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دو مشکل در جامعه وجود دارد:

نخست اینکه همه من هستیم و ما را 
به رسمیت نمی شناس�یم؛ و دوم اینکه 

کتاب نمی خوانیم.

مصطفی رحماندوست
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 ای��ن نس��خ�ه ازکتاب توس��ط گ��روه کارا آموزش منتش��ر 
محف��وظ  ایش��ان  ب��رای  صرف��اً  آن  از  اس��تفاده  ح��ق  و 
تجاری)ف��روش(  اس��تفاده  هرگون��ه   باش��د.  م��ی 

ب��وده  ممن��وع  عم��وم  ب��رای  محص��ول   ای��ن 
و ضمن غیر ش��رعی ب��ودن این امر، ح��ق پیگرد 

قانون��ی در مراجع ذیص��اح نیز برای 
گروه کارا آموزش محفوظ می باشد.
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فصل 1 - شروع 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 Mac به دستگاه خود 	
• 	 Launch و Interface جستجوی کردن برنامه های
• آشنایی با بدنه نسخه های آندروید 	
• هدایت کردن حرکات 	
• 	  Notification Shade استفاده از

فصل 2 - سفارش سازی تلفن یا تبلت خود 
• پیدا کردن تنظیمات مورد نیاز خود 	
• انتخاب Notification های که می خواهید دریافت نمایید 	
• 	 )Volume and Sound( انتخاب کردن تنظیمات صدا و صوتی
• تنظیم کردن روشنایی صفحه نمایش و کاغذ دیواری 	
• انتخاب کردن تنظیمات دسترسی موقعیت مکانی 	
• 	 PIN ایمن سازی تلفن یا تبلت خود با یک
• رمز گذاری تلفن یا تبلت خود به خاطر امنیت 	
• انتخاب تنظیمات ورودی و زبان 	
• 	 Home سفارش سازی صفحهات
• 	 Lock سفارش سازی صفحه
• 	 Daydream تنظیم کردن ویژگی
• تنظیم کردن ویژگی های دسترسی 	
• استفاده از Talkback و 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  	

فهرست مطالب
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فصل 3 - کار کردن با متن و صدا 
• 	 Gesture Typing و )On-Screen( استفاده از صفحه کلید نمایشی
• 	 Cut , Copy , Paste ویرایش کردن متن و استفاده از
• 	 Voice Actions ارائه فرامین با
• امالی متن درون برنامه ها 	
• 	 Voice Search جمع آوری کردن اطالعات با

فصل 4 - تنظیم کردن گفتمان ها 
• تنظیم کردن حساب Gmail خود 	
• 	 Gmail انتخاب کردن تنظیمات ضروری برای
• تنظیم کردن حساب های E-Mail دیگر خودتان 	
• برقراری ارتباط سرور مبادله ای 	
• تنظیم امضا ها و حساب پیش فرض 	
• انتخاب کردن زمان و چگونگی دسترسی به E-Mail تان 	
• استفاده از ویژگی پاسخ های سریع 	
• 	 Priority Inbox تنظیم کردن و استفاده از
• انتخاب کردن مخاطب هایی که می خواهید نمایش دهید 	
• 	 People وارد کردن مخاطب های خود درون برنامه
• انتخاب کردن یادداشت ها و تذکر نامه های در تقویم 	
• 	 Time Zone و Week انتخاب کردن تنظیمات

فصل 5 - شبکه و ارتباطات 
• 	 cellular بلوتوث، و ،Wi-Fi کنترل کردن دسترسی
• وصل شدن به ابزار های بلوتوث 	
• 	 Cellular Usage و Data Roaming کنترل کردن
• وصل کردن ابزار خود به یک اجرا کننده متفاوت 	
• 	 VPN وصل شدن به شبکه کاری خود از طریق
• 	 Tethering استفاده از ویژگی
• 	 Portable Hotspot راه اندازی ویژگی
• مدیریت کردن شبکه های وایرلس 	
• 	 Wi-Fi Hotspots متصل شدن به
• 	 Android Beam انتقال دادن داده با استفاده از
• 	 NFC پرداخت ها با

فهرست مطالب
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فصل 6 - تماس گرفتن و پیام فوری 
• برقراری تماس های تلفنی 	
• برقرای تماس های تلفنی با یک هدست 	
• برقرای تماس کنفرانسی 	
• 	 Frequently Called و Call Logs برقرای ارتابط با
• ارسال کردن و دریافت کردن پیام های فوری 	
• مدیریت کردن پیام های فوری شما 	
• 	 Google Talk استفاده از تماس تصویری از طریق
• نصب کردن Skype بر روی تلفن یا تبلت خود 	
• 	 Skype برقرای تماس های ویدیویی با

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

)App( فصل 8 - کار با برنامه ها
• اجرا کردن برنامه ها و جابجا شدن سریع بین آن ها 	
• 	 Google Play کاوش کردن در
• 	 Google Play های مورد نیاز در )Apps( پیدا کردن برنامه ها
• به روز رسانی App های 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 	

فهرست مطالب
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 Email فصل 9 - مرور کردن وب و
• مرور کردن وب 	
• استفاده از bookmark ها،Most Visited و ابزار های دیگر 	
•  ایجاد کردن Bookmark ها برای صفحات وب 	
• پیکربندی موتور جستجوی پیش فرض 	
• 	 Autofill تکمیل کردن فرم ها با استفاده از
• سخت تر کردن تنظیمات امنیتی مرورگر خود 	
• 	 )E-Mail( خواندن پیام های الکترونیکی
• Reply یا Forward کردن یک پیام الکترونیکی 	
• برچسب گذاری و بایگانی کردن پیام های خود  	
• 	 E-Mail نوشتن و ارسال کردن پیام های
• 	 Incoming مشاهده کردن فایل ها متصل شده بع پیام های
• مرور کردن برچسب و جستجو کردن پیام ها 	

فصل 10 - عکسبرداری و فیلمبرداری و استفاده از آنها 
• 	 App عکسبرداری با برنامه
• استفاده از Focus دستی و زوم 	
• 	 HDR و Flash استفاده از ویژگی
• 	 Photo Sphere گرفتن عکس های پاناراما و
• 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 TV خود 	
• Beam کردن یک عکس به ابزار آندروید دیگر 	

فهرست مطالب
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فصل 11 - استفاده از نقشه ها، Google Earth، و ساعت 
• 	 Maps جستجوی موقعیت مکانی خود با برنامه
• 	 Maps پیدا کردن مسیر ها با برنامه
• 	 Maps نمایش دادن الیه های متفاوت در برنامه
• چرخاندن، زوم کردن، و کج کردن نقشه 	
• ایجاد یک نقشه آفالین 	
• کاوش با دید خیابان 	
• 	 Google Earth کاوش با
• 	 E-Mail به اشتراک گذاشتن موقعیت از طریق پیام رسانی یا
• تنظیم کردن اخطار ها 	
• 	 Timer و Stopwatch استفاده از
• تنظیم کردن برنامه Clock با چندین شهر 	

فصل 12 - پخش 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 Audio )صوتی(	
• تماشا کردن فیلم 	
• خریدن فیلم به صورت آنالین 	
• 	 YouTube جستجوی کردن فیلم ها در
• 	 Youtube تماشا کردن ، رتبه بندی، و نشانه گذاری فیلم های

فهرست مطالب
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فصل 13 - حل 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 	
• 	 Extra Space و حذف کردن Free Space چک کردن
• Back up گرفتن از تلفن یا تبلت خود به صورت آنالین 	
• Back up گرفتن و بازیابی از یک رایانه 	
• استقرار مجدد ابزار خود به تظنیمات کارخانه 	
• حل مسائل مربوط به شارژ کردن 	
• 	Wi-Fi حل مسائل مربوط به اتصاالت

فهرست مطالب
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   فصل 1

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

فصل 1

شروع کردن با آندروید 
در این فصل، شما تبلت و تلفن آندروید خود را راه اندازی می کنید، با کنترل های سخت افزاری آشنا می شوید، و چگونگی هدایت 

آن را می آموزید. همچنین شما انتقال فایل ها از رایانه یا Mac به ابزار خود را خواهید آموخت. 



15

www.karamoozesh.comشروع کار با آندروید 

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

کشف کردن انواع ابزار های آندروید .............................................................................................................................................................. 16

از جعبه خارج کردن و شارژ کردن تلفن یا تبلت ........................................................................................................................................ 18

آشنایی با کنترل های سخت افزاری ابزار خود ............................................................................................................................................. 20

انجام دادن تنظیمات اولیه معمول ................................................................................................................................................................. 22

برقراری ارتباط با شبکه بی سیم .................................................................................................................................................................... 24

دانلود کردن و نصب و راه اندازی نرم افزار همراه ........................................................................................................................................ 26

انتقال فایل ها از رایانه به ابزار خود ................................................................................................................................................................. 28

انتقال فایل ها از Mac به دستگاه خود ......................................................................................................................................................... 30

32 ............................................................................................................................. Launch و Interface جستجوی کردن برنامه های

آشنایی با بدنه نسخه های آندروید ............................................................................................................................................................... 34

آشنایی با بدنه نسخه های آندروید)ادامه( .................................................................................................................................................... 36

هدایت کردن حرکات ....................................................................................................................................................................................... 38

40 ............................................................................................................................................................ Notification Shade استفاده از



1617

   فصل 1

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

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 تلفن های هوشمند و هم رایانه های تبلت اجرا می شود و کاربرد وسیعی بر روی هر دو نوع ابزارها دارد. سازنده های سخت 
افزارهای متنوع، آندروید را به عنوان سیستم عامل ابزارهایشان نصب کرده اند، و در نتیجه، شما می توانید ابزار های آندروید را با 
قیمت ها و قابلیت های وسیع و متنوع خریداری نمایید. آندروید دارای یک رابط کاربری استاندارد است که به عنوان منبع ذخیره 
آندروید ش��ناخته می ش��ود. اما برخی از سازنده ها یک پوش��ش به نام بدنه )skin( به آندروید اضافه کرده اند، که دید متفاوتی را 

ارائه می دهد، و قابلیت داخلی، و ویژگی های اضافی آن را تغییر می دهد. 

تلفن های هوشمند آندروید 
تلفن های هوش��مند آندروید تلفن های همراه )cellular( هستند که بر روی سیستم 
عامل آندروید اجرا می ش��وند. آندروید یک دامنه وسیعی از امکانات، از ارسال ایمیل و 
مرور ک��ردن اینترنت تا برقراری تماس های تلفنی و عکس برداری را معرفی می نماید. 
اکثر تلفن های آندروید حاوی یک دوربین پش��تی هس��تند که ش��ما می توانید با آن 
عکس هایی با کیفیت بسیار باال بگیرید، از صفحه نمایش با نام viewfiner، و دوربین 
روبرو برای گرفتن عکس ه��ای portrait از خودتان و همینطور تماس های تصویری 
اس��تفاده نمایید. تلفن های آندروید همچنین از یک یا چند میکروفون تشکیل شده اند 
که ش��ما می توانید برای ضبط صدا و یادداش��ت های صوتی استفاده نمایید. تلفن های 
هوش��مند آندروید در اندازه های، طرح ها، و سطح های قیمتی متفاوت ارائه می شوند. 
ای��ن کتاب از تلف��ن Google Nexus 4 به عن��وان تلفن آندروید مرجع اس��تفاده 

می نماید که دارای نسخه آندرویدی 4.2 است، که به Jelly Bean معروف است. 

تبلت های آندروید 
گ��وگل، آندروید را برای اجرا ش��دن ب��ر روی تبلت ها و 
همینطور تلفن های هوشمند طراحی کرده است. تبلت ها 
در یک دامنه وسیعی از اندازه ها، اندازه جیبی تا به اندازه 
س��طح باالیی یک میز ارائه شده اند. تبلت های کوچک تر 
صفحات نمایش��ی با اندازه 7 ی��ا 8.9 اینچ دارند؛ و تبلت 
ه��ا با ان��دازه های ب��زرگ از صفحه نمای��ش 10 اینچی 
برخوردارن��د. تبلت ه��ای فوق بزرگ صفحات نمایش��ی 
ب��ا ان��دازه 13 اینچ دارند؛ و تبلت های غول آس��ا صفحه 
نمایش آن ها 22 اینچ اس��ت. این کت��اب از تبلت گوگل 

Nexus 7 به عنوان یک تبلت مرجع آندرویدی استفاده می کند. در اصل، تبلت ها بسیار بزرگ تر از تلفن های هوشمند هستند، 
اگرچه، تلفن های هوشمند بزرگ تر اندازه ای نزدیک به تبلت های کوچک تر پیدا کرده اند. تلفن های هوشمند قابلیت یک تلفن 
همراه را نیز دارند در حالیکه تبلت های معموالً اینطور نیس��تند. برخی از تبلت ها قابلیت انتقال اطالعات و داده ها دارند اما از 

توانایی تماس تلفنی بی بهره می باشند. 
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این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

سازنده های ابزار آندروید
 ،Motorala ،LG ،HTC ،HP ،Dell ،Asus ،Archos تعدادی از س��ازنده های س��خت افزار ابزار های آندروید، ش��امل 
Toshiba ،Sony ،Samsung، و ViewSonic هستند. برخی از سازنده ها هم تبلت های آندروید و هم تلفن های هوشمند 
آندروید را می سازند، در حالیکه دیگر سازنده ها تنها تلفن های هوشمند یا تنها تبلت ها را تولید می کنند. هنگام جستجوی یک 
تلفن هوش��مند یا تبلت آندروید، ش��ما می توانید 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 ویژگی ها نقد و بررسی های حرفه ای و نظرات کاربرها 

می توانید 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 4.1 و Jelly Bean ،4.2 است. در حالیکه نام کد آندروید 4.0،

Ice Cream Sandwich اس��ت. هنگامی که گوگل یک نس��خه جدید آندرویدی را منتش��ر می کند، هر سازنده سخت افزار 
باید یک نس��خه برای تلفن ها و تبلت ها ی خود س��فارش س��ازی نماید. هر نسخه جدید هفته ها یا ماه ها طول می کشد، یا یک 
سازنده ممکن است تصمیم داشته باشد تا نسخه جدید را برای تبلت ها یا تلفن های قدیمی تر 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 Bean یک سیس��تم عامل کامل با یک رابط کاربری آس��ان است. اما سازنده های سخت افزار می توانند بوسیله 

 Skin بکار بردن نرم افزار فوق العاده به نام یک
)بدنه( رابط کاربری آندروید را تغییر یا توس��عه 
دهند. برای مثال، سامس��ونگ ی��ک بنده با نام 
TouchWiz ب��رای تعدادی از دس��تگاه های 
آندروید خود اضافه کرده اس��ت، و HTC یک 
بدنه با ن��ام HTC Sense. یک بدنه می تواند 
تعدادی از جلوه های رابط اس��تاندارد آندروید 
Jelly Bean را تغیی��ر ده��د. برای مثال، بنده 
TouchWiz از صفح��ه Home و صفح��ه 
lock ی��ک دید متف��اوت را ارائ��ه می دهد، و 
ویژگی ه��ا و گرافیک های بس��یاری را به برنامه 
Settings اضافه می نماید، و برنامه های کلید 
جایگزی��ن مانند برنامه Camera را با نس��خه 

های سفارشی جایگزین کرده است. 
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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، داده ها و رسانه ها را بر روی آن بار گذاری 

نمایید، و استفاده از آن را شروع کنید، و ابتدا چند ساعتی بگذارید کاماًل 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 می کند، اما ای��ن ضمائم معموالً برای 

یک تلفن است : 
 تلفن یا تبلت خود 

 یک هدست

 USB یک کابل 

 یک آداپتور

 در صورت��ی ک��ه تلفن ی��ا تبل��ت کاغذ های 
چس��بنده بر روی یا پشت خود دارد، آن ها را جدا 

نمایید. 
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 انتهای کابل USB را 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 تلفن ها و تبل��ت های آندروید از 
ی��ک کابل USB با ی��ک اتصال دهن��ده در انتهای ابزار 
اس��تفاده می کنند. 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 می شوند. 

 تلفن یا تبلت را ش��ارژ کنید تا عالمت شارژ به شکل 
یک باطری کاماًل شارژ شده درآید. 

 

تلفن یا تبلت من آداپتور ندارد. از کجا می توانم یکی تهیه کنم؟ 

ش��ما می توانید یک آداپتور مناس��ب را از س��ازنده تلفن یا تبلت یا به صورت آنالین از فروشگاه الکترونیکی خریداری نمایید. اگرچه تعدادی از تلفن ها 
و تبلت ها تنها از ش��ارژرهای اصلی به طور رضایت بخش��ی ش��ارژ می شوند، 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 می دهند، با نهایت سرعت ممکن دستگاه شما را شارژ می کند و باطری 
در ش��رایط مناس��ب حفظ می شود. 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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آشنایی با کنترل های دستگاه 

بعد از تغییر دادن تلفن یا تبلت خود؛ آن را فعال نمایید و کنترل های آن را بررسی کنید. اگرچه مدل های متفاوت تلفن یا تبلت 
 Power آندروید کنترل ها و نماهای کلی متفاوتی دارند؛ تعدادی از دستگاه ها دکمه های سخت افزاری استانداردی مانند دکمه
 ،Back ،را دارند. دستگاه های آندروید همچنین از سه دکمه دیگر نیز تشکیل شده اند volume و دکمه های یک یا دو تایی از
Recent Apps ،Home، و انتهای صفحه نمایش، معموالً به صورت دکمه های لمسی و صاف پیاده سازی شده اند. در صورتی 
که سیم کارتی درون دستگاه نباشد تعدادی از فروشگاه های یک سیم کارت درون تلفن یا تبلت همراه شماره وارد می کنند. در 

برخی موارد، شما باید یک سیم کارت مناسب خود را تهیه و وارد کنید. 

آشنایی با کنترل های دستگاه 

 دکمه Power بر 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 می شود. 

 ای��ن پورت USB اس��ت، گوگل ای��ن را به 
Charger/USB/SlimPort در  عنوان پورت 

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 
می توانی��د بر روی لب��ه آن دکمه Volume یا 

دکمه های Volume را مشاهده نمایید. 
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 volume برای افزایش صدای زنگ قس��مت باالیی 
را فشار دهید. 

 volume برای کاهش صدای زنگ قس��مت پایینی 
را فشار دهید. 

 lock circle ،هنگامی که صفحه قفل ظاهر می شود 
 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 
Home ظاهر می شود. 

 برای نمایش صفحه Home ش��ما می توانید دکمه 
Home  را لمس نمایید.  

 Back شما می توانید برای نمایش صفحه قبل دکمه 
 را کلیک کنید. 

 برای نمایش یک فهرس��ت از برنامه های اخیر، شما 
می توانید دکمه Recent Apps  را لمس نمایید.

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 دستگاه ها دارای یک جایگاه سیم خارجی هستند که شما با استفاده از ابزار 
 SIM خارج کردن سیم یا گیره کاغذ صاف آن را باز می کنید. دستگاه های دیگر ابتدا باید آن را برگردانید و از قسمت پشت سیم کارت را در بخش

وارد نمایید. 
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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 می نمایید و دس��تگاه را به یک ش��بکه بی س��یم متصل می نمایید. بار اول ش��ما تلفن یا تبلت خود را روش��ن 
می نمایید، آندروید صفحه Welcome )خوش آمدید( را نمایش می دهد. ش��ما می توانید س��پس زبان مورد نظر خود را انتخاب 
کنید، به یک ش��بکه Wi-Fi وصل ش��وید، حس��اب گوگل خود را تنظیم نمایید، و تنظیمات دیگر ازجمله پش��تیبانی و بازیابی 

تنظیمات و تنظیمات Google & Location را انتخاب کنید. 

انجام دادن تنظیمات اولیه معمول

 با فشردن و نگهداری دکمه Power تلفن 
یا تبلت خود را روشن کنید. 

 در صفح��ه Welcome، زب��ان را انتخاب 
کنید. 

 Start را لمس نمایید. 
 در صفح��ه Wi-Fi، ش��بکه Wi-Fi مورد 

نظر خود را لمس نمایید. 
 در صورتی که ش��بکه Wi-Fi در لیس��ت 
ظاه��ر نش��ده اس��ت، Other network را 
لمس کنید. نام شبکه ممکن است منتشرنشده 

باشد. 
 در صورتی که نمی خواهید به یک ش��بکه 
اآلن وصل ش��وید، Skip را لم��س نمایید. به 

مرحله 8 می روید. 
 رمز را برای شبکه Wi-Fi تایپ نمایید. 

 ش��ما می توانید برای آش��کار کردن گزینه 
های بیشتر Done را لمس کنید. 

 ش��ما می توانید در صورتی که باید حروف 
 Show Password ،دیگری را مشاهده نمایید

( را لمس کنید.  ) تغییر به 
 در صورتی که باید تنظیمات پروکس��ی یا 
تنظیم��ات Internet Protocol را انتخاب 
 Show advanced options کنید،  می توانید

( را لمس نمایید.  ) تغییر به 
 Connect را لمس نمایید.
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تلفن یا تبلت خود را به شبکه Wi-Fi وصل کنید. 
 در صفح��ه?Got Google، در صورت��ی ک��ه قباًل 
حس��اب گوگل داش��ته اید، Yes را لم��س کنید، مانند 
Gmail ی��ا YouTube. در غی��ر اینص��ورت، No را 
لمس نمایید و دس��تورالعمل های راه اندازی یک حساب 

را دنبال کنید. 
 نشانی ایمیل را برای حساب گوگل خود تایپ نمایید. 

 رمز خود را تایپ کنید. 
 Next  یا Next را بر روی صفحه کلید لمس 

نمایید. 
 در کادر محاوره ای که باز می ش��ود، OK را کلیک 

کنید. 
،Entertainment صفح��ه  در   

Set up credit card یا Not Now را لمس نمایید. 
 در صفح��ه restore و backup، در صورت��ی که 
ش��ما داده ای را در حساب گوگل خود ذخیره کرده اید، 
 Restore from my Google Account to this phone"

( را لمس نمایید.  ) تغییر به 
 Keep this phone backed up with my Google Account 

( لمس کنید.  ) تغییر به 
 Next   را لمس کنید. 

 در صفح��ه Google $ Location، محل��ی را که 
می خواهید به اشتراک بگذارید انتخاب کنید. 

 Next  را لمس کنید. 
 در صفحه Finish ،Setup complete را لمس نمایید. 

آیا من از تلفن یا تبلت به حساب گوگل خودم back up باید بگیرم؟ 

معموالً، back up گرفتن از تبلت یا تلفن آندروید در حساب گوگل شما ایده خوبی است، زیرا با این اقدام شما می توانید 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 backup از 
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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برقراری ارتباط با شبکه بی سیم 

در صورتی که ش��ما از تلفن یا تبلت خود در چندین موقعیت اس��تفاده می نمایید، ش��ما باید به چند شبکه وایرلس وصل شوید. 
هنگامی که می خواهید به اینترنت متصل ش��وید ش��ما می توانید دستگاه خود را به سرعت به شبکه های بی سیم متصل نمایید. 
تعدادی از ش��بکه ها نام ش��بکه را منتشر می کنند، و اغلب شما تنها رمز را برای برقراری اتصال ارائه می دهید. اگر شبکه نام خود 
را منتشر نکرده باشد، شما باید نام را وارد کنید. برای برخی شبکه ها، شما باید نشانی IP یا 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 Shade باز می شود. 

 Quick Settings  را لمس کنید. 
قاب Quick Settings ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در یک تبلت، س��مت راست زبانه 
وضعی��ت را لمس نمایید و برای باز کردن قاب 
Quick Settings آن را ب��ه س��مت پایی��ن 

بکشید. 
 Wi-Fi  را لمس نمایید. 
صفحه نمایش Wi-Fi باز می شود. 

 Off بر روی Wi-Fi در صورتی که سوییچ 
تنظیم شده است، On را لمس نمایید. 

 شبکه ای را که می خواهید به تلفن یا تبلت 
متصل شود لمس کنید. 

کادر محاوره ای جهت برقراری اتصال به شبکه 
نمایان می گردد. 

یادداش�ت: در صورت��ی که ش��بکه از امنیت 
برخوردار نیس��ت، آندروید بدون نمایش کادر 
مح��اوره ای connection به ش��بکه متصل 

می شود. 
 رمز را تایپ کنید. 

 Connect را کلیک کنید. 
آندروید به شبکه وصل می شود. 
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برقراری اتصال به یک شبکه که نام آن منتشر نشده است 
 ب��رای نمایش دادن صفحه Wi-Fi، مراحل 1 تا 3 را 

در بخش قبل تکرار نمایید. 
 Add  را لمس کنید. 

 در صفحه شبکه Network SSID ،Add را لمس 
نمایید و نام شبکه را تایپ کنید. 

 Security را لمس کنید و س��پس نوع امنیت، برای 
مثال، WPA/WPA2 PSK را لمس نمایید.

 Password را لمس نمایید و رمز را تایپ کنید. 
 Save را لمس نمایید. 

برقراری ارتباط به یک شبکه و مشخص کردن تنظیمات 
 برای نمای��ش صفحه Wi-Fi مراحل 1 تا 3 را تکرار 

کنید. 
 شبکه را لمس نمایید. 

