrainو
 Satelliteهر دو انحصاری هستند.
نمایش دادن الیه های متفاوت در برنامه Maps
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده اس��ت ،زبانه  Appsرا
لمس کنید.
( Maps

) را لمس نمایید.

یادداشت :در صورتی که  Mapsدر همان صفحه
اول  Appsنیست ،نوار مرورگر را به سمت چپ یا
راست بکشید تا  Mapsرا پیدا نمایید.
صفحه  Mapsظاهر میشود.
دکمه  ) ( Layersرا لمس نمایید.
کادر محاوره ای  Layersباز میشود.
 Satelliteرا لمس کنید.
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کادر محاوره ای  Layersبسته میشود.
نقش��ه به عن��وان یک دی��د ماه��واره ای ظاهر
میشود.
دکمه ( Layers

) را لمس نمایید.

کادر محاوره ای  Layersباز میشود.
 Terrainرا لمس کنید.
کادر محاوره ای  Layersبسته میشود.
نقشه به عنوان یک دید ناحیه ای با خطوط تراز
زمین در مکان دید ماهواره ای ظاهر میشود.
دکمه ( Layers

) را لمس نمایید.

کادر محاوره ای  Layersباز میشود.
 Transit Linesرا لمس کنید.
کادر محاوره ای  Layersبسته میشود.
 Transit Linesظاهر میشود.
دکمه ( Layers

) را لمس نمایید.

کادر محاوره ای  Layersباز میشود.
 Bicyclingرا لمس نمایید.
کادر محاوره ای  Layersبسته میشود.
نشانیهای دوچرخه تخصیص یافته به عنوان
خطوط سبز نقطه دار ظاهر میشوند.

الیه  ،Latitudeالیه  ،My Mapsو الیه  Wikipediaچیست؟
در کادر مح��اوره ای  ،Layersبا اس��تفاده از ویژگی ،Google Latitude
برای اش��تراک گذاری موقعیت کنونی خود با دوس��تان خود Latitude ،را
لمس کنید .برای مش��اهده لیس��ت  My Mapsاز نقش��ه های ذخیره شده
 My Mapsرا لمس نمایید .برای نشان دادن نماد های  Wبرای مکانهایی
که ح��اوی ورودیهایی در  Wikipediaهس��تند Wikipedia ،را لمس
کنید.
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چگونه میتوانم الیههایی که من به نقشه اضافه کردهام را حذف
کنم؟
برای نشان دادن کادر محاوره ای  ،Layersدکمه  ) (Layersرا
لمس نمایید .برای حذف کردن یک الیه مجرد ،الیه ای را برای حذف
ک��ردن عالمت چک لمس کنید .برای حذف ک��ردن تمامی الیهها ،در
انتهای کادر محاوره ای  Clear Map ،Layersرا لمس نمایید.
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فصل 11
چرخاندن ،بزرگ نمایی کردن ،و متمایل ساختن
ب��رای اس��تفاده راحتت��ر و مفید تر ،برنامه  Mapsبه ش��ما اجازه میدهد نقش��ه را بچر خانید ،زوم کنی��د ،و متمایل نمایید .با
چرخاندن نقش��ه میتوانید مسیری که در جس��تجوی آن هستید را مشخص نمایید ،و به شما در تعیین موقعیت مکانی خودتان
کمک مینماید .با  Zoomingنقش��ه میتوانید از یک محیط بزرگ در یک دامنه کوچک به یک محیط کوچک با دامنه بزرگ
جابجا ش��وید .متمایل س��اختن نقش��ه یک ایده بهتری از زمین را ارائه میدهد .شما میتوانید سه حرکت را برای کاوش نقشه با
جزییات بیشتر ترکیب کنید.
چرخاندن ،بزرگ نمایی کردن ،و متمایل ساختن
باز کردن برنامه Maps
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( AAll Appsرا لمس نمایید.

صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsنشان داده شده است ،زبانه Apps
را لمس نمایید.
 ) ( Mapsرا لمس کنید.
یادداشت :در صورتی که  Mapsدر همان صفحه
اول  Appsنیست ،نوار مرورگر را به سمت چپ یا
راست بکشید تا  Mapsرا پیدا نمایید.
صفحه  Mapsظاهر میشود.
چرخاندن نقشه
دو انگش��ت خود ،یا انگش��ت و شصت خود را،
جدا بر روی نقش��ه قرار دهید ،و آنها را به س��مت
مناسب بچرخانید.
نقشه میچرخد.
پی��کان قط��ب نم��ا ، ،ظاهر میش��ود .نقاط
انتهایی قرمز رنگ ،ش��مال هس��تند ،و نقاط سفید
جنوب هستند.
هنگامی که شما میخواهید نقطه شمالی نقشه
را دوب��اره ایجاد کنید ) ( compass arrow ،را
لمس کنید.
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بزرگ نمایی کردن نقشه
انگشت اشاره و شصت خود را بر روی صفحه
نمایش ق��رار دهید و س��پس در جهت کوچک
کردن نمای صفحه بچرخانید.
نقش��ه با یک نمای بس��ته از دی��د محیط بزرگ
میشود.
انگشت اشاره و شصت خود را بر روی صفحه
نمایش قرار دهید و س��پس با هم بچرخانید (در
جهت بزرگ کردن نمای صفحه).
نقش��ه با یک دید گس��ترده هوایی نمایی دور را
نشان میدهد.
یادداش�ت :ش��ما میتوانی��د بوس��یله تنظیم
کنندهه��ا با دوبار ضربه زدن بر روی محیطی که
میخواهید نمای بزرگ را به دس��ت آورید عمل
ب��زرگ نمایی ( )zoom inرا انجام دهید .با دو
بار ضربه زدن با دو انگشت خود نمای را کوچک
مینمایید.
متمایل ساختن نقشه
دو انگشت را نزدیک به هم در باالی صفحه
نمای��ش قرار دهی��د و آنها را به س��مت پایین
بکشید.
نقش��ه دیدی متمایل از ش��ما را ایجاد میکنید،
یک چشم انداز صاف را بجای چشم اندازی افقی
ارائه میدهد.
هنگامی که کار متمایل س��ازی نقش��ه تمام
شد ،دو انگشت خود را نزدیک به انتهای صفحه
نمایش قرار دهید و سپس آنها را به سمت باال
بکشید.
چشم انداز افقی دوباره ظاهر میشود.

چگونه میتوانم مقیاس نقشه را مشاهده کنم؟

آیا گزینه های نمایش پنهان شده دیگری وجود دارند؟

برای نش��ان دادن منوی ،دکم��ه  ) ( Menuرا لمس کنید ،س��پس برای ش��ما همچنین میتوانید دکمه های  zoomرا بر روی نقش��ه نش��ان
نش��ان دادن  Settings ،Settingsرا لمس کنی��د .برای باز کردن صفحه دهی��د .برای نش��ان دادن منوی دکم��ه  ) ( Menuرا لمس کنید،
" Display ،Displayرا لم��س کنی��د .ب��رای فع��ال ک��ردن زبانه وضعیت سپس برای نش��ان دادن صفحه تنظیمات Settings ،را لمس کنید.
ب��رای باز کردن صفحه نمایش Display ،را لمس کنید .برای نش��ان
 check boxگزینه  Scale Barرا انتخاب نمایید ( تغییر به ).
دادن دکمه های  check box ،zoomگزینه  Zoom Buttonsرا
انتخاب کنید( تغییر به ).
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فصل 11
در دسترس قرار دادن یک نقشه Offline
در صورتی که ش��ما میدانید هنگامی که تلفن یا تبلت ش��ما به اینترنت متصل نیس��ت باید از برنامه  Mapsاس��تفاده نمایید،
میتوانید برای در دس��ترس قرار دادن نقش��هها از ویژگی  Mapsاس��تفاده نمایید .این ویژگی شما را قادر میسازد تا بخشهای
خاصی از یک نقشه را برای ابزار خود ذخیره نمایید از این رو میتوانید به آنها دسترسی داشته باشید .بعد از ذخیره کردن یک
نقش��ه در دس��تگاه خود ،با مراجعه به صفحه  My Placesو لمس کردن زبانه  Offlineبه آن دسترس��ی دارید .شما میتوانید
نقشه های آفالین را تا زمانی که به آن نیاز دارید نگهدارید و بعد آنها را حذف نمایید.
در دسترس قرار دادن یک نقشه Offline
باز کردن برنامه Maps
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.

صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده باش��د ،زبانه  Appsرا
لمس نمایید.
 ) ( Mapsرا لمس نمایید.
یادداشت :در صورتی که  Mapsدر همان صفحه
اول  Appsنیست ،نوار مرورگر را به سمت چپ یا
راست بکشید تا  Mapsرا پیدا نمایید.
صفحه  Mapsظاهر میشود.
در دسترس قرار دادن یک نقشه Offline
به محیطی که میخواهید به نقش��ه Offline
دسترسی داشته باشید هدایت میشوید.
دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید.
منوی باز میشود.
 Make available offlineرا لمس کنید.
صفحه  Select map areaظاهر میشود.
نقش��ه را بوسیله کشیدن و  zoomingتنظیم
کنید از این رو محیط برجسته تمام طرح مورد نظر
را نشان میدهد.
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باز خوان��ی اندازه تخمین زده ش��ده مقدار
بزرگی نقشه ذخیره شده را نشان خواهد داد.
 Doneرا لمس نمایید.
برنامه  Mapsنقشه را دانلود میکند.

نمایش دادن یک نقشه ذخیره شده
منوی اعالن در گوش��ه س��مت راست باالی
صفح��ه  Mapsرا لمس کنید .نام منوی اعالن
آیتم��ی را که ش��ما انتخاب کردهاید را نش��ان

میدهد.

منوی اعالن باز میشود.
 My Placesرا لمس کنید.
صفحه  My Placesظاهر میشود.
 Offlineرا لمس نمایید.
زبانه  Offlineظاهر میشود.
نقش��ه ای را که میخواهی��د نمایش دهید
لمس کنید.

چگونه نام یک نقشه دانلود شده را تغییر دهم؟

چگونه از دس�ت نقشه های ذخیره شده که دیگر من به آن نیاز
ندارم خالص شوم؟

در زبان��ه  Offlineاز صفح��ه  ،My Placesدکم��ه down arrow
) را لمس کنید ،س��پس  Renameرا لمس نمایید .نام جدید را در در زبان��ه  Offlineاز صفح��ه  ،My Placesدکمه down arrow
(
) را لم��س کنی��د ،س��پس  Deleteرا لمس کنی��د .در کادر
کادر محاوره ای  Rename mapتایپ کنید ،و سپس  OKرا لمس نمایید( .
محاوره ای  Yes ،confirmationرا لمس کنید.
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فصل 11
کاوش کردن با دید Street
برنامه  Mapsنه تنها برای کش��ف محلی که ش��ما در آن هس��تید و برای دستیابی به مس��یر های مکان حاضر مفید است بلکه
میتواند دیدی را از س��طح زمین با اس��تفاده از ویژگی  Google Street viewنش��ان دهد .دید  Streetتصاویری را از پایگاه
داده وس��یع گوگل از خیابانهای ش��هر و محلهای حومه نش��ان میدهد .شما میتوانید منطقه ای را که دید  Streetآن را وارد
کردهاید محیط پیرامونی آن را مشاهده کنید .همچنین شما میتوانید برخی از خیابانهای طوالنی را به صورت پیاده طی نمایید
و نمایی از باال و پایین داشته باشید.
کاوش کردن دید خیابان
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsباشد ،زبانه  Appsرا لمس نمایید.
( Maps

) را لمس نمایید.

یادداشت :در صورتی که  Mapsدر همان صفحه
اول  Appsنیست ،نوار مرورگر را به سمت چپ یا
راست بکشید تا  Mapsرا پیدا نمایید.
صفحه  Mapsظاهر نمیشود.
محیطی را که میخواهید کاوش نمایید هدایت
کنید.
محل��ی را که میخواهید دی��د  Streetرا وارد
نمایید لمس کرده و نگهدارید.
ی��ک پنجره  infoظاهر میش��ود و نش��انی و یک
تصویر کوچک را نشان میدهد.
پنجره ( infoاطالعات) را لمس کنید.
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صفحه  infoبرای آن مکان ظاهر میشود.
 Street viewرا لمس نمایید.
دید  Streetظاهر میشود.
یادداش�ت :تصاویر درون دی��د  Streetممکن
اس��ت برای چند س��ال پیش باشد ،از این رو در
دی��د  Streetمش��اهده مینمایید که ش��اید تا
حدی با واقعیت فرق داشته باشد.
برای جابجا کردن محیط پیرامون ،شکل دید
 ) ( Streetرا بکشید.
برای نمای باال به س��مت پایین بکش��ید ،و
برای نمای پایین به سمت باال بکشید.

برای نمای س��مت راست به چپ بکشید ،یا
برای نمای چپ به سمت راست بکشید.
هنگام��ی که ش��ما آماده برای بازگش��ت به
نقش��ه هس��تید ،دکمه  ) ( Street viewرا
لمس نمایید.
 Mapsاز دی��د  Streetخ��ارج میش��ود و در
عوض نقشه را نشان میدهد.