 Password را لمس کنید و رمز را تایپ نمایید. 
 Show advanced options را لمس کنید ) 

 . ) تغییر به 
پروکس��ی، س��رور  اطالع��ات  تنظی��م  ب��رای   

را   Manual نمایی��د،  لم��س  را   Proxy Settings
انتخاب کنید، و سپس تنظیمات را انتخاب نمایید. 

 برای تنظیم اطالعات نش��انی IP Settings ،IP را 
لمس کنید، Static را لمس نمایید، و س��پس تنظیمات 

را انتخاب کنید. 
 Connect را لمس کنید. 

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

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

، ن��ام ش��بکه را لمس کنی��د. در کادر محاوره ای که باز   Wi-Fi 
می شود، Forget را لمس کنید. 

چگونه من یک شبکه بی سیم را تنظیم کنم؟ 

در صورتی که ش��بکه بی س��یم دارای Wi-Fi Protected Setup یا 
WPS اس��ت، WPS  را در تلفن یا تبلت لمس کنید، و س��پس 
 Wi-Fi Protected .را در ش��بکه بی سیم فش��ار دهید WPS دکمه

Setup اتصال شبکه را به طور خودکار تنظیم می نماید. 
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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 می نمایید، ش��اید متوجه ش��ده باش��ید که 
آن برای جس��تجوی داده هایی مانند تماس ها، عکس ها، و آهنگ ها بین تلفن یا تبلت با رایانه یا Mac ش��ما بس��یار مفید اس��ت. 
 ش��ما می توانی��د داده ه��ا را بین ابزار آندروید و رایانه خود به دو روش اصلی جس��تجو کنید. ش��ما می توانید از ن��رم افزار همراه
 )companion software( اس��تفاده نمایی��د که داده ها را برای ش��ما جس��تجو می کند، مانند برنام��ه Samsung Kies یا

HTC Sunc، یا شما می توانید داده ها 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 تلفن های آندروید و تبلت ها نرم افزار همراه را برای جس��تجوی داده ها در ابزارهایش��ان ارائه می دهند. 
 برای مثال، سامس��ونگ برنامه Kies را برای ویندوز و برای Mac را برنامه OS X ارائه داده اس��ت، در حالیکه HTC برنامه

HTC Sync را ب��رای ویندوز ارائه داده اس��ت. 
آس��ان ترین 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-party را بوس��یله جستجو در وب پیدا 
کنید. از سوی دیگر، شما می توانید فایل ها 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 sync را 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 
می دهد. معموالً، ذخیره کردن فایل نصب کننده 
انتخاب بهتری اس��ت، زیرا سپس شما می توانید 
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 کرده اید نه از یک سایت 
third-party، چرا که ممکن اس��ت یک نسخه 

بدافزار یا جاسوسی را ارائه دهد.
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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 می نماید آیا شما اجازه می دهید 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 Mac، ش��ما باید به 
عنوان یک کاربر administrator تایید کنید تا نرم افزار 
برای تمامی کاربرها نصب شود. از طریق نصب کننده دنبال 
کنید، تمامی گزینه ها را ارزیابی کنید و تنظیمات مناس��ب 
را متناس��ب با نیاز های خ��ود انتخاب کنید. هنگامی نصب 
نرم افزار third-party، دقت کنید که تمامی نشانی ها بر 
روی صفحه نمایش را خوانده باشید بنابراین شما می توانید 
از نص��ب ویژگی های دیگر که ش��ما آن ه��ا را نمی خواهید، 
مانن��د نوار ابزار های مرورگر، جلوگیری به عمل آورید. بعد 

از اتمام عمل نصب، رایانه خود را restart کنید. 

اجرا کردن نرم افزار همراه و جستجو کردن فایل ها 
از منوی Start یا از میان بر دسک تاپ در ویندوز یا از Launchpad در Mac OS X نرم افزار همراه را فعال کنید. اولین 
باری که شما نرم افزار را اجرا می نمایید، 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 کرده اید. برای مثال، در Samsung Kies، تلفن یا 

تبلت در لیس��ت دستگاه های متصل 
ش��ده در گوش��ه س��مت چپ باالی 
پنجره ظاهر می ش��ود. س��پس ش��ما 
می توانی��د آیتم ه��ا را انتخاب کنید و 
آن ها را بی��ن رایانه خود و دس��تگاه 
بوسیله کش��یدن آن ها از دستگاه به 
دیگری انتقال دهید. بسته به برنامه، 
ش��ما همچنین می توانید نسخه های 
جدی��د آندروید را در تلف��ن یا تبلت 
نص��ب نمایی��د و از آن در رایانه خود 

backup بگیرید. 
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انتقال فایل ها از رایانه به دستگاه شما 

ش��ما می توانید بوس��یله وصل کردن دستگاه به رایانه خود از طریق کابل USB و انتقال فایل ها، فایل ها را بر روی رایانه یا تبلت 
بارگذاری نمایید. اگر س��ازنده تلفن یا تبلت آندروید ش��ما نرم افزار همراه را برای جستجوی فایل ها از رایانه و دستگاه ارائه نکرده 
است، می توانید فایل ها را مستقیماً بین این دو انتقال دهید. برای انجام آن، شما می توانید از Windows Explorer استفاده 
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 می شود. 

  انتقال فایل ها از رایانه به دستگاه شما 

 USB تلفن ی��ا تبلت خود را از طریق کابل 
به رایانه خود وصل نمایید. 

یادداش�ت:  در صورت��ی ک��ه صفح��ه نمایش 
دستگاه با یک رمز یا PIN حفاظت شده است، 
قفل دس��تگاه را باز کنید، و ش��ما می توانید به 

رایانه دسترسی داشته باشید. 
کادر محاوره ای AutoPlay باز می شود. 

 در صورت��ی ک��ه می خواهید هن��گام وصل 
ک��ردن دس��تگاه وین��دوز ب��ه ط��ور خ��ودکار 
کن��د، ب��از  را   Windows Explorer"

را   Always do this for this device
) کلیک کنید. ) تغییر به 

 Open device to view files را کلیک 
کنید. 

پنجره Windows Explorer باز می شود و 
محتوای ابزار را نشان می دهد. 

 بر روی نام دستگاه دو بار کلیک کنید. 
 بر روی Internal storage دوبار کلیک 

نمایید. 
 پوشه مناس��ب را کلیک نمایید. برای مثال، 
در صورتی که می خواهید تصاویر را در دستگاه 
خود کپی نمایید، Pictures را کلیک کنید. 

محت��وای   Windows Explorer پنج��ره 
پوش��ه ای که در دس��تگاه کلیک شده است را 

نشان می دهد. 
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 Start را کلیک کنید. 

منوی Start باز می شود. 

 پوشه مناس��ب را کلیک نمایید. برای مثال، تصاویر را 
کپی نمایید، Pictures را کلیک کنید.

کتابخانه یا پوشه ای که انتخاب کرده اید باز می شود. برای 
مث��ال، در صورتی ک��ه ش��ما Pictures را کلیک کنید، 
کتابخانه Pictures در حساب کاربری شما باز می شود. 

 اولین آیتمی که می خواهید کپی نمایید کلیک کنید. 
  را نگ��ه دارید. آخری��ن آیتمی که می خواهید 

کپی کنید کلیک نمایید. 
 آیتم ها را به پوشه مقصد در دستگاه خود بکشید. 

ویندوز فایل ها را کپی می نماید. 

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

چگونه می توانم 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 AutoPlay باز می ش��ود، 

Open device to view files را کلیک کنید. 
 در پنجره Windows Explorer، نام ابزار را کلیک نمایید.

 در قاب جزییات به Internet Storage نگاه کنید. 
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انتقال فایل ها از Mac به ابزار شما 

در صورتی که شما دارای یک Mac به جای ویندوز PC هستید، باید یک برنامه را برای انتقال فایل ها به یا از ابزار آندروید خود 
اضافه نمایید. تلفن ها و تبلت های آندروید در Mac OS X Finder ظاهر نمی ش��وند، اما ش��ما می توانید از یک برنامه به نام 
Android File Transfer برای انتقال فایل ها استفاده کنید. برنامه Android File Transfer مجانی است، و به خوبی با 
دس��تگاه های آندروید اس��تاندارد کار می کند. اما در صورتی که دستگاه شما برای کار با نرم افزار همراه طراحی شده است، مانند 

Samsung Kies، باید از آن نرم افزار به جای Android File Transfer استفاده نمایید. 

انتقال فایل ها از Mac به دستگاه شما 

برنام��ه ک��ردن  نص��ب  و  ک��ردن   دانل��ود 
Android File Transfer

 در Safari ،Dock  را کلیک کنید. 
یک پنجره Safari باز می شود. 

 در کادر Address کلیک کنید. 

محتوای کادر Address انتخاب می شود. 
 www.android.com/filetransfer  

را تایپ کنید و  را فشار دهید. 
صفحه وب Android File Transfer ظاهر 

می شود. 
 Download Now را کلیک کنید. 

دانلود آغاز می شود. 
 Downloads ،هنگامی که دانلود کامل شد 

را کلیک نمایید. 
صفحه Downloads باز می شود. 

 androidfiletransfer.dmg را کلیک 
نمایید. 

ی��ک پنج��ره Finder باز می ش��ود و محتوای 
تصویر دیسک Android File Transfer را 

نشان می دهد. 
 Android File Transfer  را ب��ه 

آیکون Applications بکشید. 

http://www.android.com/filetransfer
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Transfer Files و Android File Transfer اجرا
 تلفن یا تبلت خود را با USB به Mac وصل نمایید.

 Launchpad  را کلیک نمایید. 
صفحه Launchpad ظاهر می شود. 

 Android File Transfer  را کلیک کنید. 

ب��از می ش��ود و   Android File Transfer برنام��ه 
محتوای دستگاه شما را نمایش می دهد. 

  Finder را کلیک کنید یا بر روی  
کلیک راست نمایید.

منوی متن باز می شود.
 New Finder Window را کلیک کنید. 

یک پنجره Finder باز می شود. 
 به پوشه حاوی فایل هایی که می خواهید در ابزار خود 

کپی نمایید هدایت می شوید. 
  فایل ها را انتخاب نمایید. 

 فایل ها را به پوش��ه مناسب در ابزار خود بکشید. برای 
مثال، فایل های موسیقی را به پوشه Music بکشید. 

Android File Transfer فایل ها را کپی می نماید. 
 Android File Transfer هنگامی که استفاده از 

به پایان رسید، تلفن یا تبلت خود را از Mac قطع نمایید. 

چگونه می توانم مقدار فضای آزاد دستگاه خودم را مشاهده کنم؟ 

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

می دهد. 

چه فعالیت  دیگری  می توانم با Android File Transfer انجام دهم؟ 

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

کلیک بر روی   یا کلیک راس��ت کردن بر روی پوشه حاضر 
یک زیر پوش��ه ایجاد نمایید. New Folder را کلیک کنید، نام را تایپ 

نمایید، و سپس   را فشار دهید. 
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 Launch کشف کردن رابط کاربر و برنامه های

 )lock( را برای بیدار کردن تلفن یا تبلت خود از خواب فش��ار می دهید، آندروید صفحه قفل Power هنگامی که ش��ما دکمه
را نمایش می دهد. س��پس ش��ما برای رس��یدن به صفحه Home قفل تلفن یا تبلت را باز کنید، این صفحه حاوی یک ردیف از 
آیکون های مورد عالقه جهت اجرای برنامه های کاربردی بعالوه آیکون All Apps برای دسترسی به تمامی فهرست برنامه های 
نصب شده بر روی ابزار است. شما می توانید آیکون های دیگر را به صفحه Home در صورت نیاز اضافه نمایید. هنگامی که شما 
 Home به صفحه ،Home یک برنامه را اجرا می نمایید، صفحه آن ظاهر می ش��ود. از برنامه، ش��ما می توانید، با فش��ردن دکمه

برگردید. سپس شما می توانید برنامه دیگر را اجرا نمایید. 

 Launch کشف کردن رابط کاربر و برنامه های

 دکمه Power را فشار دهید. 
یادداشت: در صورتی که شما دارای یک دکمه 
Home فیزیکی به جای یک دکمه لمس��ی و 
صاف هستید، می توانید برای بیدار کردن ابزار 
 Home ،Power خود به جای فشردن دکمه

را کلیک نمایید. 
صفحه ابزار روشن می ش��ود و صفحه lock را 

نشان می دهد. 
 نم��اد قف��ل  را به لبه دایره بکش��ید 
صفحه باز می شود. شما می توانید به هر طرفی 

بکشید. 
صفحه Home ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که یک برنامه به جای 
صفح��ه Home نمای��ش داده ش��ود، ب��رای 
نمای��ش صفحه Home ،Home  را 

لمس نمایید. 
 All Apps  را لمس نمایید. 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
یادداشت: در صورتی که زبانه Widgets در 
 Apps نمایش داده شود، زبانه Apps صفحه

را لمس نمایید. 
 Calculator  را لمس نمایید. 
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برنامه Calculator باز می شود. 
 برای انجام دادن یک محاسبه دکمه را لمس نمایید. 

 نتیجه نمایان می شود.

 Home  را لمس نمایید.  

صفحه Home ظاهر می شود. 

 All Apps  را لمس نمایید. 

صفحه Apps نمایان می شود.

 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 Apps پر نباش��د، 
صفح��ه دوم برنامه ها نمایش داده نمی ش��ود. س��پس با 
کشیدن انگشت به سمت چپ، صفحه Widgets نشان 

داده می شود. 
 

 ب��رای اجرا کردن آن یک برنامه را لمس نمایید. برای 
 Settings ،settings مثال، ب��رای باز ک��ردن برنام��ه
 را لم��س کنی��د، و ب��ا آن می توانی��د آندروی��د را 

پیکربندی نمایید.

از کجا من جهت اجرای وظایف دیگر برنامه های بیشتری پیدا کنم؟ 

ش��ما می توانید یک انتخاب وسیعی از برنامه ها را پیدا نمایید، هر دو مجانی 
 Google Play Store از Apps هس��تند و برخی هم بای��د در قس��مت
مبلغی را پرداخت نمایید. برای دس��تورالعمل های جس��تجو دانلود برنامه ها 

فصل 8 را مشاهده نمایید

آی�ا تنها یک زبان�ه Home وجود دارد، یا چند ت�ای دیگری نیز 
هستند؟ 

 Home را ارائه می دهد. هنگامی که صفحه Home آندروید پنج صفحه
نمایش داده ش��د ش��ما می توانید بوسیله کشیدن از سمت چپ به سمت 
   Home راست آن ها را هدایت نمایید. هنگامی که شما دکمه
را لمس نمایید، تلفن شما یا تبلت آخرین صفحه Home بکاربرده شده 

را نمایش می دهد. 
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آشنایی با بدنه نسخه های آندروید 

گوگل آندروید کاربردی ترین سیستم عامل برای تلفن های هوشمند و تبلت ها است. در این نوشته، آخرین نسخه آندروید نسخه 
4.2 اس��ت، که به عنوان Jelly Bean ش��ناخته می شود. این کتاب Jelly Bean را به شکل قاب معمول خود نشان می دهد، اما 
تعدادی از س��ازنده ها پوش��ش هایی به نام skin را به آندروید اضافه کرده اند. این skins معموالً بر قابلیت بیشتر می افزاید، رابط 
را برای برنامه ها و ویژگی های حاضر اصالح نمایید، و آندروید را از منظری متفاوت نشان می دهد. در صورتی که تلفن آندروید یا 
تبلت از یک skin استفاده می نماید، شما می توانید از این کتاب استفاده نمایید، اما شما ممکن است مجبور باشید برای یادگیری 

در مورد تفاوت ها و قابلیت ها به مشورت با سند راهنمای ابزار خود روی آورید. 

Android Device Uses a Skin خود را نصب نمایید 
  ،Home استفاده نمایید. برای نمایش دادن صفحه skin شما می توانید به راحتی بر روی تلفن یا تبلت آندروید خود از یک

 را لمس نمایید، و س��پس در صورتی که آن مانند 
صفحه س��مت چ��پ در صفح��ه نمایش یا با نم��ای کاماًل 
متفاوت باش��د، صفحه در سمت راس��ت مشاهده می شود. 
صفحه سمت چپ بدنه Jelly Bean ثابت را نشان می دهد، 
صفحه س��مت راس��ت Jelly Bean با یک پوسته را نشان 
می ده��د. در صورتی که صفحات ابزار ش��ما مانند آن هایی 
که در اکثر صفحات در این کتاب هستند، ابزار شما از یک 
Android Jelly Bean اس��تفاده می نماید. اما اگر تلفن 
یا تبلت شما از یک سازنده ای است که از یک skin، مانند 
سامس��ونگ، HTC، یا سونی استفاده می نماید، احتماالً از 

یک skin به جای آندروید ثابت بهره می جوید. 

بدنه های آندروید اصلی 
چه��ار skin اصل��ی Samsung TouchWiz، HTC Sense، و بدنه ه��ا از موتوروال و س��ونی، هیچ ک��دام دارای یک نام 

معمولی نیستند. این چهار skin اساساً از یکدیگر متفاوت 
هس��تند، ابزار های Samsung Android بسیار با ابزار 
ه��ای HTC فرق دارن��د، در دید متف��اوت از آن ها، تولید 
 Amazon Kindle س��ونی و موتوروال اس��ت. ابزار های
Fire نیز از یک skin بس��یار سفارشی بهره می برد، اما بر 
روی نس��خه های قدیمی تر آندروید س��وار اس��ت. برخی از 
سازنده ها skin ها را بر روی تمامی ابزار های آندرویدشان 
قرار داده اند، در حالیکه س��ازنده ه��ای دیگر skin ها را بر 

روی برخی از ابزارها نه تمامی آن ها جای داده اند.
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مزایای Skin ها 
Skin ه��ا )بدنه( چند مزیت بیش��تر را بر بدنه آندروید اضافه می نمایند. ابتدا، skin ه��ا می توانند ویژگی های فوق العاده تر و 
 S پش��تیبانی را برای قلم س��وزنی Samsung TouchWiz قابلیت های بزرگ تری از آندروید را ارائه دهند. برای مثال، بدنه

Pen در ابزار های آندروید مانند Note II تعریف می کند، 
که ش��ما را قادر می س��ازد تا به درس��تی ب��ر روی صفحه 
رس��م نمایید و یادداشت برداری را راحت تر می سازد. دوم، 
یک بدن��ه می تواند پیکربندی بزرگ تری را با س��خت افزار 
مخصوص در یک تبلت یا تلفن مخصوص ارائه دهد، از این 
روی س��ازنده می تواند از تمامی مزایای س��خت افزار درون 
ابزار س��ود ببرد. در زمان مش��ابه، سازنده می تواند برخی از 
قابلیت های آندروید را برای تهیه کردن ش��ما برای استفاده 
از ویژگی های اضافه شده به بدنه غیر فعال نماید. سوم، یک 
بدن��ه می تواند به راحتی دید بهت��ری را ارائه دهد، اما این، 

البته، یک قضاوت شخصی است. 

معایب skin ها 
در صورتی که تلفن یا تبلت شما از یک skin استفاده می نماید، 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 تلفن های خود سفارش سازی نماید. اغلب، سازنده ها قصد ندارند 
یک نسخه سفارشی جدید از آندروید که به انتهای چرخه تولید رسیده است را برای ابزارهای قدیمی تر خود ایجاد نمایند. این 
ابزارها را بر روی نسخه قدیمی تر آندروید سوار می کند. در صورتی که شما قصد خرید یک ابزار آندروید قدیمی تر را دارید، به 

یاد داشته باشید که شما نمی توانید 
آن را به نسخه های جدیدتر آندروید 
ب��ه روز نمایید. نس��خه ه��ای بدنه 
آندروی��د همچنین بس��یار آرام تر از 
نس��خه های معمول اجرا می شوند. 
در حالیکه هدف نهای��ی این ابزارها 
اجرا کردن بدنه آندروید با س��رع�ت 
هر چه تمام تر است، شما باید قبل از 

خرید، سرعت ابزار را امتحان کنید.

ادامه دارد 
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آشنایی با بدنه )skin( نسخه های آندروید )ادامه(

بدنه نسخه های آندروید معموالً ابتدا محیط های درون کاربر های تبلت و تلفن و ثانیاً ویژگی ها و برنامه ها که کاربرها از آن سود 
بیش��تری عایدش��ان خواهند شد را سفارش س��ازی می کنند. چهار محیط اصلی در skin اغلب رابط کاربری آندروید در صفحه 
Home را تغییر می دهند، از جمله س��ینی Favorites، و صفحه Notification Shade ،lock، و برنامه Settings. بس��ته 
به بدنه، شما همچنین سازنده ای که یک برنامه دوربین پیشرفته را برای استفاده از تمامی ویژگی های سخت افزاری بر روی این 

ابزار معرفی کرده است پیدا خواهید نمود.  

 Home صفحه
اکثری��ت skin ها صفحه Home را سفارش��ی می س��ازند، زیرا آن محلی اس��ت که هر کاربر معموالً مق��دار زیادی از زمان 

فعالیت ه��ای خود را با آن ص��رف می نماید. ب��ا ارائه کاغذ 
دیواری های متفاوت، س��ازنده می تواند اب��زار های آندروید 
خ��ود را ب��ا یک منظ��ره متف��اوت ارائه دهد، و با س��اخت 
قابلیت های اضافی درون رابط کاربری، س��ازنده می تواند از 
تلفن ها و تبلت ها راحت تر و س��ریع تر اس��تفاده نماید. اکثر 
skin ها س��ینی Favorites را سفارش سازی می نمایند 
ک��ه در انتهای صفح��ه نمایش ظاهر می ش��ود. برای مثال، 
بدن��ه Samsung TouchWiz آیکون ها را مجدد مرتب 
می کنن��د، آیکون Apps را در س��مت راس��ت باال به جای 

میانه صفحه قرار می دهد. 

صفحه قفل 
اکثریت بدنه ها صفحه قفل را سفارش��ی می س��ازند، و قابلیت هایی را به آن به روش های متنوع اضافه می نمایند. برای مثال، در 

بدنه Samsung TouchWiz، ش��ما می توانید برای باز 
 Home کردن آیتم صفحه به ج��ای نمایش دادن صفحه
یا آخرین برنامه ای که ش��ما استفاده کرده اید یک آیتم در 
س��ینی Favorites را به انتهای صفحه lock بکشید. در 
مقایس��ه، در بدنه آندروید، ش��ما می توانید برای باز کردن 
برنام��ه Camera، که برای عکس برداری س��ریع بس��یار 
کاربردی و مفید اس��ت به سمت چپ صفحه lock بکشید. 
در صورت��ی که تلفن یا تبلت ش��ما از یک skin اس��تفاده 
می کند، برای آموخت��ن درباره هر فعالیت اضافی می توانید 
از صفحه lock س��ود ببرید، مانند تعویض مستقیم درون 

برنامه ها، یا اضافه کردن وبجت ها به صفحه قفل.
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 Notification shade
Notification shade، کارب��رد آن را در انته��ای همین فصل می آموزید، آن تمامی یادداش��ت های ش��ما را در یکجا جمع 
می نماید، مانند تماس های گرفته ش��ده و پیام ها، به روزرس��انی های برنامه، و به روز رسانی های سیستم عامل، درون یک قاب 
مجرد که شما می توانید با کشیدن زبانه وضعیت از سمت پایین به باالی صفحه نمایش به راحتی به آن دسترسی داشته باشید. 

اکثری��ت skin ه��ا برای قرار دادن آیتم ه��ای ضروری در 
سمت راست راهنمای انگشت شما سفارش سازی شده اند. 
برای مثال، در حالیک��ه Notification shade در بدنه 
Jelly Bean ی��ک آیک��ون Quick Settings  را 
 Quick ارائه می دهد که شما می توانید برای نمایش پنل
 Notification آن را لمس نمایید، در باالی Settings
از  فهرس��تی  مرورگ��ر  ی��ک   TouchWiz در   shade
تنظیم��ات ضروری را برای دسترس��ی فوری به یک دامنه 
وسیعی از تنظیمات ارائه می دهد. TouchWiz همچنین 
از یک منظر گرافیکی ب��رای Notification shade به 

جای بدنه آندروید نیز استفاده می کند.   

 Settings برنامه
اکثریت skin ها برنامه Settings را سفارش سازی می کنند، برنامه ای است که شما برای دستکاری تنظیمات در ابزار آندروید 
خود استفاده می نمایید. تغییرات برنامه تنظیمات از جمله اضافه کردن تنظیمات برای ویژگی های فراتر، حذف کردن دسترسی 

ب��ه ویژگی هایی که بدنه را غیر فعال می کند، و تغییر دادن 
کل منظره برنامه Settings به دالیل فنی آرایش��ی است. 
ب��رای مثال، بدن��ه TouchWiz آیکون را ن��ه تنها برای 
برنام��ه Settings تغییر می دهد بلکه هر کدام از سلس��له 
تنظیمات را نیز تغییر می دهد. TouchWiz ویژگی های 
بیش��تری را اضاف��ه می نماید، مانند حال��ت Blocking و 
 Settings به صفحه نمایش ،Power حالت ذخیره سازی
اصلی. TouchWiz همچنین دسترسی به برنامه مدیریت 
Application س��فارش سامس��ونگ را ارائه می دهد، که 
ش��ما برای کنت��رل برنامه هایی اس��تفاده می نمایید که در 
حال اجرا هس��تند و بر روی هر برنامه پاسخگویی که رابط 

کاربری را متوقف می نماید تمرکز می کند.
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هدایت کردن حرکات 

برای هدایت کردن آرام رابط کاربری آندروید، ش��ما می توانید 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 قابلیت های 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 

 Home  را لم��س کنی��د، اندکی 
انگش��ت خود را بر روی صفحه نمایش فش��ار 

دهید و سپس آن را بردارید. 
صفحه Home ظاهر می شود. 