چه کار دیگری را میتوانم در  street viewانجام دهم؟
ش��ما میتوانید حالت  Compassرا فعال نمایید ،که اجازه میدهد بوسیله
ب��ه هم متصل کردن و متمایل س��اختن تلفن یا تبل��ت خود آنچه را که دید
 Streetنش��ان میدهد کنترل نمایید .برای فعال کردن حالت ،Compass
دکم��ه  ) ( Menuو  Compass modeرا لم��س نمایید .فرمانی را که
میخواهید حالت  Compassرا غیر فعال نمایید تکرار کنید.
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من ی�ک تصویر نامناس�ب را در دید  Streetپی�دا کرده بودم.
چگونه این موضوع را به گوگل اطالع دهم؟
در صورتی که ش��ما در  street viewیک چیز نا مناس��ب و نادرست
را مش��اهده کردید ،میتوانید آن را به گوگل گ��زارش دهید .با تصویر
ناپس��ند بر روی صفحه ،دکم��ه  ) ( Menuو  Report imageرا
لم��س کنید .آندروید برای گزارش ک��ردن تصویر به گوگل یک پنجره
 Chromeرا به صفح��ه باز مینماید .اطالعات آن را تکمیل نمایید و
 Submitرا لمس کنید.
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کاوش کردن با Google Earth
 Google Earthیک سرویس اطالعاتی است که یک جهان مجازی و نقشه های تهیه شده توسط اطالعات جغرافیایی را نشان
میدهد .برنامه  Earthبر روی تلفن و تبلت آندروید اجرا میشود و به  Google Earthدر سرتاسر اینترنت دسترسی دارد ،و
به شما اجازه میدهد تعدادی از مکانها بر روی زمین را از ابزار خود کاوش کنید .بعد از باز کردن برنامه  ،Earthشما میتوانید
به س��رعت به موقعیت کنونی خود مراجعه نمایید و بوس��یله  ،zoomبهم متصل کردن و متمایل س��اختن آن را کاوش نمایید.
همچنین میتوانید برای کشف کردن اطالعات آب و هوایی ارائه شده از ابزار های درون برنامه  Earthاستفاده نمایید.
کاوش کردن با Google Earth
باز کردن برنامه Earth
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی زبانه  Widgetsدر صفحه
 Appsظاهر ش��ده باش��د ،زبان��ه  Appsرا لمس
کنید.
 ) ( Earthرا لمس نمایید.
یادداشت :در صورتی که  Earthدر همان صفحه
اول  Appsنیست ،نوار مرورگر را به سمت چپ یا
راست بکشید تا  Earthرا پیدا نمایید.
کش��ف کردن موقعیت مکانی خود بوس��یله به هم
متصل کردن و متمایل ساختن
دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید.
منوی باز میشود.
 My Locationرا لمس کنید.
 Earthمحیطی را که ش��ما در آن واقع شدهاید را
نشان میدهد.
نقطه آبی موقعیت شما را نشان میدهد.
دو انگش��ت خود را با هم بر روی صفحه نمایش
قرار دهید و به سمت بیرون بچرخانید ،نمای بزرگ
شود.
یادداشت :ش��ما میتوانید همچنین با دوبار ضربه
زدن ب��ر روی محی��ط خ��ود نمای را ب��زرگ کنید
( .)zoom inب��ا دوبار ضربه زدن با س��ه انگش��ت
خود نمای را کوچک کنید (.)zoom out
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محیط بزرگ نمایی شده ظاهر میشود.
ب��رای به ه��م وصل کردن محیط��ی که در
مسیر مخالف نشان داده شده است آن را لمس
کنید و بکش��ید .برای مث��ال ،برای وصل کردن
محی��ط به س��مت چپ آن را لم��س کرده و به
راست بکشید.
دو انگش��ت خود را ب��ر روی صفحه نمایش
ق��رار دهی��د و آن را در جهت عقربه س��اعت یا
خالف آن بچرخانید.

دید میچرخد.

پیکان قطب نما رو به شما قرار میگیرد.

دو انگش��ت خود را نزدی��ک به هم در باالی
صفحه قرار دهید و به سمت پایین بکشید.
دو انگش��ت خود را نزدیک به انتهای صفحه
قرار دهید و به سمت باال بکشید.
دید متمایل به سمت پایین میشود.

چگونه میتوانم نقطه  Earthرا مستقیم ًا به شمال وصل کنم؟

چگون�ه میتوانم یک بررس�ی از آنچ�ه  Google Earthارائه
مینماید به دست بیاورم؟

ب��رای باز ک��ردن من��وی دکم��ه  ) ( Menuرا لم��س نمایید ،و س��پس
ب��رای باز ک��ردن منوی دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید ،و س��پس
 Reset to northرا لمس کنید.
 Earth Galleryرا لم��س کنید .برنامه Earth Gallery ،Earth
را باز مینماید ،که حاوی طبقات متنوعی از نقش��هها اس��ت .طبقه ای
را ک��ه میخواهید لمس کنید ،برای مثالTerrain & Elevation ،
را لم��س کنید ،و س��پس برنامه ای را که میخواهید مش��اهده نمایید
انتخاب کنید.
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ادامه دارد

فصل 11
کاوش با ( Google Earthادامه)
برنامه  Earthشامل  Places drawerاست ،که مکانهایی را پیشنهاد میدهد که شما شاید بخواهید بر روی موقعیت کنونی
خود مرور نمایید .بوس��یله لمس کردن یک مکان در  ،Places drawerنمیتوانید به طور مجازی آن محل را بازدید کنید اما
همچنان میتوانید یک فیلم کوتاه از آن را مش��اهده نمایید .ش��ما میتوانید موقعیتهایی را که شما میخواهید باز دید نمایید را
جستجو کنید .جستجو کردن زمانی مفید است که شما نام محل را بدانید اما نمیدانید در کجای نقشه است .بعد از پیدا کردن
یک محل ،میتوانید به راحتی آن را با افراد دیگر با اس��تفاده از ابزارهایی مانند  ،Gmail ،Facebookیا  Emailبه اش��تراک
بگذارید.
کاوش با ( Google Earthادامه)
کاوش کردن با Place Drawer
( Places drawer handle
نمایید.

) را لمس

 Place drawerباز میشود.
برای نمایش دادن مکانهای دیگر نوار مرورگر را
به سمت چپ یا راست بکشید.

مکانی را که میخواهید مش��اهده نمایید لمس
کنید.
یک تور فیلم از مکان باز میش��ود و شروع به پخش
میشود.
برای بستن پیش نمایش فیلم

را لمس کنید.
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جستجو کردن یک مکان
دکمه  ) ( Searchرا لمس نمایید.
کادر  searchظاهر میشود.
واحد جستجوی خود را لمس کنید.
 Goرا لمس کنید.

برنامه  Earthیک لیس��ت از نتایج جستجو را
نشان میدهد.
نتیجه ای را که میخواهید مشاهده نمایید
لمس کنید.
برنامه  Earthمکان را نشان میدهد.
ش��ما میتوانید به جس��تجوی مکانهای دیگر
ادامه دهید.

چگونه میتوانم اطالعات بیشتری را در مورد یک مکان به دست بیاورم؟
ش��ما میتوانی��د الی��ه ه��ای متف��اوت ،از جمل��ه،Business ،Places ،
" Borders ،Wikipedia ،Panoramio Photosو ،Roads ،Labels
 ،3D Buildingsو  Oceansرا نشان دهید .بعد از مراجعه به محل ،دکمه Layers
( ) را لم��س کنی��د .در کادر محاوره ای  ،Layersالیه ای را که میخواهید نش��ان
دهید ( تغییر به ) انتخاب نمایید .برای نش��ان دادن الیه های انتخاب ش��ده،
) را لمس نمایید.
دکمه ( Back
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فصل 11
اشتراک گذاری یک موقعیت از طریق  E-Mailیا Messaging
بعد از پیدا کردن یک مکان جالب در برنامه  ،Earthشما میتوانید آن را از طریق  ،messaging ،e-mailیا ابزار های دیگری
مانند فیس بوک یا  Twitterبه اشتراک بگذارید .هنگامی که شما یک محل را به اشتراک میگذارید ،برنامه  Earthیک صفحه
کوچ��ک را ایجاد مینماید که مکان را نش��ان میدهد و آن را در پیام اش��تراک گذاری تعری��ف مینماید ،بنابراین دریافت کننده
میتواند مکان را مش��اهده نماید و آن را مورد بازدید قرار دهد .ش��ما میتوانید از یک روش مش��ابه برای به اشتراک گذاری یک
مکان از برنامه  Mapsاس��تفاده نمایید Maps .یک تصویر کوچک از مکان را ایجاد نمیکند ،بلکه ش��امل نشانی و  URLبرای
دسترسی به مکان در مرورگر وب میگردد.
اشتراک گذاری یک موقعیت از طریق  E-Mailیا Messaging
به اشتراک گذاری یک موقعیت از برنامه Earth
در برنام��ه  ،Earthبه محل��ی که میخواهید به
اشتراک بگذارید هدایت میشوید.
دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید.
منو ظاهر میشود.
 Shareرا لمس کنید.
برنامه  Earthیک تصویر از محل تهیه میکند.
کادر مح��اوره ای Complete action using
ظاهر میشود.
برنام��ه کاربردی ،برای مث��ال Gmail ،را لمس
نمایید.
 Just Onceرا لمس کنید.
برنام��ه ای که انتخاب کردهاید ظاهر میش��ود .برای
مث��ال Gmail ،صفحه  Composeبرای یک پیام
جدید را نشان میدهد.
عکس در پیام ظاهر میشود.
نشانی پیام را وارد نمایید.
موضوع را تایپ کنید.
متنی مورد نیاز را تایپ نمایید.
برای ارسال پیام  ) ( Sendرا لمس کنید.
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به اش��تراک گ��ذاری ی��ک موقعی��ت از برنامه
Maps
در برنامه  ،Mapsبه محیط حاوی مکانی که
میخواهید اشتراک بگذارید هدایت میشوید.
مکانی را که میخواهید به اشتراک بگذارید
لمس کرده و بکشید.
یک پنجره اطالعات ظاهر میشود.
پنجره اطالعات را لمس نمایید.
اطالعات صفحه نمایش ظاهر میشود.
 Share this placeرا لمس کنید.

کادر مح��اوره ای  Share this placeظاه��ر
میشود.
ابزارهایی اش��تراک گذاری را لمس نمایید.
این مثال از فیسبوک استفاده مینماید.
صفحه  Share linkظاهر میشود.
هر متن مورد نیاز برای حساب خود را تایپ
کنید.
برای ارس��ال مکان به حساب خود Share
را لمس نمایید.

چگونه میتوانم یک مکان را نشانه گذاری کنم و بعد به آن بر گردم؟
در برنامه  ،Mapsبه محیط حاوی محل مورد نظر هدایت میشوید ،سپس مکان را لمس کرده و نگهدارید تا یک پنجره  infoظاهر شود .برای نشان
( تغییر به ) را برای نش��انه گذاری محل
دادن اطالعات صفحه برای آن مکان پنجره  infoرا لمس نمایید ،س��پس دکمه ،Favorites
مورد عالقه خود لمس کنید .برای برگش��ت به مکان ،منوی اعالن را در گوش��ه سمت چپ باالی صفحه  Mapsلمس نمایید ،سپس My Places
را لمس کنید .در صورتی که ظاهر نشد زبانه  Starredرا لمس کنید ،سپس مکان مورد نظر را انتخاب نمایید.
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فصل 11
تنظیم کردن هشدارها ()Alarm
آندروید ش��امل یک برنامه  Clockاس��ت که یک دامنه وسیعی از ویژگیها را ارائه مینماید ،مانند نمایش دادن زمان در چندین
موقعیت متفاوت ،بیدار شدن ،یا به یاد آوردن با  alarmها ،اندازه گیری و زمان با یک ( stopwatchکرونومتر) .شما میتوانید
از ویژگی  Alarmبرنامه  Clockبرای تنظیم تعدادی از هش��دارها ،و زمان بندی کردن هش��دارها اس��تفاده نمایید .برای مثال،
شما میتوانید یک هشدار ( )alarmرا تنظیم نمایید که شما را هر روز هفته به غیر از آخر هفته بیدار کند.
تنظیم کردن هشدارها ()Alarm
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
در صورتی که س��اعت آنالوگ ی��ا دیجیتالی در
صفحه  Homeظاهر شود ،برای نشان دادن برنامه

 clockآن را لم��س کنی��د .به مرحل��ه  4مراجعه
نمایید.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده باش��د ،زبانه  Appsرا
لمس کنید.
 ) ( Clockرا لمس کنید.
یادداشت :در صورتی که  Clockدر همان صفحه
اول  Appsنیس��ت ،نوار مرورگر را به سمت چپ یا
راست بکشید تا  Clockرا پیدا نمایید.
برنامه  Clockظاهر میشود.
دکمه  ) ( Alarmsرا لمس نمایید.
صفحه  Alarmsظاهر میشود.
دکمه  ) ( Addرا لمس کنید.
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ی��ک کادر محاوره ای ب��رای تنظیمات alarm
ظاهر میشود.
برای تنظیم کردن زم��ان  alarmدکمهها
را لم��س کنید .برای مث��ال 5 ،و  3و  0را برای
تنظیم  5:30لمس کنید.
 AMیا  PMرا لمس کنید.
 OKرا لمس نمایید.
زنگ هشدار در صفحه  Alarmsظاهر میشود.
زنگ هشدار را  Onیا  Offتنظیم نمایید.
به طور اختی��اری Label ،را لمس نمایید،
یک نام را برای زنگ هشدار تایپ کنید ،و سپس
 OKرا لمس کنید.
برای تکرار کردن زنگ هشدار Repeat ،را

لمس کنید ( تغییر به ).
خط زیرین آبی روز های هفته ای را نش��ان
میدهد که زنگ هشدار تکرار خواهد شد.
یک روز را لم��س نمایید تا خط زیرین آبی
رنگ به صورت  Onیا  Offدر بیاید.
) را لمس کنید.
دکمه ( Collapse
برنام��ه  Clockجزیی��ات هش��دار را پنه��ان
مینماید.
یادداش�ت :ش��ما میتوانید برای تنظیم زنگ
هشدار دیگر دکمه  ) ( Addرا کلیک نمایید.

چگونه صدایی را برای هشدار تغییر دهم؟

چگونه هشدار را خاموش کنم؟

) را لمس کنید .هنگامی که شما دیگر به یک زنگ هشدار نیاز ندارید ،آن را لمس کرده
برای هشدار در صفحه  ،Alarmsدکمه ( Expand
ورودی زنگ هش��دار را توس��عه دهید .صدای کنونی زنگ هش��دار را لمس و بکش��ید تا زبانه انتخاب ظاهر شود .س��پس برای حذف کردن اخطار
کنید ،برای مث��ال  .Oxygenصفحه  Ringtonesظاهر میش��ود .صدای دکمه  ) ( Deleteرا لمس نمایید.
زنگی که میخواهید را انتخاب کنید ،و س��پس  OKرا لمس نمایید .ش��ما
میتوانید زنگهای هش��دار مختص به خود را بوس��یله کپی کردن فایلهای
موزی��ک در پوش��ه  Alarmsب��ا اس��تفاده از  Windows Explorerیا
 Android File Transferاضافه نمایید.
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فصل 11
استفاده از ( Stopwatchکرونومتر) و Timer
برنامه  Clockاز دو ویژگی ( Stopwatchکرونومتر) و یک ویژگی  Timerتشکیل شده است .با استفاده از ویژگی ،Stopwatch
شما میتوانید رویدادها را به درستی به یک صدم ثانیه کاهش دهید .همچنین شما میتوانید یک دور زمانی را برای هر دور در
یک رویداد که دارای فواصل زمانی اس��ت ذخیره نمایید ،برای یک مس��ابقه طناب کش��ی .ویژگی  Timerشما را قادر میسازد
تا یک مقدار زمانی را به طور معکوس به ش��مارید ،که برای فعالیتهایی مانند آش��پزی مفید اس��ت .شما همچنین میتوانید در
صورتی که شما باید آن را بدون تنظیم دوباره تایمر توسعه دهید ،یک یا چند دقیقه را به زمان شمارش معکوس اضافه نمایید.
استفاده از ( Stopwatchکرونومتر) و Timer
باز کردن برنامه Clock
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
در صورتی که س��اعت آنال��وگ یا دیجیتالی در

صفحه  Homeظاهر شود ،برای نشان دادن برنامه
 Clockآن را لمس نمایید.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده باش��د ،زبانه  Appsرا
لمس نمایید.
 ) ( Clockرا لمس نمایید.
یادداش�ت :درصورتی که  Clockدر همان صفحه
اول  Appsنیس��ت ،نوار مرورگر را به سمت چپ یا
راست بکشید تا  Clockرا پیدا نمایید.
برنامه  Clockظاهر میشود.
استفاده از ویژگی ( Stopwatchکرونومتر)
دکمه  ) ( Stopwatchرا لمس کنید.
صفحه  Stopwatchظاهر میشود.
 Startرا لمس کنید.
کرونومتر شروع میشود.
) را لمس کنید.
دکمه ( Lap
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کرونومتر یک دوره زمانی را ثبت مینماید.
چرخه پیشرفت رنگ قرمز را نشان میدهد
که حاکی از دور کنونی است.
هنگامی که اندازه گیری تمام ش��دStop ،
را لمس کنید.
کرونومتر متوقف میشود.
دکمه  ) ( Resetرا لمس نمایید.
کرونومتر به صفر بر میگردد.
استفاده از ویژگی Timer
دکمه  ) ( Timerرا لمس کنید.
صفحه  Timerظاهر میشود.
برای تعیین زمان شمارش معکوس دکمهها

را لم��س کنید .برای مث��ال 4 ،و  3و  0را برای
تعیین  4دقیقه 30،ثانیه.
 Startرا لمس نمایید.
در صورت لزوم ،برای اضافه کردن یک دقیقه
را لمس نمایید .دوباره آن را لمس کنید.
در صورتی که باید قبل از تمام شدن زمان،
تایمر را متوقف نمایید Stop ،را لمس کنید.
هنگامی که ش��ما میخواهید تایمر را حذف
کنید  ) ( Deleteرا لمس کنید.

چگونه زمان را از ویژگی  Stopwatchبه اشتراک بگذارم؟

آیا میتوانم چند تایمر را هم زمان اجرا کنم؟

در صفح��ه  ،Stopwatchدکم��ه  ) ( Shareرا لم��س کنید .منوی به خیر ،در این بخش ویژگی  ،Timerد ر برنامه  Clockتنها یک تایمر
اش��تراک گذاری گزینهها باز میشود .یا یک آیتم نمایش داده شده را لمس هم زمان را اجرا میکند.
نمایید ،مانند  ،Messagingیا برای مشاهده تمامی گزینه های به اشتراک
گذاری  See allرا لمس کنید ،و سپس گزینه ای را که میخواهید استفاده
نمایید لمس نمایید .آندروید یک پیام یا یک پست را فعال مینماید و سپس
شما میتوانید آن را تکمیل نمایید.
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تنظیم کردن برنامه  Clockبا چندین شهر
هنگام سفر ،یا هنگام کار با افراد در مناطق زمانی متفاوت ،شما باید زمان را به مناطق زمانی متفاوت دنبال کنید .شما میتوانید
برنامه  Clockرا بر روی تلفن یا تبلت با موقعیتهای متفاوت تنظیم نمایید بنابراین ش��ما میتوانید فورا ً زمان محلی را در هر
منطقه ای که ش��ما باید ردیابی نمایید مش��اهده کنید .مش��اهده زمان محلی میتواند به ش��ما کمک کند تا از ارتباط با افراد در
زمانهای نامناسب ،مانند نیمه شب جلوگیری کنید.
تنظیم کردن برنامه  Clockبا چندین شهر
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
در صورتی که س��اعت آنالوگ ی��ا دیجیتال در
صفحه  Homeظاهر شود ،برای نشان دادن برنامه

 Clockآن را لم��س کنی��د .به مرحل��ه  4مراجعه
نمایید.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده باش��د ،زبانه  Appsرا
لمس کنید.
 ) ( Clockرا لمس کنید.
یادداشت :در صورتی که  Clockدر همان صفحه
اول  Appsنیس��ت ،نوار مرورگر را به سمت چپ یا
راست بکشید تا  Clockرا پیدا نمایید.
برنامه  Clockظاهر میشود.
دکمه  ) ( Citiesرا لمس کنید.
صفحه  Citiesظاهر میشود.
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هر ش��هری را ک��ه میخواهید اضافه نمایید
لمس کنید ( تغییر به ).
 Citiesرا لمس کنید.
 Citiesدر صفحه  Clockظاهر میشود.
در صورت نیاز برای مش��اهده س��اعت نوار
مرورگر را از سمت پایین به سمت باال بکشید.

ش��هرهای انتخاب شده و زمان روزشان بر روی
صفحه ظاهر میشود.

چگونه یک موقعیت را از صفحه  Citiesحذف کنم؟

چه سفارشی از برنامه  Clockرا برای شهرها استفاده کنم؟

دکم��ه  ) ( Citiesرا لم��س نمایی��د .صفحه  Citiesظاهر میش��ود .هر برنامه  Clockش��هرها را در زمان س��فارش معرفی مینماید ،مس��لماً
شهرها با زمان زودتر اول ظاهر میشوند و شهر با آخرین زمان در انتها
شهری که میخواهید حذف نمایید را لمس کنید ( تغییر به ).
نمایان میشوند.
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کپی کردن موزیک و فیلمها بر روی ابزار
برنامه  Play Musicابزار آندروید ش��ما میتواند موس��یقی را در حساب گوگل یا یک اتصال اینترنتی  Wi-Fiیا سلولی ذخیره
کند ،اما اگر ش��ما فایلهای موزیک دارید ،ممکن اس��ت ترجیح دهید آنها را مس��تقیماً در ابزار خود ذخیره نمایید ،برای اینکه
همیشه به آن دسترسی داشته باشید .آسانترین روش برای دسترسی به فایلهای موزیک حاضر و فیلمها بر روی تلفن یا تبلت
خود کپی کردن آنها از رایانه است .شما میتوانید از  Windows PCیا یک  Macاستفاده نمایید.
کپی کردن موزیک و فیلمها بر روی ابزار
کپ��ی کردن موزیک و فیلمهای ب��ر روی ابزار خود
در ویندوز
تلفن یا تبلت خود را از طریق کابل  USBو PC
به رایانه وصل نمایید.

یادداش�ت :در صورتی که صفحه ابزار با یک رمز یا
 PINحفاظت ش��ده است ،برای دسترسی رایانه به
ابزار قفل ابزار را باز نمایید.
کادر محاوره ای  AutoPlayباز میشود.
در صورت��ی ک��ه میخواهید هنگام��ی که ابزار
خ��ود را ج��دا و بعد ب��ه رایانه متص��ل مینمایید،
ویندوز به طور خ��ودکار مرورگر ویندوز را باز کند،
 Always do this for this deviceرا کلیک
کنید ( تغییر به ).
 Open device to view filesرا کلی��ک
نمایید.
پنج��ره  Windows Explorerب��از میش��ود و
محتوای ابزار شما را نشان میدهد.
دوبار بر روی نام ابزار خود کلیک کنید.
دوب��ار ب��ر روی  Internal storageکلی��ک
کنید.
 Musicرا کلیک نمایید.
یادداش�ت :هنگامی که فیلمها را منتقل میکنید،
 Moviesرا کلیک کنید.
پنج��ره  Windows Explorerمحتوای پوش��ه
 Musicابزار را نشان میدهد.
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 Startرا کلیک کنید.
منوی  Startباز میشود.
 Musicرا کلیک نمایید.
یادداش�ت :هنگام انتقال فیلمه��ا ،نام کاربری
خ��ود را کلیک نمایید ،و س��پس دوبار بر روی
 Videosکلی��ک کنید .در صورتی که ش��ما از
پوش��ه دیگری اس��تفاده مینمایید ،آن پوشه را
باز نمایید.
کتابخانه  Musicدر حس��اب کاربری ش��ما باز
میشود.
اولی��ن آیتمی را ک��ه میخواهید کپی کنید

کلیک نمایید.
را نگهدارید و آخرین آیتم را کلیک
کنید.
ویندوز دامنه ای از آیتمها را انتخاب میکند.
آیتمها را به پوشه  Musicابزار بکشید.
ویندوز فایلها را کپی مینماید.
هنگام��ی که ویندوز کپی ک��ردن فایلها را
تم��ام کرد ،تلفن یا تبلت خ��ود را از رایانه جدا
نمایید.

چگونه من فایلهای موزیک را در تلفن یا تبلت از  Macکپی کنم؟
در  ،Macتلفن یا تبلت ش��ما در  Finderظاهر نمیش��ود ،مس��لماً شما باید از یک برنامه  third-partyاستفاده نمایید .در صورتی که سازنده ابزار
ش��ما یک برنامه سفارش��ی ،مانند  Samsung Kiesرا ارائه داده اس��ت ،از آن استفاده نمایید .در صورتی که س��ازنده برنامه سفارشی را ارائه ننموده
است ،از سایت
http//:www.android.com/filetransfer،
 Android File Transferرا دانلود نمایید و از آن برای انتقال فایلها از سیس��تم فایل  Macبه تلفن یا تبلت خود اس��تفاده نمایید .برای پیدا
کردن راهنما ،لینک  Helpرا در صفحه وب  Android File Transferکلیک نمایید.
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خریداری موزیک به صورت آنالین
هنگام��ی ک��ه ش��ما میخواهید موزی��ک آنالین را خری��داری نمایید ،ش��ما میتوانی��د به راحتی با اس��تفاده از س��رویسهای
" Google Playای��ن کار را انج��ام دهی��د ،ک��ه میلیونه��ا آهن��گ ب��رای ف��روش را پیش��نهاد میده��د .برای دسترس��ی به
 ،Google Playشما از برنامه  Play Storeاستفاده نمایید ،که درون نسخه های استاندارد آندروید وجود دارد .آهنگهایی که شما در
 Google Playخری��داری مینمایی��د ه��م در تلفن یا تبلت ش��ما و ه��م در هر رایانه دیگ��ری و ابزارهایی که ش��ما به همان
حس��اب گوگل متصل کردهاید در دس��ترس میباش��د .ش��ما همچنین میتوانید موزیک را از فروش��گاه های آنالین دیگر ،مانند
 Amazon MP3 Storeخریداری نمایید ،و از منابعی مانند یک وب سایت موزیک را دانلود نمایید.
خریداری موزیک به صورت آنالین
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی که زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده باش��د ،زبانه  Appsرا
لمس نمایید.
 ) ( Play Storeرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی که  Play Storeدر همان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Play Storeرا پیدا نمایید.
برنام��ه  Play Storeب��از میش��ود و صفح��ه
 Google Playرا نشان میدهد.
 Musicرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه صفح��ه
 Listen to All Your Musicظاه��ر
ش��ود ،اطالع��ات ارائه ش��ده را بخوانید ،و س��پس
 Start Shoppingرا بخوانید.
صفحه  Musicظاهر میشود ،و لیست Featured
را نشان میدهد.
 Genresرا لمس نمایید.
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لیست  Genresظاهر میشود.
نوع��ی را ک��ه میخواهید م��رور کنید لمس
نمایید.
صفح��ه  Top Albumsرا برای  genreظاهر
میشود.
یادداش�ت :از صفح��ه  ،Albumsب��رای
نش��ان دادن صفح��ه  Top Songsبه س��مت
چپ بکش��ید .دوب��اره برای نش��ان دادن صفحه
 ،New Releasesبه سمت چپ بکشید.
ی��ک آیتم که میخواهید مش��اهده نماید را
لمس کنید.