 All Apps  را لمس کنید.  
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداشت: در صورتی که زبانه Widgets در 
صفحه Apps نمایش داده ش��ده اس��ت، زبانه 

Apps را لمس کنید. 
 Maps  را لمس نمایید.

یادداشت: در صورتی که نقشه ها )Maps( از 
اول بر روی صفحه App ظاهر نش��ده اس��ت، 
مرورگر را به س��مت چپ یا راس��ت بکشید تا 

Maps را پیدا نمایید. 
برنام��ه Maps ب��از می ش��ود و محیط اطراف 

موقعیت شما نمایش داده می شود. 
 با جابجایی انگشت خود به سرعت از سمت 
راست به س��مت چپ صفحه نمایش، به سمت 

چپ صفحه کشیده می شوید. 
نقشه مرور می شود، مسیر کشیده شده را دنبال 

کنید. 
 دوبار با یک انگشت بر روی یک آیتم یا یک 

محیط از صفحه نمایش بزنید. 
یادداشت: حرکت double-tap )دوبار ضربه 
زدن(، double-touch )دوب��ار لمس کردن( 

نیز نامیده می شود.
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برای بزرگ نمایی نقشه دوبار بر روی آن ضربه بزنید. 
یادداش�ت: در برنام��ه Maps، ب��ا دوب��ار ضرب��ه زدن 
اطالعات اضافی بزرگ می ش��وند. ش��ما می توانید همان 
فواصل کوچک را بوس��یله دوبار ضربه زدن با دو انگش��ت 

کوچک تر کنید. 
 دو انگش��ت، شصت و یک انگش��ت را بر روی صفحه 
ق��رار دهید، به هم نزدیک کنید، و س��پس آن ها را از هم 

جدا نمایید. 
محلی که حرکت انگش��ت شما از هم دور می شود در آن 

نقطه نمای صفحه بزرگ می شود. 
یادداش�ت: برای کوچک کردن، دو انگش��ت، انگش��ت 
ش��صت و یک انگش��ت، بر روی صفحه قرار دهید، سپس 

آن ها 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 press” یا )فشردن طوالنی( نامیده می شود. 
یک کادر اعالن ظاهر می شود 
 کادر اعالن را لمس کنید. 

اطالعات صفحه نمایش ظاهر می شود. 
 Street view را لمس کنید. 

Street view از آن موقعی��ت مکانی ظاهر می ش��ود، و 
عکس هایی از جاده را نشان می دهد.

 Street view figure  را لمس نمایید و آن 
را به مسیری که می خواهید جابجا نمایید بکشید. 

دید برای ادامه شکل تغییر می کند. 

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 می نماید که شما می توانید درون 
برنامه ها یا ویژگی های خاص اس��تفاده نمایید. شما در مورد چنین حرکاتی 

بعد در همین کتاب خواهید آموخت. 

تفاوت بین swiping و dragging چیست؟ 

تف��اوت بین swiping و dragging این اس��ت ک��ه swipping یک 
حرکت وس��یع تر نسبت به حرکت dragging است. شما برای جابجایی 
از یک صفحه به صفحه دیگر swipe می کنید، در حالیکه برای جابجایی 

درون یک صفحه drag می نمایید.
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 Notification Shade استفاده از

مسلماً قطب گفتمان شما، تلفن یا تبلت شما انواعی از اخطارها را تنظیم می نماید: تماس های از دست رفته، تماس های تصویری، 
پیام های متنی، جلسات، یادآوری ها، و غیره. آندروید تمامی این اخطارها را درون Notification shade یکپارچه کرده است، 
یک محیطی که ش��ما می توانید از باالی صفحه به س��مت پایین بکشید، که دائماً صفحه نمایش را نشان می دهد. شما می توانید 
از صفح��ه Home ی��ا هر صفحه دیگری Notification shade را باز نمایید. با Notification shade، ش��ما می توانید به 
برنامه هایی مراجعه نمایید که یک اخطار ویژه را برافراشته اند، یک اخطار را روانه کرده اند، یا تمامی اخطارها را مرخص ساخته اند، 

یا به راحتی دوباره Notification shade را ببندید. 

 Notification shade استفاده از

Notification shade باز کردن
 Home   را لمس کنید. 

صفحه Home نمایان می شود.
یادداش�ت: ش��ما می توانید از آخری��ن برنامه 
آندروید Notification shade را باز نمایید. 
 ،Camera چند ت��ا از برنامه ها، مانن��د برنامه

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 shade باز می شود. 

 Notification ،یادداش�ت: در ی��ک تلف��ن
shade کل صفحه را اش��غال می نماید. در یک 
تبل��ت، Notification shade کل محی��ط 

باالی صفحه نمایش را اشغال می نماید. 

 App That Raised an Alert مراجعه به
 اخطار مناسب را لمس نمایید. 

برنامه باز می ش��ود و منش��أ اخط��ار را نمایش 
می دهد. 

شما می توانید اکنون در آن برنامه کار نمایید. 
 هنگامی که ش��ما می خواهید با اخطار های 
دیگر کار نمایی��د Notification shade را 
باز کنی��د و به محلی ب��ر روی همان یا صفحه 

بعد بکشید. 
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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 می شود. 

 Dismiss all ،برای مرخص ک��ردن تمامی اخطارها 
 را لمس نمایید. 

آندروید تمامی اخطارها که توجه شما را نیاز ندارد مرخص 
می کند. 

آندروید Notification shade را می بندد. 

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

سمت باال بکشید. 

یادداش�ت: ش��ما همچنی��ن می توانی��د ب��رای بس��تن 
Notification shade صفحه را از انتها به باال بکشید. 

Notification shade بس��ته می شود، و دسک تاپ یا 
برنامه در پایین بخش سایه ظاهر می شود.

 

من ب�رای ب�از ک�ردن Notification shaded، آی�ا drag کنم یا 
swipe را انجام دهم؟

شما می توانید یا drag یا swipe نمایید. با کشیدن زبانه وضعیت به سمت 
پایی��ن می توانید بدون ب��از ک��ردن کل Notification shade، به رأس 

محتوای Notification shade دست پیدا نمایید. 

چه اعمال دیگری می توانم در Notification shade انجام دهم؟ 

هنگامی که شما یک تماس تلفنی را از دست می دهید، می توانید برای باز 
گرداندن تماس به Call back ،notification را لمس نمایید، یا برای 
ارسال پیام Message را لمس نمایید. هنگامی که شما یک یادداشت را 
برای پیام های الکترونیکی جدید دریافت می نمایید، انگشت خود را برای 

توسعه فهرست پیام ها به سمت پایین بکشید.
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فصل 2

سفارش سازی تلفن یا تبلت شما 
برای کارکرد موثر تلفن یا تبلت خود، شما می توانید تعدادی از تنظیمات آن را پیکربندی نمایید. این فصل به شما نشان می دهد 
به مهم ترین تنظیمات دسترسی پیدا کنید و از آن ها برای شخصی سازی تلفن یا تبلت خود استفاده کنید. شما می آموزید چگونه 

یادداشت ها، سلیقه های رسانه ای، روشنایی صفحه نمایش، و جلوه های کلیدی دیگر از رفتار ابزار خود را کنترل کنید. 
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پیدا کردن تنظیمات مورد نیاز خود 

برای پیکربندی تلفن یا تبلت خود، شما از برنامه Settings استفاده می نمایید. این برنامه شامل تنظیماتی برای سیستم عامل 
آندروید و ویژگی های تعریفی در تلفن یا تبلت ش��ما اس��ت. برای دس��تیابی به تنظیمات، صفحه Settings را نمایش دهید، و 
سلس��له تنظیمات نش��ان داده می شود. در برخی از برنامه ها دسترس��ی به تنظیمات از طریق خود برنامه ممکن است. در صورتی 

شما نمی توانید تنظیمات مرتبط به آن برنامه را در صفحه Settings پیدا 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 Settings کلیک 
 Notification shade نمایید. برای بازکردن
سمت چپ زبانه را لمس کنید و به سمت پایین 

هدایت نمایید.  

Notification shade باز می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Quick Settings 

قاب Quick Settings ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Settings 

صفحه Settings ظاهر می شود. 

 برای نش��ان دادن سلس��له تنظیمات دیگر 
بوس��یله انگشت خود مرورگر را از باال به سمت 

پایین بکشید.
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نمایش دادن صفحه تنظیمات
 در صفح��ه Settings، دکمه را ب��رای تنظیماتی که 
می خواهید نمایش دهی��د لمس نمایید. برای مثال، برای 

نشان دادن صفحه Sound ،Sound را لمس کنید. 
 هنگام��ی که آماده هس��تید برای برگش��ت به صفحه 

.( را لمس نمایید.  ( Settings ،تنظیمات

نمایش دادن تنظیمات یک برنامه 
( را لمس نمایید.  ( Menu ،در برنامه در حال اجرا 

منو ظاهر می شود. 
.( ظاهر می شود.  ( Settings  صفحه 

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 Gmail، برای نش��ان دادن 
صفح��ه General Settings ،General Settings را 

لمس نمایید. 

 تنظیماتی را که می خواهید تغییر دهید لمس نمایید. 
برای مثال،  تغییر به  . 

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

چگونه می توانم سریعًا به تنظیمات کلیدی دست پیدا کنم؟ 

ش��ما می توانید مس��تقیماً از پنل Quick Settings به 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 shade لمس کنید و به س��مت پایین بکش��ید، س��پس برای نش��ان دادن پنل

( را لمس نمایید. در یک تبلت، برای باز کردن Notification shade سمت راست زبانه  ( Quick Settings عبارت،Quick Settings
باالی صفحه نمایش را لمس کرده و به سمت پایین بکشید. شما می توانید تنظیماتی که می خواهید تغییر دهید، لمس و انتخاب نمایید. 
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انتخاب کردن Notification های که می خواهید دریافت نمایید

بعضی از برنامه ها هنگام روی دادن اتفاق، یادداشت هایی را به عنوان اخطار به شما نشان می دهند. برای مثال، یک وقت مالقات 
در تقوی��م را ب��ه یاد ش��ما می اندازند، یا دریاف��ت یک پیام الکترونیکی یا نس��خه موجود به روز این نرم اف��زار را اعالن می کنند. 
یادداش��ت ها برای ردیابی اطالعات حیاتی بسیار عالی هستند، اما ش��ما احتماالً می خواهید به جای مشاهده تمامی یادداشت ها، 
یادداشت هایی را که می خواهید، دقیقاً دریافت نمایید. شما می توانید انتخاب نمایید از کدام برنامه ها یادداشتی دریافت می کنید. 
در صورتی که تلفن یا تبلت شما دارای یک چراغ یادداشت است، شما می توانید گزینه مربوط به آن را انتخاب نمایید تا هر زمان 

یادداشتی دریافت کردید با خاموش و روشن شدن به شما اطالع دهد.  

انتخاب Notification های که می خواهید دریافت نمایید

( را لمس نمایید.  ( Home 
صفحه نمایش Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( All Apps 

صفحه نمایش Apps ظاهر می شود. 
 Widgets یادداش�ت: در صورتی که زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده شده است، زبانه 

Apps را لمس کنید. 
( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداش�ت: اگر برنام��ه Settings در صفحه 
Apps نیست، صفحه را به سمت چپ بکشید. 
در صورت لزوم دوباره این اقدام را انجام دهید.

یادداشت: ش��ما می توانید بوس��یله باز کردن 
Notification shade برنام��ه Settings را 
باز نمایید و س��پس Settings درون برنامه را 

لمس نمایید. 
صفحه Settings ظاهر می شود.

 Apps را لمس نمایید. 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

 برنام��ه ای که می خواهی��د تأثیر بگذارید را 
لمس نمایید. 
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صفحه نمایش App info برای برنامه ظاهر می شود. 
 در صورت��ی که می خواهید از این برنامه یادداش��ت ها 
 Show notifications نمایی��د،  مش��اهده   را 
( را لمس نمایی��د. در غیر اینصورت،   ) تغیی��ر ب��ه 
Show notifications را ح��ذف نمایی��د ) تغییر 

 .) به 
( را لمس نمایید.  ( Settings 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
 مراح��ل 5 ت��ا 7 را ب��رای انتخ��اب تنظیم��ات برای 

برنامه های دیگر تکرار نمایید.
( را لمس نمایید.  ( Settings ،Apps در صفحه 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 Display را لمس نمایید. 

صفحه Display ظاهر می شود. 
 در صورتی که می خواهید هنگام دریافت یک یادداشت 
بوسیله چراغ یادداش��ت تبلت یا تلفن به شما اطالع داده 
 ش��ود Pulse notification light را لم��س نمایید
اینص��ورت، غی��ر  در   ) ب��ه  تغیی��ر   ( 

( را  Pulse notification light  ) تغیی��ر به 
حذف نمایید. 

( را لمس نمایید.  ( Settings 
صفحه Settings ظاهر می شود.  

( را لمس نمایید.  ( Home 
صفحه Home ظاهر می شود. 

چه فعالیت هایی دیگری را من می توانم در صفحه App info برای یک برنامه فعال کنم؟ 
شما می توانید چند فعالیت را در صفحه App info برای یک برنامه داشته باشید: 

در صورتی که برنامه در پاسخ به دستور لمس شما متوقف شده است برای اجبار روی توقف برنامه Force stop را لمس نمایید. 	 
برای شروع فرآیند uninstall کردن برنامه از تلفن یا تبلت خود، Uninstall را لمس نمایید. 	 
برای حذف کردن فایل های داده برنامه Clear data را لمس نمایید، از جمله جزییات حس��ابی که توس��ط ش��ما وارد ش��ده اس��ت و 	 

تنظیماتی که انتخاب نموده اید. 
برای حذف داده هایی که برنامه برای استفاده در آینده در مخزن خود ذخیره کرده است Clear cache را لمس نمایید.	 
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)Sound و Volume( انتخاب کردن تنظیمات صوت و صدا

ب��رای کنت��رل ص��دای پخش آهنگ ها و موزیک بر روی تلفن یا تبلت خود، ش��ما می توانید از کنترل های صدای س��خت افزار یا 
کنترل ه��ای روی صفحه نمایش خود اس��تفاده نمایید. ب��رای کنترل بازخورد صوتی تلفن یا تبلت خ��ود، تنظیمات را در صفحه 
Sound انتخاب نمایید. در اینجا، ش��ما می توانید صدای زنگ و حالت لرزش را برای یک تلفن کنترل کنید، صدای پیام رس��انی 

پیش فرض را تنظیم نمایید، و آهنگ هایی را برای انعکاس عمل لمس خود بر روی صفحه نمایش انتخاب نمایید. 

)Sound و Volume( انتخاب کردن تنظیمات صوت و صدا

( را لمس نمایید.  ( Home 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

 Widgets یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده ش��ده است، زبانه 

App را لمس نمایید. 

( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورت��ی که تنظیم��ات بر روی 
صفحه Apps نیس��ت، مرورگر را به سمت چپ 

یا راست بکشید تا Settings را پیدا نمایید.  

صفحه Settings ظاهر می شود. 

 Sound را لمس نمایید. 
صفحه نمایش Sound ظاهر می شود. 

 در صورت��ی ک��ه می خواهید ص��دا را تنظیم 
نمایید، Volumes را لمس کنید. 
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لغزن��ده ن��وار   ،Volumes صفح��ه  در   
Music. video. games.& other media را بکشید. 
 نوار لغزن��ده Ringtone & notifications یا نوار 

لغزنده Notifications را بکشید. 
 نواز لغزنده Alarms را بکشید. 

 OK را لمس نمایید. 
تلف��ن ی��ک  روی  ب��ر   ،Sound صفح��ه  در   

Phone Ringtone را لمس کنید. 
 در صفح��ه Phone Ringtone، یک صدای زنگ را 

برای گوش دادن به آن لمس نمایید. 
 OK را لمس نمایید. 

( را انتخ��اب نمایی��د ی��ا ( ،Sound در صفح��ه 
( را حذف نمایید.  ( Vibrate when ringing

 Default Notifications را لمس نمایید. 
 در صفح��ه نمای��ش Default notification، برای 

گوش دادن به آن یک آهنگ را لمس نمایید. 
 OK را لمس نمایید. 

( را انتخ��اب نمایی��د ی��ا (  ،Sound در صفح��ه 
(  را حذف نمایید.  (  Dial pad touch tones

 Touch sounds ) ( یا حذف  )  برای انتخاب )
را لمس نمایید. 

 ) ( ح��ذف   ی��ا   ) ( انتخ��اب   ب��رای   
Screen lock sound را لمس نماید. 

 ) ( ک��ردن   ح��ذف  ی��ا   ) ( انتخ��اب  ب��رای   
Vibrate on touch را لمس نمایید. 

آیا روش سریعی برای تغییر صدا وجود دارد؟ 

 Volume در صورت��ی که تلفن یا تبلت ش��ما دارای یک کنترل
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 می ش��ود، و تنظیمات صدا را نمایش 
( ظاهر ش��ود، برای  ( ) ( Options می ده��د. در صورت��ی
نش��ان دادن میزان صداهای دیگر آن را لمس نمایید، سپس برای 

( را بکشید.  تعیین میزان صدا )
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تنظیم کردن روشنایی صفحه نمایش و کاغذ دیواری 

برای مش��اهده کردن راحت صفحه نمایش، ش��ما می توانید روش��نایی آن را تغیر دهید. همچنین شما می توانید به طور خودکار 
ویژگی Auto – Brightness را از ابزار خود انتخاب کنید و روشنایی صفحه نمایش را مطابق با روشنایی محیطی که حسگر 

نور تشخیص می دهد، با یک سطح روشنایی درست تنظیم نمایید. 

تنظیم کردن روشنایی صفحه نمایش و کاغذ دیواری 

( را لمس نمایید.  ( Home 
صفحه نمایش Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( All Apps 

صفحه نمایش Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که زبانه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده است، زبانه App را 

لمس نمایید. 

( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورت��ی Settings در صفحه 
Apps نیس��ت، نوار مرورگر را به سمت چپ یا 

راست بکشید تا Settings را پیدا نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 Display را لمس نمایید. 

صفحه Display ظاهر می شود. 
 Brightness را لمس نمایید. 

یادداش�ت: ش��ما می توانید کاغذ دیواری را از 
صفحه Home به س��رعت تغیی��ر دهید. کاغذ 
دیواری را لمس نمایید و نگهدارید تا کادر محاوره 
ای Choose wallpaper from ب��از ش��ود، 
س��پس Gallery , Live Wallpapers، یا 

Wallpapers را لمس نمایید. 
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کادر محاوره ای Brightness ظاهر می شود. 
 در صورتی که شما می خواهید به طور خودکار 
روش��نایی صفحه نمایش تلفن ی��ا تبلت خود را 
 Automatic brightness ،تنظی��م کنی��د 
( را لم��س نمایید. در غیر این  ) تغییر به 
صورت، ن��وار لغزن��ده را برای تنظیم روش��نایی 

بکشید. 
 OK را لمس نمایید. 

کادر محاوره ای Brightness بسته می شود. 
 wallpaper را لمس کنید. 

Choose wallpaper from ظاهر می شود. 
: نمایی��د  لم��س  را   wallpaper منش��أ   
 . Wallpapers یا Gallery .Live Wallpapers

این مثال از wallpapers استفاده می نماید. 
 در صفح��ه نمایش��ی ک��ه ظاه��ر می ش��ود، 
تصوی��ر، live wallpaper، یا wallpaper که 

می خواهید را لمس نمایید.

یادداش�ت: Live wallpaper می توان��د برای 
دید جذاب باش��د، اما به نیروی بیشتری از کاغذ 
دیواری ثابت نیاز دارد، مسلماً زمان اجرای باطری 

را کاهش می دهد. 
 Set wallpaper را لمس نمایید. 

( را لمس نمایید.  ( Home 
کاغذ دیواری در صفحات Home ظاهر می شوند. 

آیا روش یک سریع برای تغییر روشنایی صفحه نمایش وجود دارد؟ 

شما می توانید از قاب Quick Settings برای تغییر سریع روشنایی صفحه نمایش استفاده نمایید. . در یک تلفن، باالی صفحه را لمس کنید، و 
( را لمس نمایید. در یک تبلت، گوشه سمت راست  ( Quick Settings باز شود، و سپس Notification shade با انگشت خود بکشید تا

 Quick باالی صفحه را لمس کنید و با انگشت خود بکشید تا قاب
Settings باز شود. برای نمایش دادن کنترل Brightness، ابتدا 
Brightness را لمس نمایید، س��پس Auto را لمس نمایید یا 

در صورت لزوم نوار لغزنده را بکشید. 
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انتخاب تنظیمات دسترسی موقعیت مکانی
 

تلفن یا تبلت آندروید شما می تواند با استفاده از ماهواره ها در سیستم تعیین موقعیت جهانی، یا GPS، با استفاده از شبکه های 
بی س��یم شناخته ش��ده، موقعیت مکانی شما را تعیین نماید. برنامه های ش��ما می تواند از اطالعات موقعیت شما برای برچسب 
گذاری عکس ها اس��تفاده نماید، تحقیقات ش��ما را سفارش سازی کند، و اطالعاتی از محل ارائه نماید. در آندروید، شما می توانید 
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 می کند. 

انتخاب تنظیمات دسترسی به موقعیت مکانی  

( را لمس نمایید.  ( Home 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که زبانه Widgets در 
 Apps نمایش داده ش��ود، زبانه Apps صفحه

را لمس کنید. 
( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداشت: اگر همان بار اول تنظیمات در صفحه 
Apps نباشد، نوار مرورگر را به سمت راست یا 

چپ بکشید تا Settings را پیدا نمایید.
 Location access را لمس نمایید. 

یادداشت: در یک تلفن، شما باید برای نمایش 
دکمه Location access ن��وار مرورگر را به 

سمت پایین بکشید. 
،Off ی��ا On ب��رای جابجای��ی ب��ر روی 
Access to my Location را لمس کنید. 
یادداش�ت: اگر شما به On جابجا کنید، کادر 
ظاه��ر   Location consent ای  مح��اوره 
 Agree می گردد. برای بستن کادر محاوره ای

را کلیک کنید. 
 ) ( یا ح��ذف کردن )  ب��رای انتخاب )

GPS satellites را لمس نمایید. 
 ) ( یا حذف )  ب��رای انتخاب ک��ردن )
 Wi-Fi & mobile network location

را لمس نمایید. 
( را لمس نمایید.  ( Settings 
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صفحه Settings دوباره ظاهر می شود. 
 در لیس��ت Google ،Accounts را لمس 

نمایید. 
صفحه نمایش Google ظاهر می شود، و حساب 

گوگل شما نشان داده می شود. 
 Location settings را لمس نمایید. 

 Google apps Location settings صفحه
ظاهر می شود. 

،Off یا On ب��رای تنظی��م آن ب��ه ص��ورت 
را   Let Google apps your Location

لمس نمایید. 

 یادداش�ت: در صفح��ه و قس��مت مخص��وص 
 ،Google apps Location settings
ش��ما می توانید ب��رای نمایش صفحه دسترس��ی 
دیگ��ر ه��ای  برنام��ه  ب��رای   Location"

Location access را لمس نمایید. 

( را لمس نمایید.  ( Google 
صفحه Google ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Settings 
صفحه Settings ظاهر می شود. 

آیا هنگامی که برنامه ها 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 برنامه ها می تواند به شما برای 
کس��ب اطالعات بیش��تر در مورد تلفن یا تبلت ش��ما کمک کند، اما همچنین منجر به نگرانی های امنیتی نیز خواهد ش��د. برای مثال، برنامه های 
رسانه های اجتماعی با امکان دسترسی به موقعیت مکانی شما می توانند دوستان شما را از موقعیت شما باخبر سازند، در حالیکه می تواند خطراتی 
نیز به همراه داشته باشد مانند، افرادی که به کمین شما می نشینند. با اضافه کردن اطالعات موقعیت مکانی به عکس های خود می توانید آن را بر 
حسب موقعیت مرتب کنید، که بسیار می تواند مفید واقع شود. در صورتی که عکس هایی شامل اطالعات موقعیت مکانی خود را به صورت آنالین 

ارسال می کنید، افراد دیگر می توانند دقیقاً موقعیت مکانی عکس گرفته شده را اعالم کنند. 
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 PIN ایمن سازی تلفن یا تبلت خود با یک

برای اینکه مانع دسترس��ی هر ش��خص به داده ها و اطالعات خود در تلفن یا تبلت ش��وید، شما می توانید با یک شماره شناسایی 
ش��خصی، یا PIN ابزار را قفل نمایید. این کد عددی هنگامی که ش��ما تلفن یا تبلت خود را قفل می نمایید یا آن خودش را قفل 
می کند تأثیر بس��زایی دارد. برای باز کردن قفل خود، باید PIN را ارائه دهید. در صورتی که ش��ما به امنیت س��خت تری از یک 
PIN نیاز دارید، می توانید از یک کلمه عبور استفاده کنید، که واحد اندازه گیری )انتروپی( بزرگ تری را ارائه می نماید و همچنین 

رمزگشایی آن سخت تر است. 