صفحه آیتمها ظاهر میشود.
برای پخش کردن یک مثال ) ( Play ،را
لمس نمایید.
برای متوقف کردن پخش ) ( Pause ،را
لمس نمایید.
دکمه  priceرا برای خریدن یک آیتم لمس
کنید.

کدام قالب بندیهای موزیک را میتوانید با برنامه  Play Musicپخش کرد؟
برنام��ه  Play Musicمیتوان��د ی��ک دامنه وس��یعی از قال��ب بندیها ش��امل  AAC ،MP3را بدون حفاظ��ت مدیریت حق��وق دیجیتال پخش
نمایی��د ،Ogg Vorbis ،FLAC ،و فایله��ای  .WAVی��ک قال��ب بن��دی پرکارب��ردی ک��ه برنام��ه  Play Musicرا نمیتوان��د پخ��ش کن��د
" Apple Lossless Encodingاس��ت ،ی��ک قال��ب بن��دی اپ��ل در  iTunesرا ارائ��ه میکن��د .در صورت��ی ک��ه ش��ما دارای فایله��ای
 Apple Lossless Encodingبر روی رایانه خود باش��ید ،از  iTunesبرای تبدیل آنها به فایلهای  AACاس��تفاده کنید و آنها را در تلفن یا
تبلت خود قرار دهید .ش��ما همچنین میتوانید فایلهای  MP3را ایجاد نمایید ،اما  AACکیفیت صوتی بهتری از  MP3در اندازه فایل مش��ابه دارد
و معموالً انتخاب بهتری است.

295

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 12
پخش کردن موزیک
بع��د از بار گذاری موزیک بر روی تلفن یا تبلت خود ،ش��ما میتوانید هر جای��ی که میروید از آن لذت ببرید .برای پخش کردن
موزیک ،ش��ما از برنامه  Play Musicاس��تفاده نمایید ،که شما را قادر میس��ازد مجموعه موزیک خود را بر حسب هنرمندها،
آلبومها ،آهنگها ،نوعها مرور کنید .ش��ما همچنین میتوانید برای بررس��ی و دسترسی به موزیکی که شما به تلفن یا تبلت خود
اضافه کردهاید و آخرین موزیکی که شما پخش کردهاید از صفحه  Recentاستفاده نمایید .شما همچنین میتوانید لیست پخش
( Last addedآخرین موزیکهای اضافه شده) و  Freeو خریداری شده که  Play Musicبرای شما ایجاد کرده است را مرور
نمایید ،و شما میتوانید لیستهای پخش بیشتری از خودتان را ایجاد کنید.
پخش کردن موزیک
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

 ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده باش��د ،زبان��ه  Appsرا
لمس نمایید.
 ) ( Play Musicرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی که  Play Musicدر همان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Play Musicرا پیدا نمایید.
برنامه  Play Musicباز میشود.
صفحه  Recentظاهر میشود ،و موزیکهای اضافه
شده یا پخش شده اخیر را نشان میدهد.
ب��رای تعویض تمامی آهنگها Shuffle all ،را
لمس نمایید.
صفحه را به سمت چپ بکشید.
لیست  Artistsظاهر میشود.
بار دیگر صفحه را به سمت چپ بکشید.
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لیست آلبوم ظاهر میشود.
یکبار دیگر صفحه را به سمت چپ بکشید.
لیست  Songsظاهر میشود.
آهنگی را که میخواهید پخش نمایید لمس
کنید.
صفحه آهنگ ظاهر میشود؛ آهنگها شروع به
پخش میکنند.
برای متوقف کردن پخش ) ( Pause ،را
لمس کنید.
)
برای رفت��ن به آهنگ بعدی ( Next
را لمس نمایید.
برای برگش��ت ب��ه ابتدای آهن��گ کنونی،
) ( Previousرا لم��س نمایی��د .ب��رای
)

برگش��ت به آهنگ قبلی( Previous ،
را دوباره لمس نمایید.
برای نشان دادن کنترلهای اضافی صفحه
را لمس نمایید.
برای پس و پیش کردن آهنگPlayhead ،
( ) را لمس نمایید.
در صورت��ی که میخواهید آهن��گ را رتبه
بندی نمایید ) ( Like ،را لمس کنید.
در صورت��ی که میخواهی��د به آهنگی رتبه
منفی دهید ) ( Dislike ،را لمس کنید.

کنترلهای دیگر چه کاری انجام میدهند؟
تغییر به ) .برای غیر فعال کردن
برای تعویض آلبوم ،لیست کنونی یا دسته آهنگها درون یک سفارش تصادفی Shuffle ،را لمس کنید (
) را لمس نمایید .برای فعال کردن تکرار تمامی آهنگها در آلبوم ،لیس��ت ،یا مجموعه ای از
گزین��ه  ( Shuffle On ،shuffleتغیی��ر ب��ه
تغییر
) .برای فعال کردن تکرار تنها همان آهنگ  Repeat Allرا لمس کنید (
تغیر به
آهنگهای کنونی Repeat ،را لمس نمایید (
) .برای پنهان کردن اثر هنری و نمایش دادن لیست آهنگها
تغییر به
) .برای غیر فعال کردن تکرار Repeat One ،را لمس کنید (
به
 ) ( Listرا لمس کنید.
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تنظیم کردن صدا با اکوالیزر
ش��ما میتوانید از ویژگ��ی  Equalizerدر برنام��ه  Play Musicبرای تنظیم کردن آهنگ مورد عالقه خود اس��تفاده نمایید.
اکوالیزر زمانی مفید است که شما از تلفن یا تبلت خود با ابزار های خروجی متفاوت استفاده مینمایید ،مانند اسپیکرهای قابل
حمل و هدفونها Equalizer .یک تعداد از پیش تنظیمات اختصاص یافته برای انواع مختلفی از موزیکها است ،مانند ،Folk
 ،Jazzو  ،Rockاما شما میتوانید از آنها برای هر نوع موزیکی که گوش میدهید استفاده نمایید .شما همچنین میتوانید پیش
تنظیم سفارشی مختص به خود را به نام  Userایجاد کنید که دقیقاً فرکانسهای ترجیحی شما را پخش مینماید.
تنظیم کردن صدا با اکوالیزر
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداشت :در صورتی که زبانه  Widgetsدر صفحه
 Appsنیست ،زبانه  Appsرا لمس نمایید.
 ) ( Play Musicرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی که  Play Musicدر همان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،نوار مرورگر را به س��مت
چپ یا راست بکشید تا  Play Musicرا پیدا نمایید.
برنامه  Play Musicباز میشود.
ب��ه آهنگی که میخواهید پخ��ش نمایید هدایت
میشوید ،و سپس آن را لمس نمایید.
آهنگ ش��روع به پخش میش��ود ،و صفحه آن ظاهر
میشود.
دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید.
منو باز میشود.
 Equalizerرا لمس کنید.
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صفحه  Equalizerظاهر میشود.
در صورتی ک��ه میخواهید از Equalizer
اس��تفاده نمایید س��وییچ  Equalizerرا On
تنظیم نمایید.
نام اکوالیزر کنونی را لمس نمایید.
منوی اعالن ظاهر میشود.
اکوالی��زری که میخواهی��د اعمال نمایید را
لمس کنید.
منوی بسته میشود ،و  Play Musicبا استفاده
از اکوالیزر شروع به پخش آهنگ شما مینماید.
برای تنظیم کردن صدای بیشتر ،نوار لغزنده
اکوالیزر ( ) را به سمت باال یا پایین بکشید.
هنگامی که شما یک اکوالیزر پیش تنظیم را
س��فارش سازی میکنید ،برنامه Play Music
به اکوالیزر  Userتغییر میکند.
یادداش�ت :ش��ما میتوانید آخری��ن اکوالیزر
سفارشی را بوسیله باز کردن منوی اعالن دوباره
بکار ببرید و  Userرا لمس کنید.
در صورت��ی که  Bass boostدر دس��ترس
اس��ت ،ب��رای تنظی��م باس ن��وار لغزن��ده آن را
( ) بکشید.
ب��رای تنظی��م افکت  3Dن��وار لغزنده آن را
( ) بکشید.
هنگامی که ش��ما انتخاب یک اکواالیزر را به
) را لمس
اتمام رس��اندید ،دکمه ( Back
کنید.
صفحه  songدوباره ظاهر میشود.

چرا فرمان اکوالیزر در منوی برنامه  Play Musicظاهر نمیشود؟ چگونه یک اکواالیزر مناسب را انتخاب کنم؟
برخی از ابزار های آندروید از ویژگی  Equalizerپشتیبانی نمیکنند .در ب��ه افک��ت هر اکواالیزر در موس��یقی که پخش میش��ود گ��وش دهید ،و
صورتی که ابزار ش��ما از اکواالیزر پشتیبانی نمیکند ،فرمان در منو ظاهر س��پس یکی را انتخاب نمایید .به اس��امی اکوالیزر کمی توجه نمایید ،زیرا
نمیش��ود .در صورتی که ابزار برنامه دیگ��ری را برای پخش موزیک ارائه افکتهایش��ان بس��ته به اس��پیکرها یا هدفونهای مورد استفاده شما فرق
میکند .برای مثال ،ش��ما ممکن اس��ت صدا های موزیک کالس��یک را با
میدهد ،اگر آن برنامه دارای این ویژگی باشد متوجه خواهید شد.
استفاده از اکواالیزر  Heavy Metalجستجو نمایید.
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ایجاد کردن یک Playlist
در ع��وض پخ��ش آهنگهای خاص یا پخش آهنگهای  CDاز ش��روع تا پایان ،ش��ما میتوانید یک لیس��ت پخش حاوی تنها
آهنگهایی مورد ترجیحی ش��ما اس��ت را ایجاد نمایید .لیس��تهای پخش یک روش عالی برای لذت بردن از موزیک در تلفن یا
تبلت خود هس��تند .ش��ما میتوانید به راحتی یک لیست پخش به دو روش ایجاد نمایید .روش اول شروع لیست پخش و سپس
اضافه کردن آهنگها به آن هرجایی که ش��ما مناس��ب میدانید اس��ت .دومین روش اضافه کردن آهنگها به ترتیب به برنامه
 Play Musicو سپس ذخیره کردن ترتیب آهنگها در یک لیست پخش است.
ایجاد کردن یک Playlist
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
منوی  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.

صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده اس��ت ،زبان��ه  Appsرا
لمس کنید.
 ) ( Play Musicرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی که  Play Musicدر همان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Play Musicرا پیدا نمایید.
برنامه  Play Musicظاهر میشود.
ب��رای رس��یدن به صفح��ه موس��یقی ،صفحه را
ی��ک یا چند بار به س��مت چپ یا راس��ت بکش��ید،
دکم��ه  ) ( Menuرا لم��س نمایی��د ،و س��پس
 New Playlistرا لمس کنید.
یک ایتم را لمس کرده و نگهدارید.
منوی اعالن ظاهر میشود.
 Add to playlistرا لمس کنید.
کادر محاوره ای  Add to playlistظاهر میشود.
 New playlistرا لمس نمایید.
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کادر مح��اوره ای  Playlist nameظاه��ر
میشود.
نام را تایپ نمایید.
 OKرا لمس کنید.
آهنگ دیگر را لمس کرده و نگهدارید.
منوی اعالن ظاهر میشود.
 Add a playlistرا لمس کنید.

کادر محاوره ای  Add to playlistباز میشود.
لیست پخش را لمس کنید.
صفحه را یک یا چند بار به س��مت راس��ت
بکشید تا صفحه  Playlistsظاهر شود.
 Playlistرا لمس کنید.
لیست پخش شروع به پخش مینماید.
یادداشت :شما میتوانید از صفحه Playlists
نام لیس��ت پخش را تغییر دهی��د playlist .را
لمس کنید و نگهدارید ،و سپس در منوی اعالن
 Renameرا لمس کنید.

 Queueچیست و چگونه میتوانم از آن برای ایجاد یک  playlistاستفاده نمایم؟
" Queueلیس��تی از آهنگه��ای در حال پخش اس��ت .ش��ما میتوانید به لیس��ت بوس��یله لم��س کردن و نگهداش��تن آیتم و س��پس لمس کردن
 Add to queueدر منوی اعالن یک آیتم را اضافه نمایید .هنگامی که ش��ما لیس��ت بر روی صفحه نمایش نشان داده شد ،میتوانید بوسیله لمس
کردن و نگهداشتن یک آیتم و سپس لمس کردن گزینه  Remove from queueیک آیتم را حذف نمایید .شما میتوانید لیست را بوسیله لمس
کردن  ) ( Menuو  Clear queueحذف نمایید .برای ذخیره کردن لیس��ت در یک  ) ( Menu ،playlistو  Save queueرا لمس نمایید.
در کادر محاوره ای  ،Playlist nameیک نام را تایپ کنید و  OKرا لمس کنید.
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سفارش سازی تنظیمات صوتی
شما میتوانید برای اینکه برنامه متناسب با روش سما کار کنید تنظیمات  Play Musicرا سفارش سازی کنید .شما میتوانید
با استفاده از حساب گوگل  Play Musicرا به  Google Playوصل نمایید از این رو میتوانید صدای ذخیره شده در حساب
خود را به جریان بیندازید .این ش��ما را قادر میس��ازد با اس��تفاده از تلفن یا تبلت خود به مجموعه موس��یقی آنالین خود گوش
دهید .شما میتوانید به طور خودکار موسیقی را در تلفن یا تبلت خود منتقل نمایید ،و برای کاهش کاربرد داده های سلولی خود
اتصاالت  Wi-Fiرا محدود نمایید ،و موس��یقی را با کیفیت باال به جریان بیندازید .ش��ما همچنین میتوانید از دانلود فایلهای
رسانه با یک اتصال سلولی به جای  Play Music ،Wi-Fiرا متوقف نمایید.
سفارش سازی تنظیمات صوتی
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداشت :در صورتی که زبانه  Widgetsدر صفحه
 Appsظاهر شده باشد ،زبانه  Appsرا لمس کنید.
 ) ( Play Musicرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی که  Play Musicدر همان
صفحه اول  Appsظاهر نشده باشد ،نوار مرور گر را
به س��مت چپ یا راست بکشید تا  Play Musicرا
پیدا نمایید.
برنامه  Play Musicباز میشود.
دکمه  ) ( Menuرا لمس کنید.
منوی باز میشود.
 Settingsرا لمس کنید.
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در صفح��ه  ،Music settingsدر صورتی
ک��ه باز خوانی حس��اب صحیح را نش��ان ندهد،
 Google accountرا لم��س نمایید .در غیر
اینصورت ،به مرحله  9مراجعه نمایید.
در صفح��ه  ،Google accountحس��اب
درست را لمس کنید ( تغییر به ).
در کادر مح��اوره ای تایی��د،
 Switch accountsرا لمس نمایید.
در صورت��ی که میخواهید موزیک را منتقل
نمایی��د Automatically cache ،را لمس
کنید ( تغییر به ).
در صورت��ی ک��ه میخواهید از مس��یر یابی
از طری��ق اتص��االت ش��بکه پرهی��ز نمایی��د،

 Stream via Wi-Fi onlyرا لمس نمایید
( تغییر به ).
در صورتی که میخواهید همواره از کیفیت
باال استفاده نماییدstream high quality ،
را لمس نمایید( تغییر به ).
در صورت��ی ک��ه میخواهی��د از دانل��ود
ه��ای س��لولی جلوگی��ری ب��ه عم��ل آوری��د،
 Download via Wi-Fi onlyرا لم��س
کنید ( تغییر به ).
) را لمس نمایید.
( Back

چگونه موسیقی را در حساب  Google Playخودم ذخیره کنم؟
هنگام��ی ک��ه ش��ما آهنگه��ا را از  Play Storeخریداری مینمایید ،از رایان��ه یا یک ابزار آندروید اس��تفاده مینمایی��د Play Store ،آهنگها را
در حس��اب گوگل ش��ما قرار میدهد و مس��لماً ش��ما میتوانید آنه��ا را از رایانه یا اب��زار خود پخش کنید .ب��رای قرار دادن آهنگه��ا از رایانه خود
درون حس��اب  ،Google Playاز برنام��ه  Google Play Music Managerب��رای آپل��ود کردن آنها اس��تفاده نمایید .ش��ما میتوانید برنامه
 Google Play Music Managerرا مجانی از سایت
https//:play.google.com/music/listen?u-0=manager_pl
دانلود نمایید.

303

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل 12
تماشا کردن فیلمها
ب��رای پخ��ش کردن ویدیوها ،مانند فیلمه��ا ،نمایشهای تلویزیونی ،یا موزیک ویدیوها ،ش��ما از برنامه Play Movies & TV
اس��تفاده نمایید .این برنامه میتواند هر دو فیلم مختص به ش��ما را پخش نماید ،مانند آنهایی که با دوربین تلفن ش��ما گرفته
شدهاند و فیلمها و نمایشهای تلویزیونی که شما خریداری کردهاید .شما میتوانید یک فیلم را بر روی صفحه تلفن یا تبلت خود
پخش کنید ،که در هنگام س��فر کردن دس��تی اس��ت ،یا در یک  TVکه شما به ابزار خود متصل مینمایید .استفاده از یک TV
زمانی مفید است که شما باید یک فیلم یا چند ویدیو را با خانواده ،دوستان ،یا همکاران خود به اشتراک بگذارید.
تماشا کردن فیلمها
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورتی ک��ه زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Homeظاهر ش��ده باش��د ،زبانه  Appsرا
لمس نمایید.
( Play Movies & TV

) را لمس کنید.

ک��ه
صورت��ی
در
یادداش�ت:
 Play Movies & TVدر هم��ان صفح��ه اول
 Appsظاهر نش��ود ،نوار مرور گر را به س��مت چپ
یا راس��ت بکشید تا  Play Movies & TVرا پیدا
نمایید.
برنامه  Play Movies & TVرا باز کنید.
 Personal Videosرا لمس نمایید.
زبانه  Personal Videosظاهر میشود.
ویدیویی را که میخواهید مشاهده نمایید لمس
کنید.

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

304

پخش کردن موزیک و فیلمها

www.karamoozesh.com

ویدیو باز میشود و شروع به پخش میکند.
برای نشان دادن کنترلهای پخش صفحه را
لمس نمایید.
ب��رای متوق��ف ک��ردن پخ��ش ،دکم��ه
 ) ( Pauseرا لمس نمایید.
ب��رای جل��و ی��ا عق��ب ب��ردن فیل��م،
 ) ( Playheadرا لمس کنید.
هنگام��ی ک��ه ش��ما آم��اده ب��رای
برگش��ت ب��ه لیس��ت ویدیوه��ا هس��تید،
 ) ( Play Movies & TVرا لمس کنید.
در صورتی که ویدیو از موقعیت landscape
استفاده مینماید ،تلفن یا تبلت خود را به حالت
 landscapeدر آورید.
ویدیو در موقعیت  landscapeظاهر میشود ،و
شما میتوانید آن را به طور کامل تماشا نمایید.

کدام یک از قالب بندیهای ویدیو میتواند برنامه  Play Movies & TVرا پخش نمایید؟
برنام��ه  Play Movies & TVمیتوان��د فیلمه��ا را در قال��ب بندیه��ای  ،MPEG-4 SP ،H.264 AVC ،H.263و  VP8را پخ��ش نمایی��د.
فایله��ای ویدیویی خودش��ان میتوانند از انواع فایل متفاوت و پس��وند های فای��ل مانند قالب بندی فایل  MPEG-4و پس��وند فایل  ،mp4.قالب
بن��دی فای��ل  Matroskaو پس��وند فای��ل  ،mkv.و قالب بندی فایل  3GPPو پس��وند فایل  3g.اس��تفاده نماین��د .برای تعیین اینک��ه آیا برنامه
 Play Movies & TVمیتواند یک فایل خاص را پخش نماید ،آن فایل را پخش کنید .در صورتی که پخش نشد ،شاید شما بتوانید آن را با استفاده
از  ،HandBrakeمجانی از سایت
http//:handbrake.fr
تبدیل کنید.
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خریداری فیلمهای ویدیویی به صورت آنالین
عالوه بر برنامهها و موس��یقی Google Play Store ،یک دامنه وس��یعی از فیلمها را نیز پیش��نهاد میدهد .شما میتوانید با
اس��تفاده از برنامه  Play Storeداخلی در تلفن یا تبلت خود به  Play Storeدسترس��ی داش��ته باش��ید؛ و بخش  Moviesرا
برای یافتن فیلمهایی که به آن عالقه دارید مرور نمایید .شما میتوانید اطالعات و بررسیهای هر فیلم را بخوانید ،و برای برخی
از فیلمها ش��ما میتوانید یک پیش نمایش��ی از آن را تماش��ا نمایید .فیلمهایی که شما در  Play Storeخریداری مینمایید هم
بر روی تلفن یا تبلت و هم بر روی رایانه های دیگر و ابزارهایی که به حساب گوگل مشابه متصل است در دسترس خواهد بود.
خریداری فیلمهای ویدیویی به صورت آنالین
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده باش��د ،زبان��ه  Appsرا
لمس نمایید.
( Play Store

) را لمس نمایید.

یادداش�ت :در صورتی ک��ه  Play Storeدر همان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،نوار مرور گر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Play Storeرا پیدا نمایید.
برنامه  Play Storeباز میش��ود و صفحه Home
آن نمایش داده میشود.
 Moviesرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه صفح��ه
 Watch HD Movies and Moreظاه��ر
میش��ود ،اطالعات ارائه ش��ده را مطالع��ه نمایید ،و
سپس  Start Shoppingرا لمس نمایید.
 Categoriesرا لمس نمایید.
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لیست  Categoriesظاهر میشود.
طبق��ه ای را ک��ه میخواهید م��رور نمایید
لمس کنید.
صفحه  Top Sellingظاهر میشود.
یادداش�ت :از صفح��ه  ،Top Sellingب��رای
نمایش صفحه  New Releasesیکبار صفحه
را به سمت چپ بکشید.
آیتمی را ک��ه میخواهید مش��اهده نمایید
لمس کنید.
صفحه آن آیتم ظاهر میشود.
ب��رای پخش کردن پی��ش نمایش فیلم در
برنامه  ) ( Play ،YouTubeرا لمس کنید.
برای مشاهده خالصه ای از فیلم ،بررسیها،
هنرپیشهها ،و اطالعات دیگر ،نوار مرور گر را به
سمت پایین بکشید.
برای خرید یک آیتم دکمه  priceرا لمس
نمایید.
در صورتی که یک دکمه  Rentظاهر شود،
برای کرایه کردن فیلم ،دکمه را لمس نمایید.

چگونه میتوانم یک فیلم را از تلفن یا تبلت خودم بر روی تلویزیون پخش کنم؟
در صورتی که تلویزیون ش��ما دارای یک درگاه  HDMIاس��ت ،یک تنظیم کننده  Slimport-to-HDMIرا خریداری کنید و از آن برای اتصال
تلفن یا تبلت مس��تقیماً به تلویزیون خود اس��تفاده نمایید .این روش با نس��خه های قدیمیتر آندروید و همینطور با  Android Jelly Beanنیز کار
میکند .در صورتی که ابزار آندروید ش��ما  Jelly Beanرا اجرا میکند ،گزینه دیگر برای ارتباط ابزار ش��ما با تلویزیون به طور بی س��یم اس��تفاده از
" Android Wireless Displayاس��ت .تلویزی��ون بای��د دارای  Android Wireless Displayی��ا ی��ک تنظی��م کنن��ده
 Android Wireless Displayمتصل به آن باشد .ابزار آندروید همچنین از  Android wireless displayنیز پشتیبانی مینماید.
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پیدا کردن فیلمهای ویدیویی بر روی YouTube
در صورتی که از تماش��ا کردن فیلمها لذت میبرید ،میتوانید یک تنوع وس��یعی از سرگرمی را بر روی  ،YouTubeوب سایت
اش��تراک گذاری فیلم جس��تجو نمایید .تلفن یا تبلت آندروید شما با یک برنامه  YouTubeداخلی شما همراه است که شما را
قادر میس��ازد به راحتی به  YouTubeدسترس��ی داشته باشید و فیلمهایی که میخواهید تماشا نمایید را جستجو کنید .شما
میتوانید  YouTubeرا کاوش کنید و فیلمها را بدون متصل شدن به حساب گوگل خود تماشا نمایید .اما در صورتی که شما
از تمامی ویژگیهای  YouTubeاستفاده میکنید ،از جمله رتبه بندی فیلمها و پرچم گذاری آنها ،باید به آن متصل شوید.
پیدا کردن فیلمهای ویدیویی بر روی YouTube
باز کردن برنامه  YouTubeو مرور کردن فیلمها
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه زبان��ه  Widgetsدر
صفحه  Appsظاهر ش��ده باش��د ،زبان��ه  Appsرا
لمس نمایید.
 ) ( YouTubeرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه  YouTubeدر همان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  YouTubeرا پیدا نمایید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  YouTubeی��ک
کادر مح��اوره ای Choose an account
را نمای��ش دهد ،حس��اب مناس��ب را لم��س کنید
( تغییر به ) و سپس  OKرا لمس کنید.
برنام��ه باز و صفح��ه  Homeآن را با Trending
 category selectedرا نشان میدهد.
صفحه را به سمت چپ بکشید.
لیست روند فیلمها را نشان میدهد.
صفحه را به سمت باال بکشید.
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فیلمهای بیشتر ظاهر میشوند.
یک فیلم را لمس کنید.
صفح��ه اطالع��ات فیلم ظاهر میش��ود ،و فیلم
پخش میشود.

جستجو کردن فیلمها
در ب��االی صفح��ه نمای��ش ،YouTube

 ) ( Searchرا لمس نمایید.

واح��د ه��ای جس��تجوی خ��ود را در کادر
 Searchتایپ نمایید.
یک لیست از نتایج جستجو ظاهر میشود.
لیس��ت نتایج جس��تجو را لمس کنید تا آن
صفحه فیلم را مشاهده نمایید.