 PIN ایمن سازی تلفن یا تبلت خود با یک

( را لمس نمایید.  ( Home 
صفحه Home ظاهر می شود.

( را لمس نمایید.  ( All Apps 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که زبانه Widgets در 
صفحه Apps نمایش داده شود، زبانه App را 

لمس کنید. 

( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورتی که تنظیمات در صفحه 
Apps نیس��ت، نوار مرورگر را به سمت چپ یا 

راست بکشید تا Settings را پیدا نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 Security را لمس کنید. 

یادداشت: در یک تلفن، شما باید برای نمایش 
دکمه security نوار مرورگر را به سمت پایین 

بکشید. 

صفحه Security ظاهر می شود. 
 Screen lock را لمس نمایید. 



سفارش سازی تلفن یا تبلت شما 

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 5713005970452

www.karamoozesh.com

صفحه Choose screen lock ظاهر می شود. 
 PIN را لمس نمایید. 

یادداشت: در این مرحله، شما می توانید معانی 
،Slide متفاوت��ی از امنی��ت را بوس��یله لم��س 

 Password ی��ا ،Pattern ،Face Unlock
انتخ��اب کنید. برای اطالعات بیش��تر قس��مت 

راهنمایی را مشاهده نمایید.  
صفحه Choose your PIN ظاهر می شود. 
 یک رمز چهار رقمی یا بیشتر تایپ نمایید. 

 Continue را لمس نمایید. 
 صفح��ه دوم Choose your PIN ظاهر و به 

شما نشان می دهد PIN خود را تایید کنید. 
 همان PIN را تایپ کنید. 

 OK را لمس نماید. 
صفحه Security ظاهر می ش��ود، اکنون گزینه 

های دیگر نمایش داده می شوند. 
 در صورت��ی که ب��ه امنیت س��خت تری نیاز 
 Power button locks instantly ،داری��د 

( را لمس کنید.  ) تغییر به 
 Automatically lock را لمس نمایید. 
صفحه Automatically lock ظاهر می شود. 
 ب��رای مث��ال، ب��ه م��دت 5 ثانی��ه، دکم��ه 

appropriate time را لمس نمایید. 
صفحه Security ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Settings 
صفحه Settings ظاهر می شود. 

چه جایگزین هایی را برای ایمن سازی ابزار آندروید خودم به جای PIN می توانم انتخاب کنم؟ 

 در صفحه Choose screen lock، ش��ما می توانید چهار ابزار دیگر از صفحه unlocking را انتخاب نمایید. روش پیش فرض اس��الید اس��ت، 
تنها نیاز اس��ت که ش��ما انگش��ت خود را بر روی صفحه نمایش بلغزانید. Face Unlockعکس هایی را از صورت ش��ما می گیرد و از دوربین برای 
تأییدیه ش��ما اس��تفاده می کند. 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 می نماید. از سوی دیگر، اگر نمی خواهید کلمه عبور تعیین نمایید، None را انتخاب نمایید.  
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رمز گذاری تلفن یا تبلت خود به دالیل امنیت

بعد از ایمن س��ازی تلفن یا تبلت خود با یک PIN یا کلمه عبور، ش��ما می توانید بوس��یله رمز نویس��ی تمامی داده ها در رایانه یا 
تبلت، داده های قابل ارزش خود را محافظت نمایید. رمز نویس��ی داده ها درون ابزار را در هم می آمیزد بنابراین داده ها می تواند 
تنها توسط فردی که کلمه عبور یا PIN را 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 USB ب��ر روی رایانه یا 
USB hubوص��ل نمایید و آن را کاماًل ش��ارژ 
نمایید. تلف��ن یا تبلت خود را ب��ه منبع انرژی 

وصل نمایید. 
( را لمس نمایید.  ( Home 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( All Apps 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
یادداش�ت: در صورتی که زبانه Widgets در 
 Apps ظاهر ش��ده است، زبانه Apps صفحه

را لمس کنید. 
( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداشت: در صورتی که Settings در همان 
صفحه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا Settings را 

پیدا نمایید. 
صفحه Settings ظاهر می شود. 
 Security را لمس نمایید. 

یادداش�ت: در یک تلفن، شما باید برای نشان 
دادن دکمه Security نوار مرورگر را به سمت 

پایین بکشید. 
صفحه Security ظاهر می شود. 

 Encrypt tablet یاEncrypt phone 
را لمس نمایید. 
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 Encrypt ی��ا   Encrypt phone صفح��ه 
tablet نمایان می شود. 

تبل��ت  ی��ا  تلف��ن  ک��ه  در صورت��ی  یادداش�ت: 
خ��ود را ب��ه ی��ک منب��ع ان��رژی وص��ل نک��رده 
دکم��ه ی��ا   Encrypt phone دکم��ه   باش��ید، 

Encrypt tablet مح��و و غی��ر قاب��ل دس��ترس 
می گردد. 

 Encrypt tablet یا Encrypt phone 
را لمس نمایید. 

صفحه Confirm your PIN ظاهر می شود. 
یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه اب��زار از ی��ک رم��ز 
 ب��ه ج��ای ی��ک PIN اس��تفاده می کن��د، صفحه

Confirm your password ظاهر می شود. 
 PIN خود را تایپ نمایید. 

 Next را لمس نمایید. 
صفح��ه Encrypt ظاهر می ش��ود، و به ش��ما 
در مورد آس��یب پذیر بودن رم��ز گذاری اخطار 

می دهد و اینکه شما باید آن را عوض نمایید. 
 Encrypt tablet یا Encrypt phone 

را لمس نمایید. 
آندروید شروع به رمز گذاری تلفن یا تبلت می کند، 
ی��ک فرآیند بازخوانی ب��ر روی صفحه نمایش انجام 

می پذیرد. 
 Type password to decrypt storage

ظاهر می شود. 
 PIN خود را تایپ نمایید. 

 Done را لمس نمایید. 
صفحه lock ظاهر می شود. 

 PIN خود را تایپ کنید. 
  را لمس نمایید. 

صفحه Home ظاهر می ش��ود، و ش��ما می توانید 
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 نمی توانید رمز گذاری را حذف نمایید و داده ها را در مکان قرار دهید. در عوض، شما باید بازیابی داده 
را انجام دهید، داده ها از ابزار حذف می شوند و تنظیمات کارخانه را مجدد مستقر می نماید.
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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 می نماید، و ش��ما می توانید به س��رعت آن ها را تغییر دهید، آندروید روش های 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 voice را 
 Language & ارائه می نماید. شما می توانید متد های ورودی خود، غلط یاب امالیی، و گزینه های زبانی دیگر را در تنظیمات

input پیکربندی نمایید. 

انتخاب کردن زبان و تنظیمات ورودی 

( را لمس نمایید.  ( Home 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps 
صفحه Apps ظاهر می شود.

یادداش�ت: در صورتی که زبانه Widgets در 
 Apps نمایش داده ش��د، زبانه Apps صفحه

را لمس نمایید. 
( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداشت: در صورتی که Settings در همان 
صفحه اول Apps نمایش داده نشده است، نوار 
مرورگر را به س��مت چپ یا راس��ت بکش��ید تا 

settings را پیدا نمایید.
صفحه Settings ظاهر می شود. 

 Language & input را لمس نمایید. 
یادداشت: در یک تلفن، شما باید برای نمایش 
ن��وار   Language & input دکم��ه  دادن 

مرورگر را به سمت پایین بکشید. 
صفحه Language & input ظاهر می شود. 
 برای تغییر دادن زمان، Language را لمس 
 Language کنید، زبان مناس��ب را از صفحه
(  را  ( Settings انتخ��اب نمایید و س��پس

لمس کنید. 
امالی��ی، ی��اب  از غل��ط  ب��رای اس��تفاده   

 Spell Checker را انتخاب کنید) تغییر 
 .) به 

امالی��ی،  ی��اب  غل��ط  پیکربن��دی  ب��رای   
( را لمس نمایید.  ( Options

یادداش�ت: برای وارد ک��ردن مجموع عبارات، 
از دیکشنری Personal استفاده نمایید. برای 

اطالعات بیشتر راهنمایی را مشاهده نمایید. 
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 Options ،Spell checker در صفح��ه 
( را لمس نمایید.  (

 ،Spell checking settings در صفح��ه 
در صورت��ی که می خواهید غل��ط یاب امالیی را 
برای جس��تجوی اسامی در فهرست تماس خود 
 Look up contact names ،جستجو کنید

 .) را لمس نمایید ) تغییر به 
( را لمس کنید.  ( Spell Checker 

 در کادر مح��اوره ای Language، زبان��ی 
 را که می خواهید اس��تفاده نمایید لمس نمایید

.) ) تغییر به 
 در محی��ط Keyboard & input، ه��ر 
صفحه کلید یا ورودی که می خواهید اس��تفاده 

 .) نمایید انتخاب کنید ) تغییر به 
،Voice Search پیکربن��دی  ب��رای   

Voice Search را لم��س نمایی��د و ب��ر روی 
صفحه ای که ظاهر می شود، کار کنید. 

 ،text-to-speech برای پیکربندی ویژگی 
text-to-speech output را لمس کنید و 

بر روی صفحه کار کنید. 
 ،trackball ،برای تغییر سرعت نشانگر ماوس 
ی��ا Pointer speed ،trackpad را لم��س 
کنی��د، و ب��ر روی صفحه ای که ظاهر می ش��ود 

کار کنید. 

یک دیکشنری personal چیست و چگونه از آن استفاده نمایم؟ 

ی��ک دیکش��نری personal ی��ک لیس��ت از بخش ه��ای تعری��ف ش��ده اس��ت که ش��ما 
 می توانی��د بوس��یله تایپ یک میان ب��ر وارد نمایید. ب��رای مثال، در صورتی که ش��ما بخش

 Vice President for Sales & Marketing را ب��ا می��ان ب��ر vpsm اضافه می کنید، 
شما می توانید با تایپ عبارت vpsm این بخش را سریعاً وارد نمایید و بخش را بر روی زبانه 

پیشنهادات لمس کنید. 



6263

   فصل 2

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

 Home سفارش سازی صفحات

برای اس��تفاده راحت تر از تلفن یا تبلت خود، ش��ما می توانید بوس��یله اضافه کردن برنامه یا ویجت ها صفحات Home خود را 
س��فارش س��ازی نمایید و ش��ما می توانید مفیدترین آن را پیدا نمایید و هر برنامه یا ویجت که نیاز ندارید را حذف کنید. ش��ما 
می توانید موقعیت مکانی برنامه ها و ویجت ها را در هر صفحه Home تغییر دهید، و می توانید س��ینی Favorites در انتهای 
صفحه Home را با برنامه های ضروری سفارش سازی نمایید. همچنین شما می توانید اندازه ویجت ها را برای رسیدن به اندازه 

های بهتر تغییر دهید. 

 Home سفارش سازی صفحات

 Home در یک صفحه App قرار دادن
( را لمس نمایید.  ( Home 

صفحه Home ظاهر می شود. 

 به صفحه Home که می خواهید برنامه را 
در آن جای دهید هدایت می شوید. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

 Widgets یادداش�ت: در صورتی که زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده شده است، زبانه 

Apps را لمس نمایید. 

 برنام��ه ای را ک��ه می خواهی��د ب��ه صفحه 
Home اضافه نمایید لمس کنید و نگهدارید. 
صفحه Home با برنامه در باال ظاهر می شود. 

 برنامه را به محلی که می خواهید، بکشید. 

 برنامه را رها کنید.
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 Favorites سفارش سازی سینی
( را لمس نمایید.  ( Home 

صفحه Home نمایان می شود. 
 Favorites یادداش�ت: در صورتی که سینی
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 می خواهی��د از س��ینی 

Favorites حذف نمایید لمس و نگهدارید. 
 دکمه Remove ظاهر می شود. 

 برنامه را به بیرون از س��ینی Favorites در 
بخش اصلی صفحه Home بکشید و آن را رها 

نمایید. 
 Favorites برنامه ای که می خواهید به سینی 

اضافه نمایید لمس کنید و نگهدارید. 
دکمه Remove ظاهر می شود. 

 برنامه ای را به سینی Favorites بکشید و 
آن را رها نمایید.

یک ویجت را در صفحه Home قرار دهید. 
( را لمس نمایید.  ( Home 

صفحه Home ظاهر می شود. 
 ب��ه صفحه Home که می خواهید ویجت را 

به آن اضافه نماید هدایت می شوید. 
(  را لمس نمایید.  ( All Apps 

صفحه Apps ظاهر می شود.   
 Widgets را لمس نمایید. 

ویجت ها چه چیزهایی هستند؟

ویجت ها برنامه های کوچکی هس��تند که اطالعات مفیدی را نش��ان می دهند یا امکان دسترس��ی سریع به برنامه های بکار برده شده را می دهند. 
برای مثال، ویجت ساعت آنالوگ و ویجت ساعت دیجیتال به راحتی زمان را در صفحه Home با یک اندازه مناسب برای مشاهده نمایش می دهند. 
ویجت Gmail محتوای یک پوش��ه را نش��ان می دهد، و شما می توانید برای باز کردن پیام در برنامه Gmail یک پیام را لمس نمایید. آندروید با 
یک دامنه وسیع از ویجت های داخلی ارائه می شود، اما شما می توانید ویجت های دیگری را از Play Store و منابع آنالین دیگر دانلود نمایید.

ادامه دارد
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سفارش سازی صفحات Home )ادامه(

برای مرتب کردن صفحات Home، ش��ما می توانید برنامه ها را درون پوش��ه ها مرتب نمایید. شما بوسیله کشیدن یک آیکون به 
آیکون دیگر یک پوشه را ایجاد می نمایید. انجام این کار یک پوشه حاوی هر دو آیتم را ایجاد می کند. شما می توانید سپس پوشه 
را نام گذاری کنید. ش��ما می توانید پوش��ه ها را بر روی بخش اصلی صفحه Home و در سینی Favorites ایجاد نمایید. بعد از 
ایجاد یک پوشه، شما می توانید در صورت لزوم آن را با چند برنامه جای دهید. شما می توانید به سرعت برنامه ای را درون پوشه 

باز نمایید، و می توانید یک برنامه را از پوشه در صورت لزوم حذف نمایید. 

سفارش سازی صفحات Home )ادامه( 

صفحه ویجت ها ظاهر می شود. 
 ویجتی را که می خواهید اضافه نمایید لمس 

کنید و نگهدارید. 
صفحه Home با ویجت در باالی صفحه ظاهر 

می شود. 
 ویجت را به محلی که می خواهید بکشید. 

 ویجت را رها نمایید. 
یادداش�ت: بعد از اضافه کردن ویجت، ش��ما 
بای��د گزینه ها را برای آن انتخ��اب کنید، برای 
مثال، ویجت Photo Gallery به شما اعالن 
می کند ک��ه عکس ها را ب��رای نمایش انتخاب 

کنید. 

تغییر اندازه یک ویجت 
( را لمس نمایید.  ( Home 

صفحه Home ظاهر می شود. 
 ویجت را لمس کنید و نگهدارید. 

 ی��ک کادر آبی و تنظیمات پیرامون ویجت 
ظاهر می شود. 

 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 Home ظاهر می شود. 

 یک برنامه ای که می خواهید در پوشه جدید 
قرار دهید لمس کنید و بکشید. 
دکمه remove ظاهر می شود. 

 برنامه را به پوشه برنامه دیگر در نظر گرفته 
شده بکشید. 

آندروید یک پوش��ه بدون نام حاوی دو برنامه را 
ایجاد می نماید. 

 پوشه را لمس نمایید. 
پوشه را باز کنید. 

 Unnamed Folder را لمس کنید. 
 نام پوشه را تایپ نمایید. 

 محیط بیرون پوشه را لمس کنید. 

یادداشت: اکنون شما می توانید برنامه ها 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 Home حذف کنم؟ 

برنام��ه یا ویجت را لم��س کنید و نگهدارید تا دکم��ه Remove در باالی 
 Remove صفح��ه نمایش ظاهر ش��ود. برنامه یا ویجت را به س��مت دکمه

بکشید، و سپس آن را حذف نمایید.
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 Lock سفارش سازی صفحه

هنگامی که ش��ما تلفن یا تبلت را فعال می کنید یا آن را از خواب بیدار می نمایید صفحه Lock ظاهر می ش��ود. ش��ما می توانید 
صفحه Lock را بوس��یله اضافه کردن کنترل هایی که اطالعات مرجع را نش��ان می دهد س��فارش س��ازی نمایید. برای مثال، در 
صورتی که شما ویجت Gmail و ویجت Calendar را به صفحه Lock اضافه نمایید، می توانید پیام های ایمیل و رویداد های 
صادر شونده را بدون باز کردن قفل تلفن یا تبلت خود ارزیابی نمایید و به برنامه Gmail یا برنامه Calendar هدایت می شوید. 
شما می توانید برای وارد شدن به آن آیتم در برنامه یک آیتم را لمس نمایید، برای مثال، یک پیام را در برنامه Gmail باز نمایید. 

Lock سفارش سازی صفحه

 ب��رای قرار دادن تلفن ی��ا تبلت خود دکمه 
Power را فشار دهید. 

 دکمه Power را برای بیدار کردن تلفن یا 
تبلت فشار دهید. 

صفحه lock ظاهر می شود. 
 به سمت راست بکشید. 

( ظاهر  ( Add یک صفحه قفل با یک آیکون
می شود. 

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. 

( را لمس نمایید.  ( Add 
یک لیست گرافیکی ظاهر می شود و ویجتهایی 
و   ،Digital clock  ،Calendar مانن��د 

Messaging را نشان می دهد. 
 ویجتی را که می خواهید استفاده کنید لمس 
نمایید. این مثال از Gmail اس��تفاده می کند. 
 mailbox ای��ن ویجت آخری��ن پیام ه��ا را در

انتخاب شده در صفحه lock نشان می دهد. 
 در صورت��ی ک��ه Widgets ی��ک صفحه 
از گزینه ه��ا را نمای��ش ده��د، گزین��ه ای را 
ک��ه می خواهی��د لم��س کنی��د. ب��رای مثال، 
 ب��رای ویج��ت Gmail، پوش��ه درون صفحه

Choose folder لمس نمایید.
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ویجت در صفحه قفل ظاهر می شود. 

یادداش�ت: دفعه بعد که ش��ما تلفن یا تبلت 
خود را از خواب بیدار می نمایید، شما می توانید 
بوس��یله کش��یدن از صفحه قف��ل اولیه ویجت 

lock screen را نشان دهید. 

 در صورت��ی ک��ه می خواهی��د ویجت های 
بیشتری را اضافه نمایید، مراحل 3 تا 6 را 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،

( را لمس نمایید.  ( Unlock

ویجت در باالی صفحه کوچک می شود. 

 ب��رای باز ک��ردن قفل تلفن ی��ا تبلت خود 
( را بکشید.  ( lock icon

چگونه یک ویجت را از صفحه lock حذف کنم؟ 

ویج��ت را لمس کنید و نگه دارید تا دکمه Remove را در باالی صفحه ظاهر ش��ود، س��پس 
ویجت را به دکمه Remove بکشید. هنگامی که ویجت به رنگ قرمز در آمد، آن را رها کنید. 
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 Daydream و Sleep تنظیم گزینه های

آندروید Jelly Bean 4.2 ش��امل Daydream اس��ت، یک ویژگی که ش��بیه به ذخیره کننده های صفحه در رایانه ها است. با 
فعال س��ازی Daydream و انتخاب کردن تنظیمات، ش��ما می توانید اطالعات یا گرافیک های صفحه نمایش خود را در هنگام 
خواب یا ش��ارژ کردن تلفن خود نمایش دهید. برای مثال، ش��ما می توانید یک ساعت یا یک قاب عکس را نشان دهید که لیستی 
از عکس ها را نشان می دهد. اعم از اینکه شما از daydream استفاده می کنید یا خیر، می تواند طول مدت بیداری تلفن یا تبلت 

خود را قبل از رفتن به خواب به طور خودکار کنترل نمایید. 

 Daydream و Sleep تنظیمات

( را لمس نمایید.  ( Home 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که زبانه Widgets در 
صفحه Apps نشان داده شود، زبانه Apps را 

لمس کنید. 

( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداشت: در صورتی که Settings در همان 
صفحه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
سمت چپ یا راست بکشید تا settings را پیدا 

نمایید. 

 Display را لمس نمایید. 
صفحه Display ظاهر می شود. 

 Sleep را لمس نمایید. 
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کادر محاوره ای Sleep باز می شود. 
 قبل از خواب ابزار طول زمان را لمس نمایید 

 .) ) تغییر به 
کادر محاوره ای Sleep بسته می شود. 

 Daydream را لمس نمایید. 
صفحه Daydream ظاهر می شود. 

 در صورتی Daydream غیر فعال اس��ت، 
برای جابجا کردن آن را On تنظیم نمایید. 

 در لیست، نوع daydream را لمس نمایید: 
 ،Photo  ،Currents  ،Colors  ،Clock
Frame، ی��ا Photo Table . ای��ن مثال از 

Photo Frame استفاده می نماید. 
 در صورت��ی که ش��ما Frame ،Clock، یا 
 Settings ،را انتخ��اب کنید Photo Table
( را لم��س نمایید. گزینه های درون صفحه  (
( را  ( Back نتیجه انتخاب کنید، و سپس

لمس نمایید. 
 When to daydream را لمس نمایید.

کادر مح��اوره ای When to daydream باز 
می شود. 

 While docked ,While charging 
 .) یا Either را لمس نمایید) تغییر به 

 Start now را لمس نمایید. 

یک پیش نمایش از Daydream اجرا می شود. 
 هر جایی از صفحه را لمس نمایید. 

پیش نمایش پایان می یابد. 

 Photo Table و زمین�ه Photo Frame چ�ه تفاوتی بی�ن زمینه
است؟ 

Photo Frame یک عکس را هم زمان نشان می دهد و برای لذت بردن از 
عکس ها خوب اس��ت. Photo Table به تدریج نسخه های بسیار کوچکی 
از عکس های ش��ما را در منشأ جدول مرتب می کند و بیش تر تأثیر تزیینی 

دارد.  

زمینه Currents در daydream چیست؟ 

زمینه Currents یک س��ری از صفحات حاوی آیتم های اخباری مختصر 
را نش��ان می دهد. ش��ما می توانید برای نشان دادن یک آیتم به صورت یک 
صفحه بزرگ آن را لمس نمایید. از آنجا، شما می توانید برای نشان دادن کل 
موضوع در برنامه Currents لینک Open in Google Currents را 

لمس نمایید. 
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راه اندازی ویژگی های Accessibility )دسترسی( 

برای سهولت بخشیدن و راحت تر کردن کار با تلفن یا تبلت، آندروید یک مجموعه از ویژگی های دسترسی را ارائه می دهد. شما 
می توانید از طریق برنامه settings این ویژگی ها را به دست آورید. در صورتی که خواندن متن برای شما مشکل باشد، می توانید 
برای بزرگ نمودن متن ویژگی Large text را فعال کنید و نمای صفحه را به آس��انی بزرگ می نماید. همچنین ش��ما می توانید 
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 ویژگی های Accessibility )دسترسی( 

( را لمس نمایید.  ( Home 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورت��ی زبان��ه Widgets در 
صفحه Apps فعال شود، زبانه Apps را لمس 

نمایید. 
( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداشت: در صورتی که Settings در همان 
صفحه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا Settings را 

پیدا نمایید. 
صفحه Settings ظاهر می شود. 

یادداشت: در یک تلفن، شما باید برای نمایش 
دکمه Accessibility نوار مرورگر را به سمت 

پایین بکشید. 
 Accessibility را لمس کنید. 

صفحه Accessibility ظاهر می شود. 
نمای��ی،  ب��زرگ  از  اس��تفاده  ب��رای   
Magnification gestures را لمس کنید. 
 magnificationکردن فعال  با  یادداش�ت: 
gestures، زبانه مثلثی شکل آنچه که بر روی 
صفحه است را بزرگ می کند. دو یا چند انگشت 
خود را بر روی صفحه قرار داده و بکش��ید. برای 
 drag( بزرگ نمایی موقت، می توانید با کشیدن
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 می نمایید.
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 ،Magnification gestures در صفح��ه 
 Magnification gestures switch گزینه 

را on تنظیم نمایید. 
( را لمس نمایید.  ( Settings 

،large text از  اس��تفاده  ب��رای   
Large Text را کلی��ک نمایید  ) تغییر به 

 .)
 در صورت��ی ک��ه می خواهی��د ب��ا فش��ردن 
یابن��د، پای��ان  تماس ه��ا   Power  دکم��ه 

Power button ends call  ) تغییر به 
( را لمس نمایید. 