چگونه طبقه بندیهای دیگری از فیلمها را مرور کنم؟

چگونه  Channel Feedخودم را راه اندازی کنم؟

ب��رای نمایش پنل خاکس��تری حاوی حس��اب و کانالهای خود صفحه را برای نمایش پنل خاکس��تری حاوی حس��اب و کاناله��ای خود صفحه را
به سمت راست بکش��ید .در لیست  ،From YouTubeنوار مرور گر را به س��مت راست بکش��ید ،س��پس  Channel Feedرا لمس نمایید .در

در صورت نیاز به س��مت پایین بکشید ،و سپس سلسله ای فیلمهایی که صفحه  Channel Feedکه ظاهر میشود ،برای نشان دادن یک لیست
میخواهید مرور نمایید انتخاب کنید .سلس��لهها ش��امل سرگرمی ،اخبار ،از کانالهای پیش��نهاد ش��ده Add Channels ،را لم��س نمایید .برای
آموختن بیش��تر ،یک کان��ال را لمس نمایید ،یا ب��رای اضافه کردن کانال
علم ،و اخبار ورزشی است.
 ) ( Addرا لمس کنید.
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تماشا کردن ،رتبه بندی ،و نشانه گذاری فیلمهای YouTube
هنگام��ی که ش��ما یک فیل��م در  YouTubeپیدا مینمایید که به آن عالقه دارید ،میتوانید فیل��م را بر روی تلفن یا تبلت خو
تماش��ا نمایید .در صورتی که ش��ما با استفاده از حساب گوگل به  YouTubeمتصل ش��دهاید ،همچنین میتوانید یک فیلم را
نیز رتبه بندی نمایید .رتبه بندیهای ش��ما به افراد دیگر برای مش��اهده فیلمهایی که ش��ما تماش��ا کردهاید برای انتخاب کمک
میکند .در صورتی که یک فیلم خراب را پیدا کنید ،میتوانید آن را نش��انه گذاری کنید تا  YouTubeمش��کالت مربوط به آن
را شناسایی نماید .برای مثال ،در صورتی که اعمال خطرناک را در یک فیلم کشف نمایید ،یا در صورتی که حقوق شما را نقص
نماید ،میتوانید آن را نشانه گذاری نمایید.
تماشا کردن ،رتبه بندی ،و نشانه گذاری فیلمهای YouTube
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
یادداشت :در صورتی که زبانه  Widgetsدر صفحه
 Appsظاهر شده باشد ،زبانه  Appsرا لمس نمایید.
 ) ( YouTubeرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه  YouTubeدر همان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،نوار مرور گر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  YouTubeرا پیدا نمایید.
برنامه  YouTubeباز میشود ،و شما میتوانید یک
فیلم را با استفاده از روش توضیح داده شده در وظیفه
قبلی پیدا نمایید.
فیلمی را که میخواهید تماشا نمایید لمس کنید.
صفحه فیلم ظاهر میشود ،و فیلم پخش میشود.
ب��رای موقعی��ت  landscapeابزار خود را لمس
نمایید.
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فیلم در موقعیت  landscapeظاهر میشود ،و
صفحه را پر میکند.
صفحه را لمس نمایید.
کنترلها ظاهر میشوند.
دکمه  ) ( Menuظاهر میشود.
منوی باز میشود.
برای رتبه بندی فیلم Like ،یا  Dislikeرا
لمس نمایید.

چگونه یک فیلم را لمس کنم؟
در صفحه فیلم ،دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید.
در منوی Flag ،را لمس نمایید.
در کادر مح��اوره ای  ،Flag this videoدکم��ه گزین��ه مناس��ب را لم��س نمایی��د .ب��رای مث��ال،
 Hateful or Abusive Contentرا لمس کنید ( تغییر به ).
 Flagرا لمس نمایید.
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حل کردن مسائل مرتبط به ابزار

ب��رای حف��ظ و نگهداری تلفن ی��ا تبلت خود ،باید نرم افزار آن را به روز نمایید ،در برابر ح��وادث از آن  backupتهیه نمایید ،و
راهکارهای حل مسائل ضروری را بیاموزید.
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بستن یک برنامه که پاسخ گویی را متوقف نموده است
توسعه دهندگان برنامههایشان را تا حد ممکن انعطاف پذیر میسازند ،اما بعضی اوقات یک برنامه پاسخ به ورودی شما را متوقف
مینماید .هنگامی که چنین رویدادی رخ میدهد ،باید برنامه را ببندید و سپس آن را از نوع فعال کنید از این رو شما میتوانید
دوباره از آن اس��تفاده کنید .ش��ما میتوانید یک برنامه را از لیس��ت  Recent Appsیا از صفحه  Appsدر برنامه Settings
ببندید .شما میتوانید سپس از صفحه  Appsاستفاده نمایید.
بستن یک برنامه که پاسخ گویی را متوقف نموده است
بستن یک برنامه از لیست Recent Apps
هنگام��ی ک��ه برنامه پاس��خگویی ب��ه برنامه را
) را
متوق��ف کرد ،دکم��ه ( Recent Apps
لمس نمایید.
صفحه  Recent Appsظاهر میشود.
برنامه ای که پاس��خگویی را متوقف کرده است
لمس کرده و نگهدارید.
در صورت��ی من��وی اع�لان ظاه��ر ش��ود،
 Remove from listرا لمس نمایید.
آندروید برنامه را متوقف مینماید .ش��ما میتوانید
س��پس برای نش��ان دادن صفح��ه  ،Homeدکمه
) را لمس نمایید ،برای نشان دادن
( Home
صفح��ه  Appsدکم��ه  ) ( All Appsرا لمس
کنید ،و س��پس برای شروع دوبار آن برنامه را لمس
کنید.
یادداش�ت :در صورتی ک��ه منوی اعالن در صفحه
 Recent Appsظاهر نش��ود ،برای بس��تن برنامه
رویه بعدی را دنبال نمایید.
بستن یک برنامه از صفحه Apps
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورتی که آیک��ون  Settingsدر
همان صفحه اول  Appsظاهر نش��ده باشد ،صفحه
را به سمت چپ بکشید تا آن را مشاهده نمایید.
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صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsدر  Settingsظاهر میشود.
برنام��ه ای که پاس��خگویی را متوقف کرده
است لمس نمایید.

صفحه  App infoبرای آن برنامه باز میشود.
 Force stopرا لمس کنید.
کادر محاوره ای  Force stopباز میشود.
 OKرا لمس کنید.
آندروید برنامه را مجبور به توقف مینماید.
دکمه  ) ( Settingsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
دکمه  ) ( Settingsرا لمس کنید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.

در صورتی که ابزار آندروید من پاس�خ به صفحه لمس�ی را متوقف کند
چه باید کنم؟
در صورتی که تلفن یا تبلت ش��ما پاسخ گویی به صفحه لمسی را متوقف نماید،
آن را از نوع شروع کنید .دکمه  Pressرا فشار داده و نگهدارید تا کادر محاوره
ای در اینجا نش��ان داده شود ،س��پس  ) ( Power offرا لمس نمایید .در
صورت��ی ک��ه کادر محاوره ای ظاهر نش��د ،دکم��ه  Powerرا نگهدارید تا ابزار
خاموش ش��ود 10 .ثانیه منتظر بمانید ،س��پس دکمه  Powerرا فشار دهید تا
برنامه  Googleظاهر شود.
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به روز رسانی نرم افزار ابزار خود
گوگل دائماً نس��خه های جدید سیس��تم عامل آندروید را برای حل مش��کالت منتشر مینماید .برای اجرای سریع و روان تلفن یا
تبلت خود ،و اضافه کردن آخرین ویژگیهایی که گوگل ارائه مینماید ،و هنگامی که یک نس��خه جدید در دس��ترس باش��د باید
نرم افزار ابزار خود را به روز نمایید .تلفن یا تبلت شما نسخه های جدید آندروید را دائماً چک میکند و در صورت موجود بودن
به ش��ما اطالع میدهد .هر نرم افزار مش��ترک که بر روی یک رایانه اجرا میکنید ممکن است نسخه های جدید آندروید را چک
نماید .شما همچنین میتوانید به طور دستی نسخه های جدید نرم افزار را چک نمایید.
به روز رسانی نرم افزار ابزار خود
هنگام��ی که یک سیس��تم به روز در دس��ترس
اس��ت ،دکم��ه  ) ( System Updateدر زبان��ه
 Statusظاهر میشود.

یادداش�ت :آندروید همچنین یک کادر محاوره ای
را نش��ان میدهد که یک سیس��تم به روز رسانی در
دسترس میباشد.
 Notification shadeرا ب��ه س��مت پایی��ن
بکشید.
یادداش�ت :در یک تبلت ،بخشی از زبانه وضعیت را
برای نشان دادن  Notification shadeبه سمت
پایین بکشید.
 System update downloadرا لم��س
کنید.

صفح��ه  Android System Updateظاه��ر
میشود.
 Restart & installرا لمس نمایید.
به روز رسانی آغاز میشود.
ش��ما در صورتی که باید به روز رسانی را متوقف
نمایید ،میتوانید  Cancel installرا لمس کنید.
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صفحه  Power offظاهر میشود.
تلفن یا تبلت غیر فعال میگردد ،و سپس از نوع
شروع میشود.
در ط��ول ارتقا دادن ،آندروید برنامه بر روی ابزار
شما را بهینه میسازد ،مکان را در فضای ذخیره
س��ازی ابزار ت��ا حد امکان مجدد مرتب س��ازی
مینماید.

بعد از بهینه سازی برنامهها ،آندروید آنهایی را
که در حال اجرا هستند فعال مینماید.
در هر نش��انی که در لبه دایره ظاهر میشود
دکم��ه  ) ( Lockرا بکش��ید .آندروی��د قفل
صفحه را باز مینماید.
شما میتوانید سپس با استفاده از تلفن یا تبلت
خود دوباره فعال شوید.

چگونه به طور دستی نسخه های جدید آندروید را چک کنم؟
) را لمس کنید ،س��پس برای نش��ان دادن صفحه  Appsدکمه  ) ( All Appsرا
برای نش��ان دادن صفحه  Homeدکمه ( Home
لمس نمایید .برای نش��ان دادن صفحه تنظیمات k ،را لمس نمایید ،س��پس  About phoneیا  About tabletرا لمس کنید .برای نش��ان دادن
صفحه  System Updates ،System updatesرا لمس نمایید ،سپس  Check nowرا لمس کنید.
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توسعه دادن کارایی باطری
برای اینکه تلفن یا تبلت ش��ما کل روز را تمام کار کند ،باید باطری بوس��یله وصل کردن به یک سوکت  USBانرژی ،یا هر منبع
ش��ارژ دیگر کام ً
ال ش��ارژ نمایید .ش��ما میتوانید بوس��یله کاهش تقاضا عمر باطری ابزار خود را افزایش دهید .شما میتوانید در
هنگام��ی ک��ه به  Wi-Fiو بلوتوث نیاز دارید آنها را غیر فعال کنید .میتوانید صفحه را خاموش نمایید از این رو انرژی کمتری
ابزار مصرف مینماید ،و همچنین میتوانید تلفن یا تبلت خود را تنظیم نمایید تا سریعتر در حالت  sleepقرار بگیرد.
توسعه دادن زمان اجرای باطری
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeرا لمس کنید.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

 ) ( Settingsرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  Settingsدرهمان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Settingsرا پیدا نمایید.

صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Batteryرا لمس نمایید.
صفحه  Batteryظاهر میشود.
ب��ه آیتمهای��ی که انرژی بیش��تری را اس��تفاده
مینمایند نگاه کنید.
یادداش�ت :برای مش��اهده اطالعات بیش��تر ،برای
نش��ان دادن صفح��ه  Use detailsی��ک دکمه را
لمس نمایید .ش��ما میتوانید برای مش��اهده صفحه
 Wi-Fi ،Use detailsرا لمس کنید .برای نشان
دادن صفح��ه  Batteryدکمه  ) ( Settingsرا
لمس کنید.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
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صفحه  Settingsظاهر میشود.
ب��رای غی��ر فع��ال ک��ردن  ،Wi-Fiگزینه
 Wi-Fi switchرا  Offتنظیم نمایید.
ب��رای غی��ر فع��ال بلوت��وث ،گزین��ه
 Bluetooth switchرا  Offتنظیم نمایید.
یادداش�ت :به ج��ای غیر فعال ک��ردن Wi-
 Fiو  Bluetoothدر ی��ک اب��زار ب��ا قابلی��ت
س��لولی ،ش��ما میتوانید در صفحه ،Settings
 Moreرا لم��س کنید ،س��پس برای غیر فعال
نم��ودن تمامی ارتباط��ات  check boxگزینه
 Airplane modeرا لمس کنید (.تغییر
به ).
 Displayرا لمس کنید.
صفحه  Displayظاهر میشود.

 Brightnessرا لمس کنید.
کادر محاوره ای  Brightnessباز میشود.
ن��وار لغزنده را لمس کرده و به س��مت چپ
صفحه بکشید.
 OKرا لمس نمایید.
 Sleepرا لمس کنید.
کادر محاوره ای  Sleepظاهر میشود.
برای تنظیم طول مدتی که میخواهید ابزار
ش��ما قبل از خواب بیدار بمان��د گزینه را لمس
نمایید ( تغییر ب��ه ) .برای ذخیره کردن
انرژی ،یک زمان کوتاهی را انتخاب کنید ،برای
مثال 15 ،ثانیه.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
صفحه  Displayظاهر میشود.
چه کار های دیگری میتوانم انجام دهم تا از تلفن یا تبلت خودم در بین شارژها استفاده کنم؟
در صورتی که باطری تلفن یا تبلت شما به راحتی از بین میرود ،یک باطری کام ً
ال شارژ دیگری را باید همراه خود داشته باشید ،و هنگامی که انرژی
باطری ش��ما کاهش یافت با آن تعویض نمایید .امکان دیگر تهیه یک باطری با ظرفیت باالتر اس��ت ،اما در نظر داشته باشید که استفاده از آن گارانتی
ابزار شما را باطل نکند .در صورتی که به انرژی بیشتر در حین جابجایی نیاز دارید ،یک باطری شارژ همراه یا یک شارژر اتومبیل تهیه کنید.
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بازیابی اولویتهای برنامه شما
در صورتی که تلفن یا تبلت کار کرد عجیبی از خود نش��ان میدهند ،ممکن اس��ت بتوانید بوس��یله بازیابی ارجحتر برنامه های
خود ،آن را تحت کنترل خود در آورید .این حرکت هر اولویت برنامه را به تنظیمات پیش فرض خودش��ان بر میگرداند .س��پس
ش��ما میتوانید برای هر برنامه ارائه ش��ده ایی که میخواهید اولویتها را تنظیم نمایید .شما همچنین زمانی بازیابی اولویتهای
برنامه خود را مفید مییابید که خود تنظیمات برنامه های متفاوت را تجربه نموده باشید اما نمیتوانید تنظیماتی که باید به طور
معمول بازیابی شوند را کشف نمایید.
بازیابی اولویتهای برنامه شما
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.