 ب��رای فع��ال ک��ردن چرخ��ش خ��ودکار،
 ) Auto-rotate screen ) تغییر به 

را لمس نمایید. 
 ب��رای داش��ت رمز ه��ای صوت��ی آندروید، 
( را  Speak passwords ) تغیی��ر به 

کلیک نمایید. 
لم��س  را   Accessibility shortcut  

نمایید. 
 در صفحه میان بر Accessibility، گزینه 
 on را Accessibility shortcut switch

تنظیم نمایید. 
( را لمس نمایید.  ( Settings 

 Touch & hold delay را لمس کنید. 
 ،Touch & hold delay کادر  در   
short . Medium یا Long را لمس نماید 

 .) ) تغییر به 

چگونه من از ویژگی Text-to-speech استفاده کنم؟ 

در صفح��ه Accessibility در settings، ب��رای نش��ان دادن صفح��ه 
خروجی Text-to-speech، گزین��ه Test-to-speech output را 
 text-to speech موتور ،Preferred Engine لمس نمایید. در لیست
( را لم��س نمایید و  ( ، س��پس  ) را انتخ��اب کنی��د) تغییر به 
 Speech rate ،General را انتخ��اب نمایی��د. در محی��ط settings
 را لم��س کنی��د و س��پس Very Slow , Slow , Normal , Fast یا

Very Fast را در کادر محاوره ای Speech rate لمس نمایید. 

چگونه از میان بر Accessibility استفاده کنم؟ 

دکم��ه Power را نگه دارید تا ابزار بر روی حالت beep یا vibrate قرار 
بگیرد، س��پس با دو انگشت خود آن را لمس کنید و نگه دارید تا ابزار شما 

در حالت beep قرار بگیرد. 
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استفاده از TalkBack و کاوش از طریق لمس کردن 

 TalkBack در صورتی که مشاهده آیتم ها بر روی صفحه تلفن یا تبلت شما سخت باشد، می توانید برای خواندن صفحه از ویژگی
استفاده نمایید. TalkBack به شما نام صفحه یا کادر محاوره ای کنونی را می گوید و آیتم ها را با هر با بار لمس معرفی می نماید، 
و شما را قادر می سازد ابزار خود از طریق شنیداری راهبری نمایید. در صورتی که TalkBack را فعال نمایید، شما می توانید از 

ویژگی Explore by Touch نیز استفاده کنید، که هر آنچه که انگشت شما بر روی آن باشد را معرفی می کند. 
 

استفاده از TalkBack و کاوش از طریق لمس کردن

( را لمس نمایید.  ( Home 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps 

یادداش�ت: در صورتی که زبانه Widgets در 
 Apps نمایش داده ش��د، زبانه Apps صفحه

را لمس کنید.

( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداشت: در صورتی که Settings در همان 
صفحه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا Settings را 

پیدا کنید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در یک تلفن، شما باید برای نشان 
دادن دکمه Accessibility نوار مرورگر را به 

سمت پایین بکشید.

 Accessibility را لمس کنید. 
صفحه Accessibility ظاهر می شود.

 talkBack را لمس کنید. 
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 در TalkBack switch ،TalkBack را 
بر روی On تنظیم نمایید. 

 در کادر OK ،TalkBack را لمس نمایید 
تا آموزش talkback آغاز می شود. 

 برای انتخاب ک��ردن دکمه Next را لمس 
نمایی��د، دوباره برای فعال ک��ردن، آن را لمس 

کنید، و از طریق تدریس دنبال کنید. 
 Settings ،هنگامی که آموزش تکمیل شد 

را لمس نمایید. 
صفحه TalkBack Settings ظاهر می شود. 
 در صورتی ک��ه می خواهید بازخورد صفحه 
کلید را با صدای درجه پایین تر اس��تفاده کنید، 
  ) Use pitch changes  ) تغیی��ر به 

را لمس کنید. 
 در صورتی که می خواهید هنگام باال آوردن 
تلفن در مقابل چهره خود TalkBack متوقف 
ش��ود، Use proximity sensor را لمس 

 . ) کنید) تغییر به 
 در صورتی ک��ه می خواهید TalkBack را 
برای معرفی اعداد فراخوان صادر شونده معرفی 

نمایید، Speak caller ID را لمس کنید.
 Explore by touch اگر می خواهی��د از 
را   Explore by Touch اس��تفاده کنی��د، 

  .) لمس نمایید ) تغییر به 
آم��وزش مش��اهده  ب��رای   
 Launch “Explore by touch” tutorial 

را لمس کنید. 
 Manage shortcut gestures  
صفح��ه در  را  ح��رکات  و  کنی��د  لم��س   را 

انتخ��اب   Manage shortcut gestures
کنید. 

چه تنظیماتی را من می توانم برای حرکات میان بر انتخاب کنم؟ 

 how Android interprets gestures می توانید ،Manage shortcut gestures در
)چگونگی ترجمه حرکات آندروید( را انتخاب نمایید. برای مثال، ش��ما می توانید نقش��ه را به 
س��مت پایین و سپس به سمت راست به دکمه Back بکشید یا Notification shade را 
ب��از نمایید. جهتی که می خواهید تغییر دهید لمس کنید، و س��پس دکمه یا فعالیتی که در 

 .) کادر محاوره ای است را لمس نمایید) تغییر به 



7475

   فصل 2

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

نصب کردن گواهی نامه ها 

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 نامه ها دیجیتالی هس��تند، و از کد های رمز نویس��ی شده منحصراً برای شناس��ایی یک رایانه است و در برابر دست کاری 
محافظت ش��ده اند. قبل از اینکه ش��ما بتوانید از یک استوار نامه دیجیتالی استفاده نمایید، باید آن را بر روی تلفن یا تبلت نصب 
 Download نصب نمایید. اگر استوار نامه از قبل در پوشه device Download کنید. شما می توانید آن را به راحتی از پوشه

نباشد، شما باید آن را در آنجا قرار دهید. 

نصب کردن گواهی نامه ها 

یادداش�ت: اگر ش��ما تلفن یا تبلت خود را با 
کلمه عبور ی��ا PIN محافظت نکرده باش��ید، 
همین اقدامات را انجام دهید. قبل از اینکه شما 
بتوانید یک گواهی نامه را نصب نمایید ابزار باید 

دارای یک PIN یا کلمه عبور باشد.
( را لمس نمایید.  ( Home 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( All Apps 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
یادداش�ت: اگر زبان��ه Widgets در صفحه 

Apps ، زبانه Apps را لمس کنید.
( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداشت: در صورتی که Settings در همان 
صفحه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا Settings را 

پیدا کنید. 
صفحه settings ظاهر می شود. 

یادداشت: در یک تلفن، شما باید نوار مرورگر 
را ب��ه س��مت پایی��ن هدای��ت کنید ت��ا دکمه 

Security نمایش داده شود. 
 security را لمس کنید. 

صفحه Security ظاهر می شود. 
یادداش�ت: در یک تلفن، شما باید برای نشان 
دادن Install از دکم��ه storage نوار مرورگر 

را به سمت پایین بکشید. 
 Install from storage را لمس کنید. 
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اگر ذخیره ابزار شما از چند گواهی نامه تشکیل 
 Choose a certificate شده اس��ت، صفحه

ظاهر می شود. 
 گواه��ی نامه ای که می خواهید نصب کنید 

را لمس کنید. 
صفحه Confirm Your PIN ظاهر می شود. 
یادداش�ت:  در صورتی که ابزار ش��ما از یک 
کلمه عبور به جای یک PIN استفاده می نماید، 
صفحه Confirm your Password ظاهر 

می شود. کلمه عبور خود را تایپ کنید. 
 PIN خود را تایپ کنید. 

 Next را لمس نمایید. 
 Name the certificate کادر مح��اوره ای

ظاهر می شود. 
 نام را در صورت نیاز ویرایش نمایید. 

 OK را لمس کنید.
 آندروی��د گواهی نامه را نص��ب می نماید و 
یک پیام را نش��ان می دهد و به ش��ما می گوید 

کار انجام شده است. 
( را لمس کنید.  ( Back 

یادداش�ت: برای حذف ک��ردن تمامی گواهی 
 Security نامه ها از تلفن یا تبلت خود، صفحه
س��پس و  نمایی��د،  ب��از  را   settings  در 

Clear credentials را لمس نمایید. 

چگونه من یک فایل گواهی نامه را در فضای ذخیره ابزار خودم قرار دهم؟ 

Email آس��ان ترین 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 Attachments،  را برای ضمیمه کردن لمس کنید، و سپس Save را لمس 
کنید. در صورتی که ش��ما نمی توانید برای نصب یک گواهی نامه از ایمیل اس��تفاده کنید، برای کپی کردن فایل گواهی در پوشه Download از 

یک برنامه مانند Windows Explorer یا Android File Transfer استفاده کنید.
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تنظیم چند کاربر بر روی یک تبلت 

در صورتی که یک تبلت از سیستم عامل Android 4.2 Jelly Bean استفاده می نماید، شما می توانید آن را برای چند کاربر 
بوسیله ایجاد یک حساب جداگانه برای هر کاربر تنظیم نمایید. بعد از انجام این کار، هر کاربر دارای صفحات Home و تنظیمات 
برنامه مختص به خودش اس��ت. با فعال س��ازی آن هر کاربر تقویم ها، ایمیل، و داده های محرمانه دیگر را نگه می دارد. برای راه 
اندازی یک حساب کاربری جدید، شما از حساب مختص به خود شروع کنید، حسابی که تبلت را راه اندازی می نماید. شما سپس 

به شخصی که از حساب جدید استفاده می نماید تبلت را بدهید بنابراین او می تواند آن را تنظیم کند. 

تنظیم چند کاربر بر روی یک تبلت 

( را لمس نمایید.  ( Home 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps 
صفحه Apps ظاهر می شود.

یادداش�ت: در صورتی که زبانه widgets در 
 Apps نمایش داده ش��د، زبانه Apps صفحه

را لمس کنید. 

( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداشت: در صورتی که Settings در همان 
صفحه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا Settings را 

پیدا نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 

 Users را لمس نمایید. 
صفحه Users ظاهر می شود. 

 Add user را لمس کنید. 
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Add new user ظاه��ر  ای  کادر مح��اوره 
می شود. 

 OK را لمس کنید. 
کادر محاوره ای ?Set up user now ظاهر 

می شود. 

 Set up now را لمس کنید. 
صفح��ه Lock ظاهر می ش��ود و circle ها را 

برای حساب ها نشان می دهد. 

 circle برای کاربر جدید بزرگ تر 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 icon  را برای باز کردن قفل به 
یک سمت بکشید. 

صفحه welcome ظاهر می شود. 

( را لمس کنید و فرآیند تنظیمات  ( next 
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 می کند. یک حساب غیر 
( را لمس  ( All Apps ،Appsمالک نمی تواند از حس��اب دیگر حذف نمایید. بعد از اتصال به حس��اب مالک خود، برای نش��ان دادن صفحه
( را لمس کنید. برای نشان دادن صفحه Users ،Users را لمس کنید. در لیست  ( Settings ،Settings کنید، سپس برای باز کردن برنامه
( را لمس کنید. در کادر محاوره ای Delete ،Remove user را لمس  ( Delete ،برای کاربری که می خواهید، حذف کنید ،Other Users

کنید، آندروید سپس کاربر را حذف می کند. 
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جابجا کردن کاربرها بر روی یک تبلت چند کاربر 

هنگامی که ش��ما چند کاربر را بر روی یک تبلت تنظیم می نمایید، ش��ما و کاربرهای دیگر می توانید از میان حساب های خود به 
سرعت از صفحه lock جابجا شوید. استفاده از حساب های جداگانه می تواند 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 حساب ها را جابجا کنید، 
می توانید صفحه قفل را از پنل Quick Settings یا 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 PIN یا 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 می دهد. 

صفح��ه current user lock screen ظاهر 
می شود. 

یادداش�ت: در یک تبلت چند کاربر، هر کاربر 
دارای صفحه قفل مختص به خودش است. 

یادداشت: شما می توانید بوسیله فشردن دکمه 
Power صفحه قفل را نش��ان دهید و تبلت را 
در حال��ت خواب قرار دهید، و س��پس دوباره با 

فشردن دکمه Power، تبلت را بیدار کنید.
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جابجا کردن کاربرها 
 در صفح��ه lock، دای��ره کارب��ری خود را 

لمس کنید. 

صفحه قفل ظاهر می شود. 

 ب��رای باز کردن قفل صفح��ه نمایش خود، 
کلمه عبور یا PIN خود را تایپ کنید. 

قف��ل تبل��ت باز می ش��ود، و ش��ما می توانید با 
استفاده از حساب خود شروع نمایید. 

چگونه برنامه های خودم را با کاربرهای دیگر به اشتراک بگذارم؟ 

شما نمی توانید برنامه های خود را با کاربرهای دیگر به اشتراک بگذارید. هر کاربر باید برنامه ها را بر روی حساب کاربری مختص خود نصب نماید، 
برای مثال، با خریدن برنامه ها از Play Store. تنها اخبار خوب در اینجا این است که هنگامی که یک کاربر برنامه ای را خریداری می نماید آن را 
بر روی تبلت خود نصب می کند. آندروید از فن کپی کردن بر روی تبلت به جای نصب دوباره آن استفاده می نماید و دوبار فضا را اشغال می کند. 

هر چند، حتی در این مورد، مسلماً اگر کاربری در حال نصب یک برنامه جدید باشد، آندروید دانلود را شبیه سازی می کند. 
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ضمایم تلفن یا تبلت شما 

برای جابجا نمودن تبلت یا تلفن خود به مکانی دیگر، و برای انجام هر کاری، شما احتماالً ضمایمی را می خواهید 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 می کنید، مسلماً می توانید از طریق استریو خودرو به موزیک 
گوش دهید. ش��ما می توانید هر دو را با یک طیف وس��یعی از ضمایم مربوط به تلفن ها یا تبلت های آنالین به صورت آنالین یا 
offline خریداری نمایید. س��ایت های آنالین مانند آمازون و eBay برای 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 قاب ها هس��تند که از مواد 
و ویژگی ه��ای متف��اوت مانند قابلیت جس��تجوی تلفن یا تبلت در موقعیت ه��ای متفاوت برای کار کردن ی��ا پخش کردن ارائه 

ش��ده اند. بعضی از قاب ها اغلب تزیینی هس��تند، اما وظیفه 
محافظت ش��دیدی را در برابر س��قوط و اشیا و عناصر دیگر 

ارائه می دهند. 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 می نمایید، یک دستگاه شارژ اضافی تهیه نمایید 
مسلماً شما می توانید یکی از آن ها 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 AC دارد، شما می توانید شارژ را به آن وصل نمایید، در صورتی که خودرو شما خروجی های USB تقویت شده را ارائه 
می دهند، شما می توانید به راحتی کابل USB را به آن وصل نمایید. در صورتی که ماشین شما دارای تنها یک سوکت 12 ولت 

اس��ت، به دنبال یک آداپتور 12 ولت 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 می دهید، ش��ما می توانید 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 شده اند مسلماً شما می توانید بدین 
وسیله به موسیقی نیز گوش دهید. شما همچنین می توانید 
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 نمی توانند تنها کتابخانه موزیک شما را از طریق هدفون ها اجرا نماید، اما می تواند موزیک را از طریق اسپیکرهای 

خارجی پخش کند بنابراین دیگران نیز می توانند به خوبی 
از آن لذت ببرند. برای وصل کردن ابزار خود به دس��تگاه 
 3.5mm استریو، می توانید یک هدفون استاندارد با جک
را ب��ه پورت هدفون وص��ل نمایید یا ی��ک کابل ویدیو و 

رسانه را به SlimPort وصل نمایید. 

پخش کردن فیلم ها از تلفن یا تبلت بر روی تلویزیون 
هنگامی که ش��ما می خواهید یک ویدیو را با دیگران به اش��تراک بگذارید، می توانید 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 می توانید یک کابل تهیه نمایید 

ک��ه از اتصال دهنده Slimport به HDMI یا وایرلس 
با استفاده از دریافت کننده تجهیز شده به صفحه نمایش 

بی سیم که به تلویزیون متصل شده است بهره می برد.

جابجا کردن تلفن یا تبلت به خودروی خود 
در صورتی که ش��ما تلفن یا تبلت را با خود به هرجایی منتقل می کنید، احتماالً از آن در ماش��ین خود نیز اس��تفاده می کنید. 
شما می توانید 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 می توانید 
سپس تلفن یا تبلت خود را به استریو خودروی خود برای 
تبلیغات وصل نمایید، یا از قابلیت GPS آن 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 می شوند که شما را 
قادر می س��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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فصل 3

کار با متن و صدا 
در این فصل، ش��ما وارد کردن متن با اس��تفاده از صفحه کلید در صفحه نمایش، ویژگی Gesture Typing، و نوش��تن امال را 

می آموزید. همچنین شما کاربرد Cut . Copy . Paste . Actions وVoice Search را یاد می گیرید. 
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استفاده از صفحه کلید On-Screen )نمایشی( و Gesture Typing )ورود متن(

راحت ترین روش برای وارد کردن متن در یک برنامه، لمس کردن کلیدها در صفحه کلید نمایشی )on-screen( است. آندروید 
به طور خودکار این صفحه کلید را به محض لمس کردن یک فیلد ورودی نمایش می دهد. عالوه بر تایپ راحت، صفحه کلید در 
آندروید Jelly Bean 4.2 یک ویژگی به نام Gesture Typing را ارائه داده اس��ت. در Gesture Typing، ش��ما حرف یک 
عبارت را لمس می نمایید، و س��پس انگش��ت خود را برای هر کدام از حروف دیگر می لغزاند. هنگامی که ش��ما متوقف می شوید، 

آندروید به طور خودکار محتمل ترین عبارت هماهنگ را وارد می کند. 

 Gesture Typing نمایشی( و( On-Screen استفاده از صفحه کلید 

Text Input باز کردن برنامه
یادداشت: این مثال از برنامه Gmail استفاده 
می نماید، ش��ما می توانی��د از برنامه دیگری که 
text input را اجرا می کند نیز استفاده کنید. 

( را لمس کنید.  ( Home 
( را لم��س  ( All Apps ،Home در 

نمایید. 
( را لمس نمایید.  ( Gmail ،Apps  در 
را   ) (  New Message  ،Gmail در   

لمس کنید. 
یک پیام جدید باز می شود. 

 On-Screen فعال کردن صفحه کلید
 فیلد Compose email را در پیام جدید 

لمس کنید. 
 صفحه کلید حرف ب��زرگ را به ابتدای یک 

پاراگراف یا جمله  جابجا می نماید. 
 عبارت هایی را می خواهید تایپ نمایید. 

یادداش�ت: بع��د از ح��رف اول ی��ک جمله یا 
پاراگراف، آندروید Shift را غیرفعال می کند، از 
ای��ن رو صفحه کلید ح��روف را با حرف کوچک 
تای��پ می نماید مگر اینکه ش��ما Shift را فعال 
 ،Shift کنید. شما می توانید با دوبار زدن بر روی

Caps Lock را روشن کنید. 
 Suggestions زبان��ه  تای��پ،  حی��ن  در   
عبارت هایی که باید تایپ کنید را نشان می دهد. 
 در صورتی که پیش��نهاد درس��ت باشد، آن 
را لمس کنید. در غی��ر اینصورت، تایپ را ادامه 

دهید. 
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 کلمه در سند ظاهر می شود. 
 زبان��ه Suggestions احتم��االً کلمه های 
بعدی را نش��ان می دهد. اگر یکی از آن مناسب 

بود، آن را لمس نمایید تا وارد کنید. 
 123؟ را لمس کنید. 

صفحه کلید عدد ظاهر می شود، و شما می توانید 
اعداد و نمادها را تایپ نمایید.

 برای تایپ کردن نمادها دیگر، =\> را لمس 
نمایید. صفحه کلید نمادها ظاهر می شود. 

 ABC برای نشان دادن صفحه کلید حرف 
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. 

 Gesture Typing استفاده از
 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 می خواهید 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 Typing بر روی ابزار من کار نمی کند؟ 

ش��ما باید آن را فعال نمایید. Home را لمس کنید، All Apps را لمس 
کنی��د، و س��پس Settings را لمس کنی��د، Language & input را 
Options لمس کنید، س��پس در س��مت راس��ت صفحه کلید آندروی��د 

( را  ( را لمس کنید. Enable Gesture Typing ) تغییر به  (
 Dynamic floating preview انتخاب کنید. شما همچنین می توانید

( کنید.  ( یا حذف ) و Show gesture trail را انتخاب )

چگون�ه می توانم س�رعت تایپ کردن خ�ودم را در تلف�ن یا تبلت 
افزایش دهم؟ 

Gesture Typing معموالً سریع تر از لمس کردن کلید های خاص است. 
برای وارد کردن بخش های اس��تاندارد سریع تر با استفاده از حروف کوتاه از 
ویژگی Personal Dictionary اس��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. 
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 Paste و  , Cut , Copy ویرایش کردن متن و استفاده از

هنگامی که شما با متنی کار می نمایید، اغلب باید آنچه که نوشته بوده اید را ویرایش کنید. آندروید ویرایش متن حاضر را راحت 
 clipboard کنید یا آن را با cut کرده است و بخش یا تمام متن را انتخاب می نماید. بعد از انتخاب متن، شما می توانید آن را
کپی نمایید و س��پس آن را در هر جایی paste کنید. با cut کردن، متن را از س��ند حذف می کنید، در حالیکه با copy کردن، 
متن در س��ند باقی می ماند. ش��ما می توانید در صورت لزوم متن را چند بار از paste ،clipboard نمایید تا اینکه متن دیگری 

را کپی یا cut نمایید. 

 Paste و  , Cut , Copy ویرایش کردن متن و استفاده از

 Gmail را ب��از نمایید و در همان وحله اول 
شروع به تایپ یک پیام جدید نمایید. 

 متنی را تایپ کنید. 
 محلی ک��ه می خواهید نقط��ه درج در آنجا 

باشد را لمس کنید. 
( ظاهر می شود.  پیکان جابجایی نقطه درج )
 در ص��ورت لزوم، ب��رای جابجایی نقطه درج 

( را بکشید.  پیکان )
 متن را در صورت لزوم ویرایش نمایید. 

  Cut . Copy انتخاب کردن متن و استفاده از
 Paste و

 یک کلمه را لمس کنید و نگهدارید. 
آندروید کلمه را برجس��ته می نماید و تنظیمات 
انتخ��اب را نمای��ش می دهد، قب��ل و بعد از آن 
( و تنظیم کننده پایان  تنظیم کننده ش��روع )

 .) (
 برای توس��عه انتخاب تنظیم کننده ش��روع

( را بکشید.  (
 ش��ما می توانید برای انتخ��اب تمامی متن 

( را لمس نمایید.  ( Select All
 ،clipboard ب��رای کپی ک��ردن مت��ن در 

( را لمس نمایید.  ( Copy
 ب��رای cut کردن متن و ق��رار دادن آن در 

( را لمس نمایید.  ( Cut ،clipboard
 ب��رای غی��ر فع��ال ک��ردن حال��ت انتخاب

( را لمس نمایید.  ( End Selection
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 ، cut هر جایی که می خواهید متن کپی یا 
paste شود را لمس نمایید. 

یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه می خواهید متن 
paste شده را جایگزین متن حاضر نمایید، آن 

متن را انتخاب کنید و سپس paste کنید. 
( دوبار پیکان   برای جابجایی نقطه درج )

را کلیک کنید. 
دکمه Paste ظاهر می شود. 
 paste را لمس نمایید. 

متن کپی ش��ده یا cut ش��ده در س��ند ظاهر 
می شود. 

جایگزین کردن یک کلمه  
 کلمه را لمس کنید و نگهدارید. 

آندروید کلمه را انتخاب می کند. 
یک نوار ابزار ظاهر می شود. 

 Replace را لمس کنید. 
یک لیس��ت از جایگزین های پیش��نهادی ظاهر 

می شود. 
 کلمه مناسب را لمس کنید. 

چه تعداد آیتم را من می توانم در Clipboard قرار دهم؟ 

Clipboard آندروید ش��امل تنها یک آیتم مجرد است. هر بار شما متنی 
را cut یا copy می نمایید، آن محتوای کنونی از clipboard را جایگزین 
می کند. ش��ما می توانید محتوای clipboard را تا چند بار در صورت لزوم 

paste نمایید تا آیتم دیگر در clipboard قرار دهد. 

آیا می توانم محتوای Clipboard را به رایانه خودم منتقل کنم؟ 

شما نمی توانید مس��تقیماً به clipboard آندروید از رایانه خود دسترسی 
داش��ته باش��ید، هر چند، می توانید به آس��انی محتوای clipboard را با 
اس��تفاده از محیط ه��ای کار منتقل نمایید. برای مث��ال، یک پیام جدید را 
در برنامه Gmail یا برنامه Email تایپ کنید و آن را به نش��انی خودتان 
ارسال نماید. سپس شما می توانید در محتوای paste ،clipboard نمایید 

و پیام را ارسال کنید.  
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ارائه فرامین با فعالیت های صوتی 

ویژگی Voice Actions قوی آندروید ش��ما را قادر می س��ازد تا فعالیت های ضروری را که می خواهید 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 
می شود. شما می توانید از Voice Actions یا 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. 

 Voice Actions باز کردن
 Voice Actions قبل از اینکه شما با استفاده از
تلف��ن ی��ا تبلت خ��ود را کنت��رل نمایی��د، باید 
Voice Actions را باز نمایید. ش��ما می توانید 
ای��ن را به چن��د روش انج��ام دهی��د. در اغلب 
Home م��وارد، آس��ان ترین روش، لمس کردن 

( اس��ت ک��ه صفح��ه Home را نمایش  (
می دهد، س��پس کادر Google در باال را لمس 
نمایید. در صورتی که شما در حال کار با صفحه 
Google Now هس��تید، می توانی��د بگویی��د، 
“Google” از آندروید شروع به دریافت ورودی 
ص��دا کند. هنگامی که ش��ما در حال اس��تفاده 
از برنام��ه Chrome هس��تید، omnibox را 
در ب��االی صفحه لمس نمایید و س��پس آیکون 

( را لمس کنید.  میکروفون )

باز کردن یک صفحه وب 
یک��ی از مفیدتری��ن Voice Actions ب��رای باز کردن یک صفحه وب تنها اس��تفاده 
از صدای ش��ما اس��ت. ش��ما می توانید 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 Actions را باز نمایید. ش��ما می توانید س��پس بگویید، 
“Go to” )ب��رود( ب��ه نش��انی صفح��ه وب. آندروید مرورگ��ر پیش فرض ش��ما را اجرا 
 می کن��د، برای مثال، Chrome، و صفحه وب را نش��ان می دهد. ب��رای مثال، بگویید:

 . ”capitalone.com برود به سایت“
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)Email( ارسال کردن یک پیام الکترونیکی
ش��ما می توانید برای ارسال یک پیام ایمیل با یک محتوا از Voice Actions استفاده 
نمایید. این ویژگی برای ساخت و ارسال پیام ها عالی است. برای ارسال کردن یک پیام 
 ”Send e-mail“ ،را باز نمایید. شما می توانید بگویید Voice Actions ،الکترونیکی
)نامه الکترونیک را ارسال کن( و نام مخاطب، سپس “Subject “ موضوع را وارد کنید، 
و در ادامه “message” و پیام را وارد کنید. آندروید یک پیام الکترونیکی را به مخاطب 
ارس��ال می نماید و متن را وارد می کند. پیام را بررس��ی نمایید، و سپس برای ارسال آن 

“Send Email” را لمس کنید. 

ارسال کردن یک پیام متنی
 Voice Actions ش��ما می توانید   برای ارس��ال یک پی��ام متنی به یک مخاط��ب از
اس��تفاده نمایید. این ویژگی هنگامی مفید اس��ت که زمانی برای تایپ کردن یک پیام 
 Send“ را باز نمایید. بگویید Voice Actions ،ندارید. برای ارس��ال یک پیام متن��ی
text to” )متن را ارس��ال کن به( و نام مخاطب را وارد کنید. س��پس “message “ را 
فراخوان��ی کنی��د، و پیام را وارد نمایید. آندروید یک پی��ام متنی را برای مخاطب ایجاد 
می نماید، متن را وارد می کند، آن را برای بررسی خود ادامه دهید. برای ارسال آن، پیام 

Send را لمس کنید.  

ارسال کردن خودتان به یک Reminder )یادداشت، تذکر نامه(
اس��تفاده از Voice Actions برای ارس��ال یک یادداش��ت موثر است. 
Voice Actions را باز کنید، و سپس بگویید “Note to self “ )توجه 
نمایید که( و یادداش��ت را وارد نمایید. آندروید به آنچه که شما می گویید 
گوش می دهد و یک یادداش��ت متنی ایجاد می نماید که به حساب ایمیل 
ش��ما با یک صدای صوتی از یادداش��ت ارسال می ش��ود. اگر متن صحیح 
باشد، آندروید ایجاد کردن و ارسال یادداشت را به اتمام می رساند. در غیر 

( را لمس نمایید.  ( Cancel اینصورت، برای حذف کردن یادداشت

ارسال کردن یک عالمت هشدار 
ش��ما می توانید برای تعیین یک هش��دار )alarm( بدون اینکه مجبور به باز کردن 
برنام��ه Clock باش��ید از Voice Actions اس��تفاده نمایید. ب��رای تعیین یک 
هشدار، Voice Actions را باز نمایید، سپس بگویید “Set an alarm”، به طور 
اختیاری، “label” )برچس��ب( را اضافه نمایید و یک نام را برای هشدار وارد کنید. 
زمانی که آندروید هش��دار را مشخص می کند تایید نمایید. در صورت صحیح بودن 
زمان، آندروید تنظیمات هش��دار )alarm( را به اتمام می رساند، که چند ثانیه ای 

( را لمس کنید.  ( Cancel زمان می برد. وگرنه، برای حذف کردن هشدار
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امالی کردن متن درون App ها 

آندروید می تواند 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، می توانید درون هر برنامه که از صفحه کلید پش��تیبانی می نماید پیام های الکترونیکی، یادداش��ت ها، اسناد، و 
بیشتر را دیکته نمایید. برای اینکه از امالی متنی چیزی بیشتری عایدتان شود، بد نیست که بخش های استاندارد را برای نقطه 

گذاری و نمای کلی بدانید. 

امالی کردن متن درون App ها 

Text Input باز کردن برنامه
یادداشت: این مثال از برنامه Gmail استفاده 
می نماید، اما ش��ما می توانید از برنامه دیگری که 

ورودی متن را اجرا می کند استفاده کنید. 
( را لمس کنید.  ( Home 

( را  ( All Apps ،Home در صفح��ه 
لمس کنید. 

( را لمس نمایید.  ( Gmail ،Apps  در 
را   ) (  New Message  ،Gmail در   

لمس کنید. 
یک پیام جدید را باز کنید. 

امال کردن متن 
 فیلد Compose email را در پیام جدید 

لمس نمایید. 
 microphone در صفح��ه کلید آیک��ون 

( را لمس کنید.  (
پنل شناسایی س��خنرانی جایگزین صفحه کلید 

می شود. 
( و عالم��ت   آیک��ون میکروف��ون قرم��ز )
“Speak now” نش��ان می دهد که آندروید به 

ورودی صدا گوش می دهد. 
 متن��ی را که می خواهید ام��الی نمایید بیان 

کنید. 
 هر آنچ��ه که می گویید به صورت متن ظاهر 

می شود. 
یادداشت: بعد از چند ثانیه مکث، آندروید عمل 
 .) شنیداری را متوقف می نماید ) تغییر به 
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هنگام��ی که ش��ما مکث می کنی��د، یک دکمه 
Delete برای چند ثانیه ظاهر می شود. 

 در هر صورت، برای حذف کردن بخش نهایی 
متنی که امال کرده اید Delete را 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 می شود. 

 کلمه یا عبارتی ک��ه می خواهید وارد نمایید 
لمس کنید. 

 هنگام��ی که ش��ما آم��اده هس��تید آیکون 
( را لمس کنید.  ( microphone

 در صورتی که شما باید امال را متوقف نمایید 
( را لمس  آیک��ون microphone  قرم��ز )

نمایید. 
یادداش�ت: ش��ما می توانید بخش ه��ای نقطه 
 ،”period“ ،”گذاری اس��تاندارد ش��امل “کاما
“دو نقطه” “نقطه ندا” یا “عالمت ندا” و “عالمت 

سئوال” را استفاده نمایید. 
یادداش�ت: برای پای��ان دادن پاراگراف کنونی 
“new paragraph” را بگویید و یک پاراگراف 

جدید را ایجاد نمایید. 
 هنگامی که می خواهید دوباره صفحه کلید را 

نشان دهید  را لمس نمایید. 

چگونه می توانم 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 می تواند با شما هماهنگ باشد. 	 
( زبان و موقعیت شما را نشان می دهد. وگرنه، تنظیمات را تغییر دهید.  	  مطمئن شوید که منوی اعالن در باالی آیکون میکروفون )
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 Voice Search جمع آوری کردن اطالعات با

قابلیت آندروید صدای ورودی را می پذیرد و شما می توانید برای صدای خود جهت جستجوی یک تنوع وسیعی از اطالعات آنالین 
اس��تفاده نمایید. با اس��تفاده از Voice Search، ش��ما می توانید اطالعاتی را درباره ورزش ها به راحتی و به سرعت در خواست 
نمایید، زمان نمایش فیلم ها را جس��تجو نمایید، و موقعیت کد های ZIP را شناس��ایی نمایید. همچنین ش��ما می توانید محل 
 query با Voice Search .رس��توران ها را تعیین نمایید، اطالعات پرواز را به دس��ت آورید، و زمان را در مکان دیگر بیاموزید
های زبان طبیعی کار می کند، مس��لماً ش��ما نباید سئوال ها و درخواست های خود را در یک قالب بندی ساختاربندی نمایید. هر 

چند، شما می توانید با استفاده از کلمات کلیدی مناسب نتایج جستجوی صحیح را به دست آورید. 

جستجو کردن اطالعات درباره ورزش ها 
ش��ما می توانید برای یافتن اطالعاتی درباره ورزش ها، مانند نتیجه بازی اخیر بوس��یله 
بخ��ش خ��اص یا تاری��خ انجام یک روی��داد در آین��ده از Voice Search اس��تفاده 
،) ( Home نمایید.  برای یافتن اطالعات درباره ورزش ها، بوس��یله لمس کردن 

( را در کادر  Google Search را ابتدا فعال نمایید و س��پس آیک��ون میکروفون )
گوگل لمس نمایید. س��پس ش��ما می توانید یک س��ئوال بپرس��ید مانند “ آیا بازیکن 
Lakers بازی آخرشان را بردند؟ “ یا “بازی بعدی White Sox چه زمانی هست؟ “

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

 .  “ Django Unchained on Chicago“

 ZIP و کد های Area تعیین موقعیت کد های
ش��ما می توانید برای تعیی��ن موقعیت یک کد منطقه تلفنی خ��اص، یک کد ZIP از 
Voice Search اس��تفاده نمایید. برای جس��تجو کردن اطالعات، ابتدا بوسیله لمس 
 ) (، Google Search را فعال نمایید و س��پس آیکون میکروفون ) ( Home
را در کادر Google فعال کنید. سپس می توانید بگویید “area code” و کد منطقه 
را وارد نمایید، برای مثال، “ 707area code “ یا “Zip code “ و کد ZIP را وارد 

کنید. 
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گرفتن اطالعات پرواز 
ش��ما می توانید ب��رای گرفتن اطالعات پرواز از Voice Search اس��تفاده نمایید. این 
قابلی��ت می توان��د هنگامی که باید رأس زمان به پروازی برس��ید یا از زمان تأخیر پرواز 
 Home مطلع ش��وید مفید باش��د. برای کس��ب اطالعات پ��رواز، ابتدا بوس��یله لمس 
( را در کادر  (، Google Search را فعال نمایید و سپس آیکون میکروفون ) (
Google لمس نمایید. سپس ش��ما می توانید نام پرواز را بگویید، عبارت “flight”، و 

 . ”Air Canada flight AC794“ سپس شماره پرواز برای مثال، بگویید

تعیین موقعیت یک رستوران 
ش��ما می توانید برای کس��ب اطالعات بیشتر در مورد رس��توران ها در یک موقعیت تعیین 
ش��ده از Voice Search اس��تفاده نمایید. این قابلیت هنگامی که ش��ما می خواهید 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  ( Home بوس��یله لم��س ک��ردن
( را در کادر Google لم��س نمایید. نوع غذای��ی که می خواهید  آیک��ون میکروف��ون )
 را بگویی��د و ن��ام کلی��دی “food” و س��پس موقعی��ت را بگویی��د. برای مث��ال بگویید،

 .”Japanese food in Phonix.Arizona“

جستجو کردن زمان در مکان دیگر 
 Voice Search شما می توانید برای جستجوی زمان در محلی دیگر از
استفاده نمایید. این قابلیت مفید است برای اینکه شما تماس های تلفن 
یا وقت های مالقات را در هنگام ساعت های بیداری به جای ساعت های 
خ��واب تنظیم نمایید. برای جس��تجوی زمان در موقعی��ت دیگر، ابتدا 
(، Google Search را فعال  ( Home بوس��یله لم��س ک��ردن
( را در کادر Google لمس نمایید.  کنید و سپس آیفون میکروفون )
س��پس بگویید “Time” و در ادامه موقعیت را وارد نمایید. برای مثال، 

 .”Time Tokyo“ برای پیدا کردن زمان در توکیو، ژاپن بگویید
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فصل 4

راه اندازی گفتمان ها 
در این فصل، ش��ما چگونگی اضافه کردن حس��اب های ایمیل به تلفن یا تبلت خود را می آموزید. همچنین ش��ما انتخاب کردن 

گزینه هایی را برای تقویم ها و مخاطب های خود می آموزید. 
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 Gmail تنظیم کردن حساب
تلفن یا تبلت آندرویدی ش��ما دسترس��ی به Google e-mail service ،Gmail را آس��ان نموده اس��ت، و شما می توانید به 
پیام های الکترونیکی خود از هر جایی دسترس��ی داش��ته باشید. معموالً، شما حساب Gmail اصلی خود را در طول تنظیم اولیه 
ابزار خود راه اندازی می نمایید. هر چند، در صورتی که شما حساب های Gmail دیگری داشته باشید، مانند حساب های سازمان 
یا business، می توانید آن ها را با کار در برنامه Settings اضافه نمایید. برای تنظیم یک حس��اب Gmail، ش��ما به نش��انی 

e-mail و رمز خود نیاز دارید. شما نباید جزییات سرور های mail را بدانید. 

 Gmail تنظیم کردن حساب

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که زبانه Widgets در 
صفحه Apps نمایش داده ش��ده اس��ت، زبانه 

Apps را لمس نمایید. 

( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورتی که Settings در همان 
صفحه اول Apps نیس��ت، نوار م��رور گر را به 
سمت چپ یا راست بکشید تا settings را پیدا 

نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 Add account را لمس نمایید. 

یادداش�ت: در یک تلفن، شما باید نوار مرورگر 
را برای رسیدن به بخش Accounts از صفحه 

Settings به سمت پایین بکشید. 

صفحه Add an account ظاهر می شود. 
 Google را لمس نمایید. 
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صفح��ه Add a Google Account ظاه��ر 
می شود. 

 Existing را لمس نمایید. 
صفحه Sign in ظاهر می شود. 

 نشانی email خود را تایپ نمایید. 
 رمز خود را تایپ نمایید. 

  را لمس نمایید. 
یک کادر محاوره ای باز می شود. 

 Keep me up گزین��ه   check box  
 to date with news ,offers from
Google Play را لم��س نمایید) تغییر به 

  .)
 OK را لمس نمایید. 

آندروید ابزار ش��ما را در حس��اب Gmail شما 
امضا می نماید. 

صفحه Entertainment ظاهر می شود. 
 در صورت��ی ک��ه می خواهی��د ی��ک کارت 
 اعتباری را برای Google Play تنظیم نمایید

Set up credit card را لمس نمایید. در غیر 
اینصورت، Not Now را لمس نمایید. 

 Account sign in successful صفح��ه 
ظاهر می شود. 

 برای انتخ��اب کردن س��رویس های مد نظر 
 خ��ود check box ه��ای را لم��س نمایی��د.

  .) ) تغییر به 
  را لمس نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 

کدام آیتم ها باید با حساب Gmail من همگام سازی شوند؟ 

برای کس��ب حداکثر کارایی تلفن یا تبلت خود، معموالً ایده خوب همگام 
 Account Sign-in successful سازی است، وگرنه، آیتم ها در صفحه
نمای��ان می ش��وند. در صورتی ک��ه می خواهید تنها آیتم ه��ای ضروری را 
جس��تجو نمایید و نه آیتم ه��ای س��رگرمی، Calendar. Contacts و 

Gmail را با حساب خود جستجو کنید. 

Google Currents چیست؟ 

و  روزنامه ه��ا  از  دیجیتال��ی  ه��ای  نس��خه   Google Currents
 مج��الت هس��تند. ب��رای ش��روع کار ب��ا Google Currents، دکم��ه

لم��س  را   ) (  All Apps نمایی��د،  لم��س  را   ) (  Home
صفح��ه در  نمایی��د.  لم��س  را   ) (  Currents س��پس  و   کنی��د، 

Choose an account، حسابی را که می خواهید به Currents متصل 
نمایید انتخاب کنید، و سپس Add account را لمس نمایید. 
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 Gmail انتخاب کردن تنظیمات ضروری برای

برنامه Gmail تعدادی از تنظیمات را ارائه می نماید که ش��ما می توانید 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 می توانید با آن گزینه ها 
را تغییر داده و انتخاب کنید. هنگام س��فارش س��ازی برنامه Gmail، شما می توانید با سلسله تنظیمات General شروع کنید، 
که شامل تنظیماتی است که برای تمامی حساب ها اعمال می شود. سپس شما می توانید تنظیمات خاص مرتبط با حساب را برای 

هر حساب Gmail انتخاب نمایید. 

 Gmail انتخاب کردن تنظیمات ضروری برای

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

(را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

 Widgets یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده ش��ده است، زبانه 

Apps را لمس نمایید. 

( را لمس نمایید.  ( Gmail 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه Gmail در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
سمت چپ یا راست بکشید تا Settings را پیدا 

نمایید. 

Inbox شما ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Menu دکمه 

منوی باز می شود. 
 Settings را لمس کنید. 

صفحه Gmail نمایان می شود. 
صفح��ه دادن  نش��ان  ب��رای   

 General settings  ،General settings
را لمس نمایید. 
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حذفی��ات  می خواهی��د  ک��ه  صورت��ی  در   
گزین��ه  check box نمایی��د،  تایی��د   را 
"Confirm before deleting را لم��س کنی��د

 .)  ) تغییر به 
 در صورت��ی که تأییدیه بایگان��ی را می خواهید، 
 Confirm before archiving ، check box

 .) را لمس نمایید. ) تغییر به 
ارس��ال  تأییدی��ه  ش��ما  ک��ه  صورت��ی  در   
گزین��ه  check box می خواهی��د،   را 

Confirm before sending را لم��س نمایید. 
لم��س  را   Swiping conversation list  
نمایید و س��پس فعالیتی را که می خواهید به صفحه 

بعد بکشید را انتخاب نمایید. 
 در یک تلفن، مرورگر را به سمت پایین بکشید. 
لم��س  را   Hide pictures in message  
نمایید س��پس در صورتی که می خواهید تصاویر را 

پنهان کنید OK را لمس کنید. 
( را لمس نمایید.  (  Gmail دکمه 

 در صفح��ه Gmail، حس��ابی را که می خواهید 
پیکربندی نمایید لمس کنید. 

 در صورت��ی ک��ه می خواهی��د Inbox پی��ش 
 ف��رض خود را ایجاد نمایی��د، Check box گزینه

Priority Inbox را لم��س کنی��د.) تغییر به 
 .)

 برای دریافت کردن یادداشت ها در زبانه وضعیت، 
check box گزین��ه Notifications را لم��س 

 .) کنید. ) تغییر به 
 در ی��ک تلفن نوار مرورگر را از س��مت پایین به 

سمت باال بکشید. 
 check box ب��رای دانلود خودکار ضمیمه ه��ا 
گزین��ه Download attachments را لم��س 

 .) نمایید. ) تغییر به 

چرا من می خواهم تصاویر را در پیام ها مخفی کنم؟ 

یک تصویر در یک پیام می تواند امنیت ش��ما را به خطر بیندازد. در یک هجوم، فرس��تنده در پیام یک reference را به یک تصویر بر روی یک س��رور 
از راه دور تعری��ف می نمای��د. هنگام��ی که ش��ما پیام و تصویر را باز کنید، برنامه e-mail تصویر را از س��رور از راه دور دانل��ود می کند. در اقدامی این 
چنینی، س��ازنده ها می توانند اطالعاتی را درباره ش��ما بیاموزند و عادت ها معمول ش��ما در اینترنت ردیابی نمایند. در صورتی که تصاویر را در پیام ها 
پنهان می نمایید، مناطق تصویر به عنوان کادر های placeholder نمایان می شوند. هنگامی که شما یک پیامی را نصب می نمایید که بی ضرر است 

و می خواهید یک تصویر را مشاهده نمایید، برای دانلود نمودن تصویر placeholder را لمس کنید.   
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تنظیم کردن حساب های ایمیل دیگر 

برنامه Gmail ابزار آندروید شما تنها برای استفاده با سرویس Google Gmail طراحی شده است. برای حساب های ایمیل با 
سرویس های دیگر، شما می توانید از برنامه Email استفاده نمایید که آندروید نیز شامل آن می شود. قبل از اینکه شما از برنامه 
Email اس��تفاده نمایید، ش��ما باید هر حسابی که می خواهید از آن اس��تفاده نمایید، تنظیم کنید و تنظیمات حساب را انتخاب 
کنید. ش��ما می توانید تعدادی از حس��اب ها را با استفاده از تنها نشانی ایمیل و کلمه عبور مرتبط برای هر حساب تنظیم نمایید. 

برای حساب های دیگر، شما به اطالعات بیشتری نیاز دارید، مانند اسامی سروی های mail وارد شونده و صادر شونده.  

تنظیم کردن حساب های ایمیل دیگر 

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

 Widgets یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده ش��ده است، زبانه 

Apps را لمس کنید. 

( را لمس کنید.  ( Email 

یادداش�ت: در صورتی که ش��ما هنوز هم یک 
حس��اب را ب��رای برنام��ه Email راه ان��دازی 
نکرده اید، هنگامی که شما آن را اجرا کنید برنامه 
ب��ه طور خودکار صفح��ه Account setup را 

نشان می دهد. به مرحله 7 مراجعه نمایید. 

Inbox ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( Menu دکمه 

منوی باز می شود. 
 Settings را لمس کنید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 Add Account را لمس نمایید. 
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صفحه Account setup اول ظاهر می شود.
 نشانی email خود را تایپ نمایید. 

 رمز خود را تایپ کنید. 
 در صورت��ی ک��ه می خواهی��د ایمیل��ی را از 
 این حس��اب به طور پیش فرض ارس��ال نمایید،
 Send email from گزین��ه   check box
this account by default را انتخاب کنید 

 .) ) تغییر به 
 Next را لمس نمایید. 

برنامه Email اطالعات شما را تایید می کند. 
صفحه Account Settings ظاهر می شود. 

 Inbox checking اع��الن  من��وی   
و نمایی��د  لم��س  را   frequency"

Automatic )push(. Never، یا یک فاصله 
زمان��ی مانن��د Every 15 minutes را لمس 

کنید. 
 منوی اعالن Days to sync را لمس کنید 
و س��پس مقدار ایمی��ل را برای جس��تجو لمس 
 کنی��د : Automatic، یک ط��ول زمانی مانند

One Week یا All را انتخاب کنید. 
 Check box ه��ای انتخابی در فهرس��ت را 

 .) لمس نمایید ) تغییر به 
 Next را لمس کنید. 

 نام حساب را ویرایش نمایید. 
 Next را لمس کنید. 

Inbox شما ظاهر می ش��ود، و شما می توانید با 
پیام ها کار کنید. 

چگونه من از گزینه Manual Setup برای برنامه Email استفاده کنم؟ 

در صورتی که ش��ما نمی توانید حس��اب خود را با استفاده از نش��انی email و کلمه عبور تنظیم 
 نمایی��د، manual setup را در صفح��ه Account setup لم��س کنی��د. در صفح��ه بعدی

 POP3 . IMAP یا Exchange را لمس کنید. ش��ما س��پس می توانید اطالعات سرور و نوع 
ایمنی را برای سرور mail وارد شونده و سرور mail صادر شونده وارد کنید.
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   Server Exchange وصل شدن به

س��رور Exchange مایکروس��افت کاربرد وس��یعی در نرم افزار س��رور دارد که email، مدیریت مخاطب، و زمان بندی را ارائه 
می دهد. در صورتی که ش��رکت و س��ازمان شما از سرور Exchange مایکروسافت استفاده می کند، شما می توانید تلفن یا تبلت 
آندروید خود را به آن متصل کنید بنابراین ش��ما می توانید با پیام های الکترونیکی، مخاطب ها، و تقویم های خود کار کنید. برای 
ارتباط با Exchange Server، ش��ما یک حس��اب را در برنامه Email تنظیم نمایید. در صورتی که شما می خواهید پیام های 
email را از این حساب در حالت پیش فرض ارسال نمایید، می توانید این حساب را در حساب پیش فرض خود تنظیم نمایید.

   Exchange وصل شدن به سرور

( را لمس کنید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که زبانه Widgets در 
صفحه Apps نش��ان داده ش��ده اس��ت، و زبانه 

Apps را لمس نمایید. 

( را لمس نمایید.  ( Email 
Inbox شما ظاهر می شود. 

یادداشت: در صورتی که شما هنوز یک حساب 
برای برنامه Email تنظی��م نکرده اید، هنگامی 
که ش��ما برنامه را اجرا می نمایید، برنامه به طور 
خ��ودکار صفح��ه Account setup را نش��ان 

می دهد. 