صفحه  Appsظاهر میشود.
 ) ( Settingsرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  Settingsدر همان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،صفحه را به سمت چپ
بکشید تا  Settingsرا پیدا نمایید.

صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
دکمه  ) ( Menuرا لمس نمایید.
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منوی باز میشود.
 Reset app preferencesرا لم��س
کنید.
کادر مح��اوره ای Reset app preferences
باز میشود.
 Reset appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsدوباره ظاهر میشود.
دکمه  ) ( Settingsرا لمس کنید.

صفحه  Settingsظاهر میشود.
دکمه ( Home

) را لمس کنید.

صفحه  Homeظاهر میشود ،و شما میتوانید
با اس��تفاده از تلفن یا تبلت شروع به چک کردن
مشکل و حل آن نمایید.

چه اثرات دیگری برنامه بازیابی اولویتها دارد؟
برنامه بازیابی اولویتهای پیوندهایی که بین انواع فایلهای خاص و برنامه های ایجاد شده است را حذف مینماید .برای مثال ،هنگامی که شما سعی
در باز کردن یک فایل  movieدارید ،آندروید کادر محاوره ای  Complete action usingرا نمایش میدهد و یک لیست از برنامه های موجود را
نشان میدهد .سپس شما میتوانید برای استفاده برنامه را لمس کنید و دکمه  Alwaysیا دکمه  Just onceرا لمس نمایید .در صورتی که دکمه
 Alwaysرا لمس نمایید ،یک ارتباط بین فایل  movieو برنامه ای که انتخاب کردهاید ایجاد میش��ود .دفعه بعد که ش��ما یک فایل  movieاز این
نوع را باز مینماید ،آندروید از آن برنامه بدون هیچ پرسشی استفاده میکند .بعد از باز یابی اولویتهای برنامه ،آندروید به شما اعالن میکند که برنامه
ای را که میخواهید در هنگام باز کردن فایل استفاده شود را انتخاب کنید.
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چک کردن فضای آزاد و حذف کردن فضای اضافی
در صورتی که تلفن یا تبلت با خود به هر جایی حمل مینمایید ،احتماالً میخواهید داده های و فایلهای رسانه را تا حد ممکن
بر روی آن قرار دهید .بعد از انجام این کار ،ابزار ش��ما ممکن اس��ت فضای آزاد کمتری داش��ته باش��د .این میتواند باعث کاهش
کارایی سرعت ابزار شما شود .برای پرهیز از این مشکالت ،میتوانید مقدار فضای آزاد تلفن یا تبلت خود را چک نمایید .هنگامی
که فضای آزاد شما کم باشد ،میتوانید برای حفظ کارایی مناسب ابزار خود فضای اضافی را حذف نمایید.
چک کردن فضای آزاد و حذف کردن فضای اضافی
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.

 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  Settingsدر همان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،نوار مرور گر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Settingsرا پیدا نمایید.

صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Storageرا لمس کنید.
صفحه  Storageظاهر میشود.
نمودار  Internal Storageمقدار فضای قابل
استفاده را نشان میدهد.
ب��از خوان��ی  Total spaceکل ظرفیت حافظه
ابزار شما را نمایش میدهد.
باز خوانی  Availableمقدار فضای آزاد را نشان
میدهد.
لیس��ت حافظه مفید ابزار شما را به چند قسمت
تقس��یم مینمای��د،Video ،Picture ،Apps :
 ،Cached data ،Downloadsو .Misc
برای مش��اهده برنامه های نصب شده Apps ،را
لمس کنید.
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صفحه  Appsظاهر میشود.
برای حذف کردن ی��ک برنامه از ابزار خود،
نام آن را لمس نمایید.
صفحه  App Infoظاهر میشود.
 Uninstallرا لمس کنید.
یک کادر محاوره ای تأییدیه باز میشود.
 Okرا لمس کنید.
هنگامی ک��ه مدیریت برنامه را تمام کردید،
) را لمس کنید.
دکمه ( Back
صفحه  Storageظاهر میشود.
 Downloadsرا لمس نمایید.
صفحه  Downloadsظاهر میشود.
 check boxاز ه��ر فایل��ی که میخواهید
).

حذف کنید را لمس نمایید ( تغییر به
دکمه  ) ( Deleteرا لمس کنید.
آندروید فایلها را حذف میکند.
) را لمس نمایید.
دکمه ( Back
فضای  Storageظاهر میشود.
 Cached dataرا لمس نمایید.
کادر محاوره ای ? Clear cached dataظاهر
میشود.
 Okرا لمس نمایید.

چه آیتمهای دیگری را میتوانم برای آزاد کردن فضای بیشتر تلفن یا تبلت خودم حذف کنم؟
شما میتوانید فایلهای مختلف و فایلهای رسانه ای را حذف نمایید .در صفحه  ،Storageبرای نشان دادن  ،Miscصفحه فایلهای  Miscرا لمس
کنید .شما میتوانید  check boxرا برای هر آیتمی که میخواهید حذف نمایید انتخاب کنید ( تغییر به ) و سپس دکمه  ) ( Deleteرا
لمس نمایید .اگرچه صفحه  Storageحاوی یک دکمه  Picturesیک دکمه  ،Videoو یک دکمه  Audioاست .برای حذف کردن تصاویر ،فیلم،
و فایلهای رسانه ای با استفاده از مرورگر ویندوز یا  Android File Transferرا به جای استفاده از آندروید حذف نمایید.

325

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :

فصل13
 Back upگرفتن از تلفن یا تبلت به صورت آنالین
برای ایمن نگهداش��تن داده های با ارزش و تنظیمات انتخاب ش��ده ،میتوانید از تلفن یا تبلت خود به صورت آنالین در حس��اب
گوگل خود  back upتهیه نمایید .در صورتی که ابزار شما با مشکالتی همراه باشد ،میتوانید آن را به تنظیمات کارخانه بازیابی
کنید و سپس دادهها و تنظیمات را در آن بازیابی نمایید .اگر ابزار شما گم شود ،دزدیده شود ،یا شکسته شود ،میتوانید دادهها
و تنظیمات خود را از حس��اب گوگل به یک ابزار جدید بازیابی کنید .بازیابی دادهها و تنظیمات خود میتواند ش��ما را در پیاده
سازی تنظیمات ترجیحی در ابزار جدید بدون ساخت بر اساس سفارش پر زحمت پیاده سازی نمایید.
 Back upگرفتن از تلفن یا تبلت به صورت آنالین
) را لمس نمایید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.

صفحه  Appsظاهر میشود.
 ) ( Settingsرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  Settingsدر همان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،نوار مرورگر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Settingرا پیدا نمایید.

صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Backup & resetرا لمس کنید.
یادداش�ت :در یک تلفن ،شما باید برای نشان دادن
دکمه  Backup & resetنوار مرور گر را به س��مت
پایین بکشید.
صفحه  Backup & resetظاهر میشود.
 check boxگزین��ه  Back up my dataرا
لمس کنید ( تغییر به ).
یادداش�ت :هنگام تنظیم تلفن ی��ا تبلت خود ،باید
آن را جهت  back upگیری در حساب گوگل خود
تنظیم نمایید .در صورتی که Back up my data
و  Backup accountرا انتخ��اب ک��رده باش��ید
( ) حساب ایمیل درست را نشان میدهد.
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 backup accountرا لمس نمایید.
کادر مح��اوره ای Set backup account
ظاهر میشود.
حساب مناسب را لمس کنید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه حس��اب ظاه��ر
نش��ده باش��د Add account ،را لم��س
کنی��د و دس��تورالعملها را در صفح��ه
 Add Google Accountدنبال نمایید.

کادر مح��اوره ای Set backup account

بسته میشود.
در صورتی که ش��ما میخواهی��د تنظیمات
و دادههایی را بع��د از نصب دوباره برنامه مجدد
مستقر نمایید گزینه Automatic restore
را لمس کنید ( تغییر به ).
دکمه  ) ( Settingsرا لمس کنید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.
ابزار آندروید ش��ما اکنون در حساب مختص به
شما از خودش  back upمیگیرد.

ب�رای  backupگرفت�ن از اب�زار آندروید خودم چ�ه تنظیماتی در
گوگل انجام دهم؟
آندروی��د از داده ه��ای ش��خصی ش��ما ،مانند لیس��ت مخاطبهای ش��ما،

 bookmarkهای وب ،کلمات عبور  ،Wi-Fiو لغت نامه های سفارش��ی
 back upتهیه مینماید .آندروید همچنین لیستی از برنامه های خریداری
ش��ده یا دانلود شده از  Play Storeو تنظیمات سفارشی شما ،برای مثال،
 Display settingsو  Sound settingsرا ذخیره میکند
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چرا دکمه  Backup & resetدر صفحه  Settingsظاهر نمیشود؟
احتماالً شما دارای یک حساب هستید که مالک تبلت به حساب نمیآید.
در یک تبلت ،تنها مالک ،اولین حساب راه اندازی شده ،امکان دسترسی
به فرامین  Backup & resetاست.
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 Back upگرفتن و بازیابی با یک رایانه
تلفن یا تبلت آندروید شما احتماالً از دادهها با ارزش تشکیل شده است ،از این رو یک ایده خوب  backupگیری از ابزار است.
یک گزینه  backupاس��تفاده از حس��اب گوگل شما است ،اما در صورتی که شما دارای یک رایانه باشید ،میتوانید از ابزار خود
با استفاده از نرم افزار همخوان مناسب در رایانه  backupتهیه نمایید back up .گرفتن در رایانه سریعتر از  backupگیری
آنالین است ،و شما میتوانید ابزار خود را بدون اتصال به اینترنت بازیابی نمایید .به خاطر امنیت ،شما  back upگیری از تلفن
یا تبلت خود هم در رایانه و هم در حساب گوگل انتخاب کنید تا مطمئن شوید میتوانید دادهها را بعد از روی دادن یک حادثه
بازیابی نمایید.
متصل کردن تلفن یا تبلت خود به رایانه
برای  backupگرفتن از تلف��ن یا تبلت آندروید در رایانه،
ی��ا بازیابی ابزار از رایانه ،باید آنها را به رایانه متصل نمایید.
بهترین وس��یله اتص��ال یک کابل  USBاس��ت ،اما ش��ما
میتوانی��د از  Wi-Fiبرای  backupگیری نیز اس��تفاده
نمایید .معموالً ،هنگامی که ش��ما تلف��ن یا تبلت خود را به
رایانه متصل مینمایید ،سیس��تم عامل رایانه شما نرم افزار
مشترک را به طور خودکار اجرا مینماید .این ابزار سپس در
پنجره  companion softwareظاهر میشود.

اجرا کردن عملیات Backup
با  backupگیری از تلفن یا تبلت خود در رایانه ،میتوانید
در صورت رخ دادن اتفاق ،داده های خود را در ابزار یا در ابزار
آندروید دیگر بازیابی نمایید .برای  back upگرفتن از تبلت
ی��ا تلفن خ��ود ،از نرم افزار همراه در رایانه اس��تفاده نمایید.
در این برنامه ،ش��ما زبان��ه  Back up / Restoreرا کلیک
کنی��د ،آیتمه��ا را برای  backupانتخاب نمایید ،و س��پس
دکمه  Backupرا کلیک کنید .کادر محاوره ای Backup
پیشرفت  backupرا نشان میدهد.
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آماده شدن برای بازیابی تلفن یا تبلت
بعد از اینکه تلفن یا تبلت شما ناپایدار شد یا پاسخگویی را متوقف
کردید ،شما میتوانید آن را از یک  backupدر رایانه خود بازیابی
نمایید .برای آماده شدن جهت بازیابی ابزار خود ،آن را به رایانه با
اس��تفاده از یک کابل  USBمتصل نمایید .اگر نرم افزار مشترک
به طور خودکار اجرا نش��د ،آن را از منوی  Startیا صفحه Start
در ویندوز یا از  Launchpadیا  Dockدر  OS Xاجرا نمایید.
شما میتوانید سپس زبانه  Back up / Restoreرا کلیک نمایید
و برای بازیابی فایل  backupرا از آن انتخاب کنید.

دادههایی که میخواهید بازیابی نمایید را انتخاب کنید
ش��ما میتوانید سلس��له ای از دادهها را در اب��زار خود بازیابی
نمایید .معموالً ،تمامی دادهها در  backupتعریف شدهاند زیرا
ای��ن دادهها را کام ً
ال بازیابی مینمای��د .اما بعضی اوقات ممکن
اس��ت ش��ما تنها سلس��له ای از دادهها را بازیابی نمایید .برای
مثال ،ش��ما تصمی��م ندارید تمامی فایلهای ویدی��و را بازیابی
نمایید زیرا مقدار زیادی فضا را اشغال مینمایند .بعد از انتخاب
دادههایی که میخواهید بازیابی کنید ،شروع به اجرای عملیات
بازیابی نمایید.