 دکمه Menu را لمس کنید. 
منوی باز می شود. 

 settings را لمس کنید. 
صفحه Settings ظاهر می شود. 

 Add Account را لمس نمایید.
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صفحه Account setup ظاهر می شود. 
 نشانی email خود را تایپ کنید. 

 رمز خود را تایپ کنید. 
 email در صورتی که می خواهید این حساب 
 check box ،پیش فرض خ��ود را ایجاد نمایید
گزینه Send email from this account by default را 

  .) لمس کنید ) تغییر به 
 Manual setup را لمس کنید. 

ظاه��ر   second Account setup صفح��ه 
می شود. 

 Exchange را لمس نمایید. 
صفحه Account setup ظاهر می شود. 

 نام حوزه را تایپ کنید.
 نام سرور را ویرایش نمایید. 

 در صورت��ی ک��ه حس��اب ش��ما ی��ک اتصال 
گزین��ه  check box دارد،  نی��از  را   ایمن��ی 

)Use secure connection )SSL را لمس 
 .) کنید ) تغییر به 

 Exchange حس��اب  ک��ه  صورت��ی  در   
ش��ما به اب��زار ش��ما جه��ت پذیرفت��ن گواهی 
گزین��ه  check box دارد،  نی��از   نامه ه��ا 

لم��س  را   Accept all SSL certificates
 .) کنید ) تغییر به 

 در یک تلفن، برای پنهان کردن صفحه کلید 
( را لمس نمایید.  ( Hide Keyboard

چگونه  یک domain برای یک حساب Exchange را وارد کنم؟ 

 domain خود بپرس��ید آیا یک Exchange ش��ما باید از مدیر س��رور
را وارد ک��رده اس��ت، و در ای��ن صورت، کدام یک. سیس��تم های س��رور 
Exchange باید پیچیده باش��ند، و ش��ما فرصت کمی دارید تا اطالعات 

صحیح را حدس بزنید.

آیا  باید check box گزینه)Use secure connection )SSL( را 
انتخاب کنم؟ 

گزین��ه  check box بای��د  ش��ما  ک��ه  اس��ت  آن   احتم��ال 
)secure connection )SSL را انتخ��اب کنید، زیرا تعدادی از اتصاالت 
س��رور Exchange به یک اتصال ایمن نیاز دارد. برای پی بردن به اینکه 
آیا این check box را انتخاب کنید، از مدیر س��رور Exchange سئوال 

نمایید. 

ادامه دارد
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متصل شدن به سرور Exchange )ادامه(

هنگام راه اندازی حساب Exchange خود در تلفن یا تبلت، باید نشانی email، کلمه عبور، و نام حوزه Exchange را بدانید. 
ش��ما باید جهت اس��تفاده از آن نام س��رور Exchange را نیز بدانید. شما می توانید این اطالعات را از مدیر سیستم های یا مدیر 
Exchange کسب کنید. برخی از اتصاالت به سرور های Exchange نیاز است تلفن یا تبلت شما از یک گواهی نامه دیجیتالی، 
یک بخش کد رایانه رمزنویسی شده که برای شناسایی رایانه یا ابزار بکار برده می شود، 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 می نماید. 

   متصل شدن به سرور Exchange )ادامه(

 در صورتی که ابزار ش��ما از یک گواهی نامه 
 Select ،جهت اتصال به س��رور استفاده کنند
را لم��س نمایید. وگرنه، ب��ه مرحله 20 مراجعه 

نمایید. 
کادر مح��اوره ای Choose certificate ب��از 

می شود. 
 گواهینام��ه ای را که می خواهید اس��تفاده 

 .) نمایید لمس کنید ) تغییر به 
 Allow را لمس کنید. 

صفح��ه Account setup برای س��ومین بار 
دوباره ظاهر می شود. 

 در صورتی لزوم پورت را تغییر دهید. 

یادداش�ت: پورت پیش فرض 443 اس��ت. در 
صورتی که ش��ما بای��د از یک پ��ورت متفاوت 
اس��تفاده کنی��د ب��ا مدی��ر Exchange خود 

مشورت نمایید. 

 Next را لمس کنید. 
کادر مح��اوره ای مدی��ر ایمن��ی Remote باز 

می شود. 
 OK را لمس نمایید. 
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صفحه Account settings را ظاهر می شود. 
اع��الن من��وی   

Inbox checking frequency را لم��س 
کنی��د و Automatic )Push(. Never ی��ا 
 Every 15 minutes یک فاصله زمانی مانند

را لمس نمایید. 
 منوی اعالن Days to sync را لمس کنید 
و س��پس مقدار email را برای جس��تجو لمس 
کنید: Automatic، ی��ک طول از زمان مانند 

 . All یا One week
 Check box ها در لیست را انتخاب کنید  

 .) ) تغییر به 
 Next را لمس نمایید. 

صفحه Account setup ظاهر می شود.
 نام حس��اب پیش فرض را ب��ه نام ترجیحی 

خود تغییر دهید. 
 Next را لمس نمایید. 

 ?Activate device administrator صفحه
ظاهر می شود.

 Activate device صفح��ه  یادداش�ت: 
administrator? ویژگی ه��ای کنت��رل از راه 
دور را توضیح می دهد که Exchange می تواند 
تلف��ن یا تبلت ش��ما را بیازماید. برای مثال، یک 
مدیر سرور می تواند از راه دور تمامی داده ها را از 

ابزار شما حذف نماید. 
 Activate را لمس کنید. 

Inbox ش��ما ظاهر می شود، ش��ما می توانید با 
استفاده از حساب Exchange شروع نمایید. 

 Automatic for the Inbox checking frequency آیا انتخاب
معایبی نیز دارد؟ 

تنظیمات Automatic منجر می ش��ود برنامه Email برای اس��تفاده از 
ی��ک فناوری به نام Push، هر وقت mail جدیدی در دس��ترس اس��ت، 
در س��رور ابزار خود را اعالن نمایید. با اس��تفاده از Push، شما با سرعت 
بیش��تری پیام ها را دریافت می نمایید، اما ابزار شما نیروی باطری بیشتری 

را استفاده می کند. 

SSL چیست و کدام گواهی SSL را ابزار من قبول می نماید؟ 

SSL مختص��ر عب��ارت Secure Sockets Layer اس��ت، ی��ک فناوری 
 گفتم��ان ب��رای نص��ب اتص��االت امنیت��ی اس��ت. ش��ما احتم��االً باید از
"check box گزینه )Use secure connection )SSL استفاده نمایید

گزین��ه  check box نبای��د  ش��ما  ام��ا   ،) ب��ه  تغیی��ر   ( 
 Accept all SSL Certificates را انتخاب کنید. 
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تنظیم کردن امضاها و حساب پیش فرض 

ش��ما می توانید چند حس��اب email را در برنامه Email تنظیم نمایید که ش��ما را قادر می سازد خودتان به تمامی حساب های 
غیر Gmail دسترس��ی داش��ته باشید. بعد از انجام آن، شما باید حساب e-mail را تنظیم نمایید تا حساب پیش فرض انتخاب 
شود. این حساب از برنامه Email پیام ها را ارسال می نماید مگر اینکه شما حساب دیگری را انتخاب کنید. برای ساخت پیام های 
الکترونیکی بدون اینکه مجبور به تایپ کردن اطالعات مش��ابه باش��ید، می توانید امضا های الکترونیکی )e-mail( ایجاد 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 کرده اید 

ارسال می نماید. 
 

تنظیم کردن امضاها و حساب پیش فرض 

( را لمس کنید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه زبانه Widget در 
 Apps نشان داده شده است، زبانه Apps زبانه

را لمس نمایید. 

( را لمس کنید. ( Email 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه Email در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
سمت چپ یا راست بکش��ید تا Email را پیدا 

نماید. 

Inbox شما ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( Menu دکمه 

منو باز می شود. 
 Settings را لمس کنید. 

صفحه Settings را ظاهر می شود.
 حسابی را که می خواهید لمس نمایید.  
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صفحه پیکربندی برای حساب باز می شود. 
 ب��رای س��اخت ای��ن حس��اب ب��ه عن��وان 
 حس��اب پی��ش ف��رض check box گزین��ه

Default account را لم��س نمایی��د. ) 
 .) تغییر به 

 Signature را لمس کنید. 
کادر محاوره ای Signature باز می شود. 

 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 می توانی��د امضا های 
طوالن��ی را ایج��اد نمایی��د، قوانی��ن اینترن��ت 
پیشنهاداتی را برای چهار خط یا کم تر پیشنهاد 

می نماید. 

 OK را لمس کنید. 
صفحه پیکربندی برای حساب ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( Email دکمه 
صفحه settings ظاهر می شود. 

 حس��اب دیگر را برای تنظیم یک امضا لمس 
کنید. 

چگونه امضاها را در برنامه Gmail ایجاد کنم؟ 

در برنام��ه Gmail، دکم��ه Settings menu ) ( را لمس کنی��د و Settings را لمس نمایید. در 
 ،Signature حس��ابی را که می خواهید لمس کنید. برای نش��ان دادن کادر محاوره ای ،Gmail صفحه

( را لمس کنید، امضا را تایپ کنید، و سپس OK را لمس کنید.  ( Signature
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 Email انتخاب کردن زمان و چگونگی دسترسی به

برنامه Email می تواند پیام های الکترونیکی را با اس��تفاده از دو فناوری متفاوت کس��ب نماید: Push و Fetch. با Push، به 
مح��ض اینکه س��رور آن ها را دریافت کند، س��رور email پیام های جدید خود را به برنامه منتق��ل می کند. با Fetch، برنامه در 
فواصل معین س��رور را چک می نماید و پیام جدیدی که کش��ف شده اس��ت را دانلود می کند. Push معموالً از Fetch راحت تر 
اس��ت، اما برخی از فراهم کننده های e-mail از Push پش��تیبانی نمی کنند. در این مورد، ش��ما باید از Fetch استفاده کنید. 
شما می توانید در فواصل زمانی که Fetch پیام الکترونیکی شما را دوباره آزمایش می نماید پیکربندی کنید. همچنین می توانید 

پیام الکترونیکی را در هر مرحله به طور دستی چک کنید. 

 Email انتخاب کردن زمان و چگونگی دسترسی به

( را لمس کنید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

(  را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که زبانه Widgets در 
صفح��ه Apps نمایش داده ش��ده اس��ت، زبانه 

Apps را لمس کنید. 

( را لمس نمایید.  ( Email 

یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه Email در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا Email را پیدا 

نمایید. 

Inbox شما ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( Menu دکمه 

منوی باز می شود. 
 Settings را لمس کنید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 حس��ابی را که می خواهید تح��ت تأثیر قرار 

دهید لمس کنید. 
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صفحه پیکربندی را برای حساب باز می کند. 
لم��س  را   Inbox check frequency  

نمایید. 
 Inbox check frequency کادر محاوره ای

باز می شود. 
 دکم��ه رادیو کنار تنظیماتی که می خواهید 

انتخاب نمایید را لمس کنید ) تغییر به 
Automatic )Push( , Never ) ی��ا یک 
 Every 5 minutes فاصله زمان��ی در دامنه

یا Every hour را لمس کنید. 
 Automatic retrieval یادداش�ت: گزینه
using Push نیروی بیشتری را طلب می کند 

و شاید از عمر باطری بکاهد. 
 Inbox check frequency کادر محاوره ای

بسته می شود. 
 days to sync را لمس نمایید. 

یک کادر محاوره ای باز می شود. 
 برای انتخاب تنظیم��ات، دکمه رادیویی در 
 کنار تنظیمات��ی که می خواهید را لمس نمایید 
Automatic , One day : )  ) تغییر به 
 Three days, One week, Two  ,  

 .All یا weeks, One month
کادر محاوره ای بسته می شود. 

( را لمس کنید.  ( Email دکمه 
صفحه Settings ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( Email دکمه 
Inbox شما ظاهر می شود.

چه تعداد از روز های e-mail را باید جستجو کنم؟ 

ای��ن موضوع کاًل به خودتان مرتبط اس��ت. در صورتی که ش��ما پیام های 
کمی را دریافت می نمایید، All را انتخاب کنید از این رو می توانید تمامی 
e-mail خ��ود را با خود جابج��ا نمایید. در صورتی ک��ه پیام های زیادی 
 One week یا Three days دریافت می نمایید، یک فاصله زمانی مانند

را انتخاب کنید. 

آیا می توانم بین Push و Fetch برای Gmail یکی را انتخاب کنم؟ 

خیر، در این نوش��ته، Gmail نمی شود شما از بین Push و Fetch یکی 
را انتخاب نمایید.   



   فصل 4

114115 این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

 Quick Responses استفاده از ویژگی

هنگامی که ش��ما پیام های جدید را می س��ازید و در برنامه Email پاس��خ می دهید، ممکن است همان نوع عبارت ها یا جمالت 
 Quick Responses مشابه را بارها و بارها پیدا نمایید. در این مورد، شما می توانید زمان را ذخیره نمایید و با استفاده از ویژگی
را تالش کنید. این ویژگی ش��ما را قادر می س��ازد پاس��خ های تودرتویی را تنظیم نمایید که درون پیام ها با حداقل سعی و تالش 
 Quick کار کنی��د. بعد از ایجاد Email در برنامه Settings از صفح��ه ،Quick Responses وارد کرده ای��د. ب��رای تنظیم

Reponses، می توانید از آن ها در پیام ها در هر زمان که نیاز باشد استفاده کنید.
  

 Quick Responses استفاده از ویژگی

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

 Widgets یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده ش��ده است، زبانه 

Apps را لمس کنید. 

( را لمس کنید.  ( Email 

یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه Email در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
س��مت راست یا چپ بکش��ید تا Email را پیدا 

نمایید. 

Inbox شما ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( Menu دکمه 

منوی باز می شود. 
 settings را لمس کنید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 حس��ابی را که می خواهید تح��ت تأثیر قرار 

دهید لمس کنید. 
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 Quick Responses را لمس کنید. 
صفحه Quick responses ظاهر می شود. 

 Create new را لمس نمایید. 
کادر محاوره ای Edit quick response باز 

می شود. 

 پاسخ سریع را تایپ کنید. 

 Save را لمس نمایید. 

 Quick responses پاسخ س��ریع در صفحه
ظاهر می شود. 

یادداشت: شما می توانید برای ایجاد تعدادی از 
پاسخ های سریع مراحل 8 تا 10 را تکرار نمایید. 

 Delete برای حذف یک پاسخ سریع دکمه 
( را لمس نمایید.  (

 دکمه Email را لمس کنید. 
صفحه Settings ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Email دکمه 
Inbox شما ظاهر می شود. 

چگونه از Quick Responses استفاده 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
و کنی��د  لم��س  را   ) (  Menu دکم��ه  ش��ده،  انتخ��اب   Compose mail"

Insert Quick response را لمس نمایید. در کادر Insert quick response، پاس��خ 

سریع ) ( که می خواهید وارد نمایید را لمس کنید. 
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 Priority Inbox تنظیم کردن و استفاده از

در صورتی که ش��ما چند پیام ایمیل را دریافت کنید، می توانید از ویژگی Gmail Priority Inbox برای شناس��ایی پیام هایی 
که به توجه فوری نیاز دارد استفاده نمایید. Priority Inbox پیام های مهم شما را تعیین می نماید مسلماً می تواند آن ها را به 
 Gmail این ویژگی را در تنظیمات ،Priority Inbox طور جداگانه از پیام هایی با اهمیت کم تر بیان نمایید. برای اس��تفاده از

فعال نمایید. سپس شما می توانید Priority Inbox خود را در Gmail نشان دهید و بر روی محتوای آن کار نمایید. 

 Priority Inbox تنظیم کردن و استفاده از

 Priority Inbox فعال کردن ویژگی
( را لمس کنید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورت��ی زبان��ه Widgets در 
صفح��ه Apps نش��ان داده ش��ده اس��ت، زبانه 

Apps را لمس کنید. 

( را لمس نمایید.  ( Gmail 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه Gmail در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
سمت چپ یا راست بکش��ید تا Gmail را پیدا 

نمایید. 

Inbox شما ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Menu دکمه 

منوی را باز نمایید. 
 Settings را لمس نمایید. 
صفحه Gmail ظاهر می شود. 

 Priority Inbox حسابی را که می خواهید 
را تنظیم کند لمس نمایید. 



117

راه اندازی گفتمان ها 

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

www.karamoozesh.com

صفحه پیکربندی برای حساب ظاهر می شود. 

 check box گزینه Priority Inbox را 
 .) لمس نمایید ) تغییر به 

( را لمس کنید.  ( Gmail دکمه 
صفحه Gmail ظاهر می شود. 

یادداشت: ش��ما می توانید حس��اب دیگری را 
برای تنظیم Priority Inbox لمس نمایید. 

(  را لمس کنید. ( Gmail دکمه 
Inbox شما ظاهر می شود. 

مشاهده Priority Inbox خود 
 در Gmail، منوی اعالن را در باالی صفحه 

نمایش لمس نمایید. 

منوی اعالن باز می شود. 

 Priority Inbox که می خواهید نش��ان 
دهید را لمس کنید. 

Priority Inbox ظاه��ر می ش��ود، و ش��ما 
می توانید با پیام حاوی آن کار کنید. 

چگونه Priority Inbox کار می کند؟ 

Priority Inbox پیام هایی که در گفتگوی شما هستند را جمع آوری می نماید و Gmail مهم ترین آن ها را برچسب گذاری می کند. شما می توانید 
( و لمس کردن Mark important نشانه گذاری کنید. Gmail به طور خودکار پیام های  ( Menu یک پیام مهم را بوسیله لمس کردن دکمه
مهم را به چهار دلیل برچسب گذاری می نماید، مانند پیام هایی که از افرادی که شما دائماً در تماس هستید دریافت می نمایید، یا پیام هایی که بخشی 
از یک گفتگو هستند را مهم قلمداد کرده و برچسب گذاری می نماید. Priority Inbox یک ویژگی هوشمند و مفید است، اما محفوظ از خطا نیست. 
حتی اگر Priority Inbox به نظر رس��د تمامی پیام های مهم ش��ما را در برگرفته باش��د، مطمئن باشید که پیام های دیگر در مواردی این چنینی با 

پیام های کم اهمیت تر خاتمه می یابند. 
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انتخاب کردن مخاطب هایی که می خواهید نشان دهید 

آندروید برنامه People را برای مدیریت کردن مخاطب های ش��ما ارائه می کند. برنامه People مخاطب ها را از حس��اب گوگل 
جستجو می نماید، مسلماً Google Contacts به طور خودکار در برنامه People نمایش داده می شود. شما می توانید همچنین 
مخاطب ها را از حس��اب های ایمیل دیگر با مخاطب های مهم به طور دس��تی جس��تجو نمایید. در صورتی که شما چند مخاطب 
دارید، ممکن اس��ت بخواهید ی��ک گروه از آن ها، برای مثال، تنها مخاطب های فیس بوک ی��ا تنها مخاطب های Corporate را 
نشان دهید. شما می توانید این را به آسانی انجام دهید، اما همچنین می توانید یک گروه نمایش سفارشی ایجاد نمایید که دقیقاً 

شامل مخاطب هایی است که می خواهید ببینید. 

انتخاب کردن مخاطب هایی که می خواهید نشان دهید 

(  را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

 Widgets یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده نشده است، زبانه 

Apps را لمس نمایید. 

( را لمس نمایید.  ( People 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه People در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
س��مت چپ یا راست بکشید تا People را پیدا 

کنید. 
( را لمس نمایید.  ( Menu دکمه 

منوی باز می شود. 
 Contacts to display را لمس نمایید. 

صفحه Contacts to display ظاهر می شود. 
 برای اس��تفاده از گروه حاضر، دکمه رادیویی 
( و باقی  خود را انتخاب کنی��د ) تغییر به 

مراحل را در این فهرست مرور نمایید. 
 برای ایجاد کردن یک گروه سفارش��ی، دکمه 
( را  رادیوی��ی Customize ) تغیی��ر به 

انتخاب کنید.
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ظاه��ر   Define custom view صفح��ه 
می شود. 

 یک سربار حساب را لمس کنید. 

گروه های مخاطب حساب ظاهر می شوند. 

 check box ه��ر گروهی را که می خواهید 
 .) تعریف نمایید انتخاب کنید  ) تغییر به 

 OK را لمس کنید. 

 Contacts In Custom View صفح��ه 
ظاهر می ش��ود، و مخاطب ها در گروه های شما 

نشان داده می شوند. 

آیکون های باالی صفحه Contacts برای چه هستند؟ 

برای نش��ان دادن گروه های مخاطب درون حساب های نمایش داده شده 
( را لمس نمایید. برای نش��ان دادن فهرس��تی از  ( Groups دکم��ه
( را لمس نمایید.  ( Favorites مخاطب ه��ای مورد نظر خود دکم��ه
( را لمس  ( Contacts برای نشان دادن فهرستی از مخاطب ها دکمه

نمایید. 

چگونه من تمامی مخاطب ها را بار دیگر نشان دهم؟ 

و  نمایی��د،  لم��س  را   ) (  Menu دکم��ه   ،People برنام��ه  در 
صفح��ه در  نمایی��د.  لم��س  را   Contacts to display  س��پس 

 Contacts to display، دکمه گزینه All contacts را انتخاب نمایید 
( فهرستی از مخاطب ها ظاهر می شوند.  ) تغییر به 
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  People وارد کردن مخاطب های خود درون برنامه

تلفن یا تبلت شما می تواند مخاطب ها را با Google Account یا با حساب های e-mail دیگری که شما راه اندازی کرده اید، 
مانن��د Exchange Server جس��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 می توانید اطالعات مخاطب را از فایل های vCard وارد نمایید، یک قالب 
بندی بکاربرده شده، بوسیله ارسال فایل ها به ابزار خود یا قرار دادن فایل ها در آن. اگر ابزار شما یک SIM کارت دارد، می توانید 

مخاطب ها را، برای مثال، از تلفن قدیمی خود در یک سیم کارت ذخیره نمایید. 

  People وارد کردن مخاطب های خود درون برنامه

وارد کردن مخاطب های متصل شده به یک پیام 
)E-Mail( الکترونیکی

 فای��ل vCard متصل ش��ده به پیام را لمس 
 Menu نمایی��د. بخش اصلی دکمه، ن��ه دکمه 
( در انتهای سمت راست آن را لمس نمایید.  (
ای مح��اوره  کادر  ک��ه  صورت��ی  در   

اس��ت،  ب��از   Complete action using
Contacts و Always را لمس نمایید. 

 ،Complete action using یادداشت: در کادر
شما می توانید در صورتی که می خواهید فایل های 
"vCard با برنامه ها دیگر را در آینده باز نمایید،

Just once را لم��س کنی��د. اگرچ��ه، معموالً، 
تنظیم کردن آندروید ب��رای باز کردن فایل های 
vCard با برنامه Contacts بسیار مفید است. 
کادر محاوره ای Create contact under باز 

می شود. 
 حساب درون کادر محاوره ای که می خواهید 
داده ه��ای مخاط��ب را در آن وارد نمایید لمس 

کنید. 
 آندروید یک اعالم وصول را نشان می دهد و 

سپس داده های مخاطب را وارد می نماید. 
یادداش�ت: در صورتی ک��ه داده های مخاطب 
را در یک صفحه گس��ترده مانند مایکروس��افت 
عن��وان  ب��ه  را  آن  کرده ای��د،  ذخی��ره   Excel
مقادیر جدا ش��ده با کام��ا، CSV، فایل ذخیره 
 نمایی��د، ش��ما می توانید س��پس فای��ل را درون

Google Contacts ب��ه ص��ورت آنالین وارد 
نمایی��د و در تلف��ن یا تبلت خ��ود مخاطب ها را 

جستجو نمایید. 
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وارد کردن مخاطب ها از یک فایل 
 فایل را در پوشه دانلود در تلفن یا تبلت خود 
 Windows Explorer  با اس��تفاده از برنامه

یا Android File Transfer کپی نمایید. 
 Menu دکم��ه   ،People برنام��ه  در   

( را لمس نمایید.  (
این منوی باز می شود. 

 Import/export را لمس نمایید. 
 Import/export contacts کادر محاوره ای

باز می شود.
لم��س  را   Import from storage  

نمایید. 
مخاطب ه��ا  ک��ردن  وارد  ب��رای  یادداش�ت: 
خ��ود، دس��تگاه  ب��ه  کارت  س��یم  ی��ک   از 

Import from SIM card را لمس نمایید. 
 Create contact under account کادر 

باز می شود. 
 حسابی را که می خواهید داده های مخاطب 

را در آن ذخیره نمایید، لمس کنید. 
 برنامه Contacts فایل را جستجو می نماید 

و سپس داده ها را وارد می کند. 
یادداش�ت: بع��د از وارد ک��ردن داده ها از فایل 
vCard، آن را از پوش��ه Download ح��ذف 
نمایی��د از ای��ن رو ش��ما می توانی��د فایل ه��ای 
بیش��تری را از آنجا بدون وارد کردن دوباره داده 
های مخاطب وارد نمایید. شما می توانید فایل را 
با استفاده از Windows Explorer در رایانه 
 ،Mac در Android File Transfer ،خ��ود
ی��ا برنامه مانن��د ES File Explorer در ابزار 

خود حذف نمایید. 