تکمیل نمودن عملیات بازیابی
در طول عملیات بازیابی ،نرم افزار مش��ترک دادهه��ا را از فایل  backupبر روی
رایان��ه یا در ابزار آندروید ش��ما کپ��ی میکند Backup .گیری ش��امل چندین
گیگابایت داده اس��ت ،از این رو عملیات بازیابی ممکن اس��ت ساعتها زمان الزم
داش��ته باشد .مراقب باشید عملیات بازیابی دچار نقص نشود .بعد از انجام بازیابی،
تلفن یا تبلت ش��ما  restartمیشود ،و سپس دوباره خود را به رایانه شما متصل
میکند .شما میتوانید سپس تلفن یا تبلت خود را خاموش نمایید و دوباره روشن
و شروع به استفاده از آن کنید.
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این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است .شماره رهگیری13005970452 :
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بازیابی کردن ابزار خود با تنظیمات کارخانه
گوگل آندروید را تا حد ممکن انعطاف پذیر س��اخته اس��ت ،اما برخی اوقات مشکالتی روی میدهد که به دخالت شما نیاز دارد.
در صورتی که رایانه دارای نرم افزار همراه برای رایانه یا تلفن ش��ما باش��د ،ابزار خود را به رایانه متصل نمایید و سعی در استفاده
از پیش��نهادات جهت بازیابی یا تنظیم مجدد ابزار نمایید .در صورتی که در حین جابجایی دچار نقص ش��وند ،در صورتی که نرم
افزار مش��ترک را نداشته باش��ید ،باید ابزار را به تنظیمات کارخانه بازیابی نمایید .بازیابی به تنظیمات کارخانه یک عملیات است
که شما بر روی تلفن یا تبلت برای حل مشکالت شدید انجام میدهید .بعد از بازیابی به تنظیمات کارخانه ،میتوانید داده های
را در ابزار خود از حساب گوگل خود بازیابی نمایید.
بازیابی کردن ابزار خود با تنظیمات کارخانه
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

دکمه  ) ( All Appsرا لمس نمایید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
 ) ( Settingsرا لمس کنید.
یادداش�ت :در صورت��ی ک��ه  Settingsدر هم��ان
صفحه اول  Appsنیس��ت ،نوار مرور گر را به سمت
چپ یا راست بکشید تا  Settingsرا پیدا نمایید.
صفحه  Settingsظاهر میشود.
 Backup & resetرا لمس کنید.
یادداش�ت :در تلفن ،شما باید برای تعیین موقعیت
دکمه  Backup & resetنوار مرور گر را به س��مت
پایین بکشید.
صفحه  Backup & resetظاهر میشود.
 Factory data resetرا لمس کنید.
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صفحه  Factory data resetظاهر میشود.
 Reset phoneی��ا  Reset tabletرا
لمس کنید.
یادداش�ت :در صورتی که تلفن یا تبلت ش��ما
دارای ی��ک کلم��ه عبور یا  PINاس��ت ،صفحه
 Confirm your PINیا Confirm your
 passwordظاهر میشود .کلمه عبور یا PIN
خود را تایپ کنید و  Nextرا لمس نمایید.
صفحه ? Resetظاهر میشود.
 Erase everythingرا لمس نمایید.
تلفن یا تبلت شما  restartمیشود و تنظیمات
کارخانه آن را بازیابی مینماید.
صفحه  Got Googleظاهر میشود.

 Yesرا لمس نمایید.
صفحه  Backup and restoreظاهر میشود.
در صورت��ی که میخواهی��د داده های خود
را بازیاب��ی نمایی��دRestore from my ،
 Google Account to this phoneرا
لمس نمایید ( تغییر به ).
در صورت��ی که میخواهی��د دادهها خود را
بازیابی نماییدKeep this phone backed ،
 up with my Google Accountرا لمس
کنید( تغییر به ).
دکم��ه  ) ( Nextرا لم��س کنی��د و راه
اندازی تمام میشود.

آی�ا دالیل دیگری برای بازیابی یک ابزار به تنظیمات کارخانه وجود
دارند؟
به غیر از مش��کالت نرم افزاری ،دو دلیل برای بازیابی یک ابزار به تنظیمات
کارخانه وجود دارد .ابتدا ،در صورتی که شما ابزار را رمز نویسی کرده باشید،
میتوانی��د آن را برای حذف کد به تنظیم��ات کارخانه بازیابی نمایید .ثانیاً،
در صورتی که شما ابزار خود را به فرد دیگری داده باشید یا فروخته باشید،
ب��رای حذف تمام��ی دادهها و تنظیمات خود میتوانی��د آن را به تنظیمات
کارخانه بازیابی نمایید.
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اگ�ر من نخواهم دادهها را از حس�اب گوگل در ابزار خودم بازیابی
کنم چه کاری باید انجام دهم؟
در صورتی که نمیخواهید دادهها را از حساب گوگل خود بازیابی نمایید،

 check boxگزینه Restore from my Google Account to
 this phoneرا در صفح��ه بازیاب��ی  Backup and restoreحذف
نمایید .شما میتوانید سپس ابزار خود را به طور دستی راه اندازی نمایید.
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فصل13
حل مشکالت شارژ
در صورتی که رایانه ش��ما یک مدل قدیمی اس��ت و شما برای شارژ کردن تلفن یا تبلت خود با مشکل مواجه هستید ،پورتهای
 USBدر رایانه ش��اید انرژی کافی مورد نیاز برای ابزار ش��ما را تأمین نکنند .در این مورد ،شما میتوانید از یک شارژر برای شارژ
کردن تلفن یا تبلت از یک خروجی  ACاستفاده نمایید گزینه دیگر یک  USB hubاست .در صورتی که شما برای شارژ کردن
ابزار خود با مش��کالتی مواجه هس��تید ،میتوانید چند حرکت را برای حل این مشکل انجام دهید .این حرکات میتواند مشخص
نماید آیا مشکل جزیی است یا باید از باطری جایگزین استفاده کرد.

چک کردن اتصاالت کابل
در صورتی که تلفن یا تبلت ش��ما شارژ نمیشود ،ابتدا
کابلهای متصل ش��ده و ایمن را چک کنید .مطمئن
شوید اتصال دهنده  USBمیکرو به  SlimPortابزار
شما محکم پیوند خورده اس��ت و انتهای کابل USB
اصوالً به رایانه یا شارژر محکم متصل شده باشد .تایید
کنید اتصال دهندهها عاری از گردو غبار هس��تند چرا
که ممکن اس��ت در ارتب��اط خللی ایج��اد نمایند .در
صورت ممکن ،شارژر دیگری یا سوکت دیواری دیگری
امتحان نمایید.

جابجا کردن پورتهای USB
در صورتی که ش��ما برای ارتباط با تلفن یا تبلت خود
ب��ه رایانه از کابل  USBاس��تفاده نمایی��د ،میتوانید
پ��ورت  USBدیگ��ری را امتحان نمایی��د .بدانید که
پورته��ای  USBدر بعضی از صفح��ات کلید انرژی
کافی را برای ش��ارژ ک��ردن تلفن یا تبلت ش��ما ارائه
نمیدهن��د .در صورتی که به یک پورت  USBصفحه
کلید متصل هستید ،در عوض اتصال یک پورت USB
واق��ع در رایانه را امتحان نمایید .اگر ش��ما دارای یک
 USB hubهستید ،آن را امتحان نمایید.
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به روز رسانی یک رایانه جدید
در صورتی که  Macیا  PCشما بسیار قدیمی است و شما سعی در استفاده از یک  USB hubدارید اما متوجه شدید که راضی
کننده نیست ،راه حل دیگر به روز کردن و ارتقا دادن به یک رایانه جدید است .این گزینه گران به شمار میآید ،از این رو معموالً
ش��ما میخواهید تمامی گزینه های ش��ارژ کردن را قبل از پیگیری کام ً
ال امتحان نمایید .پورتهای  USBدر یک رایانه که بیش
از چند س��ال از عمرش میگذرد ممکن اس��ت انرژی
کافی را برای تلفن یا تبلت ش��ما تأمین نکنند .در این
مورد ،پورتهای  USBتنها برای جستجوی ابزار شما
با رایانه خوب هستند ،و شما باید از منبع نیروی کافی
برای شارژ کردن ابزار استفاده نمایید.

بیدار کردن ابزار خود
برخ��ی از رایانهه��ا اب��زار های  USBدار مانن��د تلفنها و تبلت ه��ا هنگامی که رایانهها در خواب هس��تند را ش��ارژ نمیکنند.

در صورت��ی ک��ه رایانه ابزار ش��ما را در هنگامی در حالت خواب اس��ت ش��ارژ نمیکن��د ،میتوانید به راحت��ی آن را بیدار نماید
و رایان��ه خ��ود را پیکربندی کنید ت��ا دیگر در هنگام
شارژ در حالت خواب قرار نگیرد .برخی از  laptopها
ابزار های  USBمتصل ش��ده را تنها بعد از اتصال به
یک منبع انرژی شارژ خواهند کرد .در این مورد ،شما
میتوانید برای ش��ارژ کردن ،ل��پ تاپ را به ابزار خود
متصل نمایید.

عوض کردن باطری
در صورتی که هنوز هم نمیتوانید تلفن یا تبلت خود را شارژ کنید ،باید باطری خود را تعویض نمایید .چگونگی و سهولت تعویض
باطری به ابزار شما بستگی دارد .برخی از تلفنها و تبلت ها قابهای پشتی شان به راحتی در عرض چند ثانیه تعویض میشوند.
اب��زار های دیگر به یک متخصص جهت انجام این کار
نیاز دارند .در صورتی که ابزار شما روش روشنی جهت
دسترس��ی به باطری ندارد ،سند راهنمای آن را قبل
از تالش برای باز کردن مطالعه نمایید ،زیرا باز کردن
ابزاری که باید توس��ط یک کارشناس باز شود نه یک
کاربر ،ممکن است گارانتی را باطل نماید.
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حل مشکالت اتصاالت Wi-Fi
برای کس��ب اطالعات بیش��تر در مورد تلفن یا تبلت خود ،از شبکه های  Wi-Fiدر دسترس استفاده نمایید .این برای ابزار های
آندروید با برنامه های داده ناچیز به طور ویژه مفید هستند .معموالً ،تلفن یا تبلت شما اتصاالت  Wi-Fiرا بدون مشکلی نصب و
نگهداری مینماید .اما شما برخی اوقات باید به ابزار خود بگویید اتصال به شبکه را قطعه نماید ،و سپس به طور دستی شبکه را
مجدد وصل نمایید ،و کلمه عبور را دوباره آماده کنید .همچنین شما باید نشانی  IPابزار خود یا نشانی  Macآن ،نشانی سخت
افزار منحصر به فرد تنظیم کننده شبکه بی سیم را جستجو کنید.
حل مشکالت اتصاالت Wi-Fi
نصب مجدد یک اتصال  Wi-Fiمعیوب
) را لمس کنید.
دکمه ( Home
صفحه  Homeظاهر میشود.

دکمه  ) ( All Appsرا لمس کنید.
صفحه  Appsظاهر میشود.
 ) ( Settingsرا لمس نمایید.
یادداشت :در صورتی که  Settingsدر همان صفحه
اول  Appsظاهر نشود ،نوار مرور گر را به سمت چپ
یار است بکشید تا  Settingsرا پیدا نمایید.

صفحه  Settingsظاهر میشود.
گزینه  Wi-Fi switchرا  Offتنظیم نمایید.
آندروید  Wi-Fiرا غیر فعال مینماید.
گزینه  Wi-Fi switchرا  Onتنظیم نمایید.
آندروید  Wi-Fiرا غیر فعال مینماید و سعی میکند
اتصال شبکه بی سیم قبلی را مجدد نصب کند.
یادداشت :در صورتی که از اتصال  Wi-Fiدر حال
کار کنونی راضی هستید ،بقیه مراحل را دنبال نمایید.
 Wi-Fiرا لمس نمایید.
صفحه  Wi-Fiظاهر میشود.
شبکه متصل شده را لمس نمایید.
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یک کادر محاوره ای ظاهر میش��ود و اطالعات
اتصال را نشان میدهند ،از جمله نشانی .IP
 Forgetرا لمس نمایید.
کادر محاوره ای بسته میشود ،و آندروید شبکه
را از دست میدهد.
دکمه شبکه را دوباره لمس نمایید.
یک کادر محاوره ای باز میشود و کلمه عبور را
نشان میدهد.
کلمه عبور را تایپ کنید.
 Connectرا لمس نمایید.
کادر محاوره ای بس��ته میش��ود ،و ابزار شما به
شبکه متصل میشود.
جستجوی نشانی ابزار  MACخود
از صفح��ه  ،Wi-Fiدکم��ه  ) ( Menuرا
لمس نمایید.
منو ظاهر میشود.
 Advancedرا لمس نمایید.
صفحه  Advanced Wi-Fiظاهر میشود.
باز خوانی نشانی  MACرا بررسی کنید.
یادداش�ت MAC :خالص��ه عب��ارت
 Media Access Controlاس��ت .آن هیچ
ارتباطی به رایانه های  Apple Macندارد.
دکمه  ) ( Settingsرا لمس نمایید.
صفحه  Wi-Fiدوباره ظاهر میشود.

چرا من باید نشانی  MACابزار خودم را بدانم؟
تعدادی از شبکه های  Wi-Fiاز یک لیست سفید از نشانیهای  MACبرای کنترل رایانهها و ابزارهایی که میتوانند به شبکه متصل شوند استفاده
مینمایند ،هر ابزار با یک نش��انی  MACدر لیس��ت میتواند ارتباط برقرار نماید ،در حالیکه ابزارهایی با نش��انیهای  MACدیگر نمیتوانند متصل
ش��وند .یک لیس��ت سفید نشانی  MACیک معیار امنیتی مفید است ،اما محفوظ از خطا و شکست نیست .اگرچه هر تنظیم کننده شبکه دارای یک
نشانی  MACمیباشد که درون سخت افزار آن جای گرفته است ،نرم افزار میتواند نشانیهای  MACتقلیدی ،مسخره ،و تایید شده باشند.
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