چگونه فایل های vCard حاوی مخاطب های خودم را ایجاد کنم؟ 

در وین��دوز، Start را کلی��ک نمایید، نام کاربری خود را کلیک نمایید، و س��پس Contacts را کلیک کنید. برای صادر کردن، مخاطب ها را انتخاب 
 Export و vCards )folder of .vcf files ،Export Windows Contacts( را کلیک کنید. در کادر Export نمایید، و سپس در نوار ابزار
را کلی��ک کنی��د. در Mac، در صورتی که آن در Dock ظاهر ش��د، Contacts را کلیک نمایید، در غی��ر اینصورت، در Launchpad ،Dock را 
کلیک نمایید، و سپس در صفحه Contacts ،Launchpad را کلیک نمایید. در برنامه Contacts، مخاطب ها را برای صادر کردن انتخاب نمایید 

و سپس آن ها را در desktop بکشید.



   فصل 4

122123 این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

)Notifications and Reminders( انتخاب کردن یادداشت ها و تذکر نامه ها

برنامه Calendar آندروید یک روش عالی برای ردیابی تعهدات زمانی شما در تلفن یا تبلت شما است. شما می توانید به راحتی 
جلس��ات دیداری خود را به تقویم اضافه نمایید، دعوت نامه ها 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 Calendar ش��ما را از زمان جلسات پیش رو بوسیله پخش موزیک، لرزاندن گوشی، و نمایش پیام های اعالن آگاه 
می نماید. ش��ما می توانید یادداش��ت های خود را انتخاب نمایید و زمان نمایش آن ها را بوس��یله کار بر روی صفحه Settings در 

برنامه Calendar کنترل نمایید. 

انتخاب کردن یادداشت ها و تذکر نامه ها 

(  را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

 Widgets یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده ش��ده است، زبانه 

Apps را لمس نمایید. 

( را لمس کنید.  ( Calendar 
یادداشت: در صورتی که Calendar در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا Calendar را 

پیدا نمایید. 

برنامه Calendar باز می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Menu دکمه 

منوی باز می شود. 
 Settings را لمس نمایید. 
صفحه Settings باز می شود. 

 ،General Settings  ب��رای نش��ان دادن 
General settings را لمس کنید. 

یادداشت: در یک تلفن، نوار مرورگر برای نمایش 
قس��مت Notifications & reminder ب��ه 

سمت پایین هدایت نمایید. 
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 در صورت��ی ک��ه می خواهی��د یادداش��ت ها 
گزین��ه   check box نمایی��د،  دریاف��ت  را 
Notifications را لم��س نمایید. ) تغییر 

.) به 
 در صورتی که می خواهید ابزار برای یادآوری 
بلرزد، check box گزینه Vibrate را لمس 

.) نمایید. ) تغییر به 
یادداش�ت: گزین��ه Vibrate تنها در صورتی 
ظاهر می ش��ود ک��ه ابزار ش��ما دارای یک موتور 

لرزشی باشد. 
اعالن ه��ا  می خواهی��د  ک��ه  صورت��ی  در   
گزین��ه  check box نمایی��د  دریاف��ت   را 
کنی��د لم��س  را   Pop-up notification"

 .) ) تغییر به 
 Sound را لمس کنید. 

کادر محاوره ای Sound باز می شود. 
 sound برای شنیدن آهنگ دکمه رادیویی 

.) را لمس نمایید) تغییر به 
 OK را لمس نمایید. 

صفحه General settings ظاهر می شود. 
لم��س  را   Default reminder time  

نمایید. 
کادر محاوره ای Default remind time باز 

می شود. 
 فاصل��ه زمانی را ک��ه می خواهید لمس کنید 

 ) ) تغییر به 
(را لمس کنید. ( Calendar دکمه 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Calendar دکمه 

تقویم های شما ظاهر می شود.

Quick response ها در Calendar چه کاری انجام می دهند؟ 

Quick responses بخش های��ی از ی��ک ظ��رف جوش��ان هس��تند ک��ه ش��ما می توانید به س��رعت در 
 پاس��خ به دعوت ه��ای تقویم خ��ود وارد نمایید. ب��رای تنظی��م ک��ردن Quick responses، در صفحه

 Quick responses را لم��س نمایید، و س��پس ب��ر روی Quick responses ،General settings
کار کنید. 
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 Time Zone و Week انتخاب کردن تنظیمات

برنامه Calendar به ش��ما اجازه می دهد تعداد هفته در س��ال را از Week 1 تا Week 52 انتخاب کنید تا نمایش داده شود. 
شما همچنین می توانید انتخاب نمایید کدام روز به عنوان شروع هفته بکاربرده شود، شنبه، یکشنبه، یا دوشنبه. 

در صورت��ی که به مناطق زمانی متفاوت س��فر می نمایید، باید مش��خص نمایید در کدام منطق��ه زمانی تاریخ و زمان های رویداد 
نمایش داده شود.

Time Zone و Week انتخاب کردن تنظیمات

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

 Widgets یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده ش��ده است، زبانه 

Apps را لمس کنید. 

( را لمس کنید.  ( Calendar 

یادداشت: در صورتی که Calendar در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا Calendar را 

پیدا نمایید. 

برنامه Calendar باز می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Menu دکمه 

منوی باز می شود.

 Settings را لمس نمایید. 
صفحه Settings ظاهر می شود. 

 general settings را لمس نماید. 
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صفحه General Settings ظاهر می شود. 
 در صورت��ی ک��ه می خواهی��د ش��ماره های 
 هفت��ه را نش��ان دهی��د، check box گزین��ه

"Show week number را لم��س نمایی��د. 
 .) ) تغییر به 

 Week starts on را لمس نمایید. 
کادر محاوره ای Week starts on باز می شود. 
 روزی را ک��ه می خواهید ش��روع هفته ش��ما 

.) باشد، لمس نمایید ) تغییر به 
شما همچنین می توانید برای شروع هفته در روز 
 Locate پیش فرض برای آن محل پیش فرض

.) را انتخاب نمایید ) تغییر به 
کادر محاوره ای Week Starts بسته می شود. 
مناط��ق  از  ک��ه می خواهی��د  در صورت��ی   
 زمان��ی اس��تفاده نمایی��د check box گزینه

  Use home time zone را لم��س کنی��د. 
 .) ) تغییر به 

 Home time zone را لمس کنید.
 منطقه زمانی را برای اس��تفاده لمس نمایید 

.) ) تغییر به 
کادر مح��اوره ای Home time zone بس��ته 

می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Calendar دکمه 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Calendar دکمه 

تقویم شما ظاهر می شود. 

تنظیمات Hide declined events چه کاری انجام می دهد؟ 

  در صورت��ی ک��ه می خواهی��د از رویداده��ای ک��ه ش��ما را دع��وت نموده ان��د، جلوگی��ری نمایی��د، Hide declined events را انتخ��اب نمایید
( در حالیکه از نمایان ش��دن در تقویم ش��ما می کاهد. بس��ته به زندگی کس��ب و کار خود و زندگی اجتماعی، ممکن است پی برده   ) تغییر به 
 Hide declined events ،باش��ید که مش��اهده رویدادهایی که شما کاهش داده اید و همینطور آن هایی که قبول کرده اید مفید است، در هر صورت

  .) را حذف نمایید) تغییر به 
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فصل 5

شبکه و ارتباطات 
در این فصل، شما می آموزید ابزار آندرویدی سلولی خود، بلوتوث، و ارتباطات وایرلس، اشتراک گذاری اتصال اینترنت ابزار خود 

و انتقال داده ها، خرید به طور بیسیم را کنترل کنید. 
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کنترل دسترسی به Wi-Fi، بلوتوث، و تلفن بی سیم 

در صورتی که ابزار آندروید ش��ما قابلیت بی س��یم دارد، ش��ما معموالً می خواهید ارتباط با شبکه سلولی را حفظ نمایید بنابراین 
شما می توانید تماس ها را دریافت کنید و هنگامی که هیچ تماس Wi-Fi موجود نیست به اینترنت دسترسی داشته باشید. هر 
 Airplane چند، هنگامی که شما نیاز ندارید یا از شبکه سلولی استفاده نمی کنید، می توانید برای قطع تمامی ارتباطات حالت
را انتخ��اب نمایی��د. با فعال کردن حالت Wi-Fi Airplane اتصاالت بلوتوثی نیز غیر فعال می ش��ود. هر چند، ش��ما می توانید 

Wi-Fi و بلوتوث را به طور جداگانه فعال یا غیر فعال نمایید. 

 کنترل دسترسی به Wi-Fi، بلوتوث، و تلفن بی سیم 

 Settings باز کردن برنامه
( را لمس کنید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( ق��درت س��یگنال ( Wi-Fi آیک��ون   

Wi-Fi را نشان می دهد. 
( ق��درت س��یگنال  ( Cellular آیک��ون 

سلولی را نشان می دهد. 
( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
 Widgets یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده ش��ده است، زبانه 

Apps را لمس کنید. 
( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورتی که Settings در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
سمت چپ یا راست بکشید تا Settings را پیدا 

نمایید. 

 Airplane فعال کردن حالت
 صفحه More ،Settings را لمس نمایید. 

ظاه��ر   Wireless & networks صفح��ه 
می شود.

 check box گزینه Airplane mode را 
 .) لمس کنید ) تغییر به 

 آیکون حال��ت Airplane در زبانه وضعیت 
( و آیکون  ( Wi-Fi ظاهر می ش��ود. آیک��ون
ناپدی��د  وضعی��ت  زبان��ه  از   ) (  Cellular

می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Settings دکمه 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
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 Wi-Fi فعال یا غیر فعال کردن
 س��وییچ Wi-Fi را ب��ر روی On تنظی��م 

نمایید. 

تلفن یا تبلت شما به یک شبکه Wi-Fi شناخته 
شده در صورت موجود بودن وصل می شود. 

( در زبان��ه وضعی��ت  ( Wi-Fi آیک��ون 
ظاهر می شود. 

فعال یا غیر فعال کردن بلوتوث 
 Bluetooth را بر روی On تنظیم کنید. 

( در زبانه وضعیت  ( Bluetooth آیکون 
ظاهر می شود. 

چه زمانی من باید از حالت Airplane استفاده نمایم؟ 

حالت Airplane برای کار در هواپیماها طراحی شده است، اما شما می توانید 
از آن در هر زمان دیگری که می خواهید ابزار ش��ما در حالت offline باشد 
 Airplane اس��تفاده نمایید. برای مثال، ممکن است شما بخواهید از حالت

در سینما یا در جلسات مهم استفاده نمایید. 

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

در صورت��ی که ش��ما می خواهید از ابزار های بلوت��وث با تلفن یا تبلت 
خود اس��تفاده نمایید Bluetooth را فعال کنید. هنگامی که ش��ما از 
Bluetooth از اس��تفاده نمی کنید، ب��رای ذخیره کردن باطری آن را 

غیرفعال نمایید. 
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متصل شدن به ابزار های بلوتوث 

برای توس��عه دادن قابلیت های تلفن یا تبلت خود، ش��ما می توانید 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 30 قدم. 
برای مثال، ش��ما می توانید یک هدس��ت بلوتوث و میکروفون تهیه کنید از این رو می توانید به موسیقی و تماس های تلفنی خود 
گوش کنید و پاس��خ دهید. از س��وی دیگر، ش��ما می توانید یک صفحه کلید بلوتوث را وصل نمایید از این رو می توانید به سرعت 

پیام های e-mail را تایپ کنید. 

متصل شدن به ابزار های بلوتوث

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

 Widgets یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده ش��ده است، زبانه 

Apps را لمس کنید.
( را لمس کنید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورتی که Settings در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
سمت چپ یا راست بکشید تا Settings را پیدا 

نمایید. 
صفحه Settings ظاهر می شود. 

 Bluetooth باید بر روی On تنظیم شده 
باشد. 

 سمت چپ دکمه Bluetooth، سوییچ نشو 
را لمس نمایید. 

صفحه Bluetooth ظاهر می شود. 
یادداش�ت: در حالت پیش فرض، ابزار آندروید 
ش��ما برای ابزار های بلوتوث دیگر در دس��ترس 
نیس��ت. ش��ما می توانی��د آن را ب��رای دو دقیقه 
بوس��یله لمس کردن ورودی آن در باالی صفحه 

Bluetooth نمایان سازید. 
 اب��زار Bluetooth را فع��ال کنی��د و آن را 

نمایان سازید. 
 Search for devices را لمس نمایید. 
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تلف��ن یا تبلت ش��ما اب��زار های بلوت��وث دار را 
جستجو می نماید و یک فهرست از آن را نمایش 

می دهد. 
 دکمه را ب��رای ابزاری که می خواهید متصل 

نمایید لمس کنید. 
 هنگام برقراری ارتب��اط با یک صفحه کلید، 
ک��د نمای��ش داده ش��ده در کادر مح��اوره ای 
تای��پ  را   Bluetooth pairing request

کنید. 

آندروید ابزار را با هم جفت می کند. 
 ابزار در لیس��ت، ابزار های Paired )جفت 

شده( نشان می دهد. 
( را لمس کنید.  ( Options 

صفحه Paired Bluetooth device نمایان 
می شود. 

 به طور اختیاری، Rename را لمس نمایید 
و یک نام جدید برای ابزار تایپ کنید. 

یادداش�ت: تغییر نام به شما اجازه می دهد یک 
نام توصیفی را به جای س��اخت یک شماره مدل 

ارائه دهید. 
 هنگامی که ش��ما دیگر نبای��د از ابزار جفت 
 ،pair ش��ده اس��تفاده کنید، برای حذف عمل

Unpair را لمس نمایید. 

چه کار دیگری را من می توانم با Bluetooth انجام دهم؟ 

ش��ما می توانید تلفن ی��ا تبلت خود را با بلوتوث به رایان��ه یا هر ابزار بلوتوث 
دار دیگ��ری از طری��ق Bluetooth وصل کنید و فایل ه��ا را انتقال دهید یا 
 Wi-Fi در مقایسه با )File Transfer( دریافت نمایید. انتقال دهنده فایل

از سرعت پایینی برخوردار می باشد اما کار با آن بسیار راحت است. 

فایل های�ی ک�ه از طریق بلوت�وث دریافت می نمای�م را در کجا 
جستجو کنم؟

ب��از  ب��رای   ،Settings برنام��ه  در   Bluetooth صفح��ه  از 
نمایی��د، و س��پس را لم��س   ) ( Menu  ک��ردن من��وی دکم��ه 
صفح��ه کنی��د.  لم��س  را   Show received files"

Bluetooth received ظاهر می ش��ود، و یک فهرس��ت از فایل های 
دریافت شده توسط ابزار شما را نشان می دهد. 
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 Cellular Usage و Data Roaming کنترل کردن

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، می توانید ویژگی Data roaming را فعال نمایید. Data roaming شما را قادر می سازد تا با استفاده از 
 data شبکه های جابجا کننده دیگر به اینترنت دسترسی داشته باشید. شما می توانید تغییرات بیشتری را در هنگام استفاده از
roaming وارد آورید، به خصوص زمانی که شما از آن در منطقه دیگری استفاده می کنید. به همین دلیل، ممکن است ترجیح 
 data خود را غیر فعال نگه دارید، و تنها در مواقع لزوم فعال کنید. معموالً ش��ما می خواهید از data roaming دهید تا اغلب

roaming تنها در مواقعی که اتصال شبکه بی سیم در دسترسی نیست استفاده کنید. 

Cellular Usage و Data Roaming کنترل کردن

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود.

( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه های 
صفحه Apps نمایان می شود. 

 Widgets یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده ش��ده است، زبانه 

Apps را لمس نمایید. 

( را لمس کنید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورتی که Settings در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
سمت چپ یا راست بکشید تا Settings را پیدا 

نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 More را لمس کنید. 

ظاه��ر   Wireless & networks صفح��ه 
می شود. 

 Mobile networks را لمس نمایید. 



135

شبکه و ارتباطات 

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

www.karamoozesh.com

صفحه Mobile networks settings ظاهر 
می شود. 

( این  ( یا حذف کردن )  برای انتخاب )
 Data enabled گزینه check box گزین��ه

را لمس کنید. 
،data roaming از  اس��تفاده  ب��رای   

 Data roaming را انتخ��اب نمایی��د ) 
  .) تغییر به 

کادر محاوره ای Attention باز می شود. 
 OK را لمس کنید. 

کادر محاوره ای Attention بسته می شود. 
( را لمس کنید.  ( Phone 

ظاه��ر   Wireless & networks صفح��ه 
می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Settings 
صفحه Settings ظاهر می شود. 

 Data usage را لمس نمایید. 
صفحه Data usage ظاهر می شود. 

 check box برای انتخاب کردن این گزینه 
گزین��ه Set mobile data limit را لم��س 

  .) نمایید) تغییر به 
 Data usage cycle را لم��س کنی��د و 

تاریخ های دوره  ای را تعیین نمایید. 
Limit bar ب��رای تعیی��ن مح��دوده داده 

( را به سمت باال یا پایین بکشید.  (
Warning bar برای تعیین سطح اخطار 

( را به سمت باال یا پایین بکشید.  (

آیا می توانم مقدار داده ای که بکاربرده ام را مشاهده نمایم؟ 

 برای نشان دادن صفحه Settings مراحل 1 تا 3 را تکرار کنید. 
 برای نشان دادن صفحه Data usage ،Data usage را لمس نمایید. 

( را به سمت باال یا پایین بکشید.  ( Start برای تعیین مرحله شروع 
( را به سمت چپ یا راست بکشید.  ( End برای تعیین انتهای مرحله 

 به شکل کاربردی نگاه کنید.
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متصل کردن ابزار خود به یک جابجا کننده متفاوت 

س��یم کارت موجب می ش��ود تلفن یا تبلت به طور خودکار به یک ش��بکه جابجا کننده ویژه وصل شود، مانند شبکه AT&T یا 
شبکه Verizon. هنگامی که شما به خارج از شبکه جابجا کننده خود هدایت می شوید، می توانید به طور دستی به یک جابجا 
کننده متفاوت وصل ش��وید، برای مثال، هنگامی که ش��ما به س��فر می روید. 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.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود.  

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

 Widgets یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده ش��ده است، زبانه 

Apps را لمس کنید. 

( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورتی که Settings در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
سمت چپ یا راست بکشید تا Settings را پیدا 

نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 

 More را لمس نمایید. 

 Mobile networks را لمس نمایید. 
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صفح��ه Mobile network settings ظاهر 
می شود. 

 Network operators را لمس نمایید. 

صفحه Available networks ظاهر می شود. 

 ش��بکه ای را که می خواهید استفاده نمایید 
لمس کنید.

 آندروید ابزار ش��ما را ب��ا جابجا کننده ثبت 
می نماید. 

صفح��ه Mobile network settings ظاهر 
می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Phone 

ظاه��ر   Wireless & networks صفح��ه 
می شود. 

(  را لمس نمایید.  ( Settings 
صفحه Settings ظاهر می شود. 

چگونه به جابجا کننده معمول خودم برگردم؟ 

 ،Available networks برای برگشت به جابجا کننده معمول خود، صفحه
مراحل 1 تا 6 را نشان دهید و سپس Choose automatically را لمس 

نمایید. 

آیا روش دیگری برای تغییر جابجا کننده خودم وجود دارد؟ 

در صورتی که تلفن یا تبلت با قابلیت بی س��یم ش��ما دارای یک سیم 
کارت باش��د و ابزار شما به یک جابجا کننده قفل نشود، می توانید سیم 
کارت حاضر را حذف نمایید و آن را با یک یا چند جابجا کننده تعویض 

نمایید. 
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 VPN متصل شدن به شبکه کاری خود از طریق

در صورت��ی ک��ه از تلفن یا تبلت خود برای کار اس��تفاده می نمایید، باید آن را به ش��بکه کاری خود وصل نمایید. با اس��تفاده از 
تنظیمات، نام کاربر، و رمزی که مدیری شبکه ارائه می دهد، شما می توانید از طریق شبکه خصوصی مجازی، یا VPN به اینترنت 
متصل ش��وید.  قبل از اینکه ش��ما یک اتصال VPN را ایجاد نمایید، باید یک PIN برای قفل صفحه یا کلمه عبور را به تلفن یا 

تبلت خود اختصاص دهید. 

 VPN متصل شدن به شبکه کاری خود از طریق 

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که زبانه Widgets در 
 Apps نشان داده شده است، زبانه Apps زبانه

را لمس نمایید. 
( را لمس کنید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورتی که Settings در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
سمت چپ یا راست بکشید تا Settings را پیدا 

نمایید. 
صفحه Settings ظاهر می شود. 

 More را لمس کنید. 
ظاه��ر   Wireless & networks صفح��ه 

می شود. 
 VPN ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که شما هنوز کلمه عبور 
یا PIN صفحه قفل را تعیین نکرده اید، هنگامی 
که VPN را لم��س می نمایید یک کادر محاوره 
ای هشدار ظاهر می شود. برای نشان دادن صفحه 
انتخاب OK ،Unlock را  لمس کنید. سپس با 
PIN ی��ا Password را لمس کنید و مکانیزم 

امنیتی را تنظیم نمایید. 
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( را  ( Add گزین��ه،VPN در صفح��ه 
لمس نمایید. 

 ،Edit VPN profile در کادر محاوره ای 
یک نام توصیفی برای اتصال تایپ نمایید. 

 نوع VPN را انتخاب نمایید. 
 نشانی سرور را تایپ کنید. 

 اطالعات امنیتی را تایپ کنید. 
 Save را لمس کنید. 

 نام VPN را لمس کنید. 
 در کادر محاوره ای Connect، نام کاربری 

خود را تایپ کنید. 
 رمز خود را تایپ نمایید. 

( این  (یا حذف کردن)  جهت انتخاب )

 Save account information گزینه باید
را لمس کنید. 

 Connect را لمس نمایید. 
 بازخوانی Connected نمایان می ش��ود. 
ش��ما می توانید با منابع شبکه مانند پوشه های 

شبکه و e-mail کار کنید. 
 هنگامی که ش��ما آماده ب��رای قطع ارتباط 

هستید، نام VPN را لمس نمایید. 
 ،VPN is connected در کادر محاوره ای 

Disconnect را لمس کنید. 

چه نوع VPN را من باید انتخاب نمایم؟ 

از  نمایی��د.  اس��تفاده   VPN س��رور  اتص��ال  ن��وع  از  بای��د  ش��ما 
اس��ت. ن��وع  ای��ن  از   VPN ن��وع  ک��دام  بپرس��ید   VPN  مدی��ر 
و  Point-to-Point Tunneling Protocol  ،PPTP"

نوع ه��ای  Layer 2 Tunneling Protocol، پرکاربردتری��ن   ،L2TP  
VPN هستند.

کلید pre-shared چیست؟ 

 )shared secret( رمز به اشتراک گذاشته شده ،pre-shared کلید
 نی��ز نامیده می ش��ود، و ی��ک رمز گروه��ی برای VPN اس��ت. کلید

pre-shared، یا PSK، بین یک گروه از کاربرها به جای تخصیص به 
یک کاربر به اشتراک گذاشته شده است. 
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 Tethering استفاده از ویژگی

تلفن یا تبلت با قابلیت بی س��یم می تواند با اتصال س��لولی خود را با رایانه یا ابزار های دیگر به اش��تراک بگذارد. این ویژگی شما 
را قادر می س��ازد تا رایانه یا ابزار های Wi-Fi را از طریق اتصال س��لولی نصب ش��ده بر روی تلفن یا تبلت خود به اینترنت وصل 
نمایید. شما می توانید دسترسی به اینترنت را به دو روش به اشتراک بگذارید. اولین روش tethering است، در این روش شما 
اب��زار آندروید خود را به رایان��ه از طریق USB متصل می کنید و اتصال را از کابل USB برقرار می نمایید. روش دوم تبدیل ابزار 

آندروید خود به یک Wi-Fi hotspot قابل حمل است. 

 Tethering استفاده از ویژگی

 Tethered Connection فعال کردن
 تلفن یا تبلت خود را از طریق کابل USB به 

رایانه وصل نمایید. 
( را لمس کنید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 

 Widgets یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده ش��ده است، زبانه 

Apps را لمس کنید. 

( را لمس کنید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورتی که Settings در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
سمت چپ یا راست بکشید تا Settings را پیدا 

نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 More را لمس نمایید. 

ظاه��ر   Wireless &networks صفح��ه 
می شود. 

 Tethering & portable hotspot را 
لمس نمایید. 
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 Tethering & portable hotspot صفحه
ظاهر می شود. 

 check box گزین��ه USB tethering را 
  .) لمس نمایید ) تغییر به 

بازخوان��ی   USB tethering دکم��ه   
“Tethered” را نشان می دهد. 

رایانه شما شروع به اس��تفاده از اتصال اینترنت 
تلفن یا تبلت با کابل USB می کند. 

 هنگام��ی که ش��ما دیگر از اتصال اس��تفاده 
نمی نمایید، USB tethering را حذف نمایید  

  .) ) تغییر به 

از  اس��تفاده  ب��ا   MAC ک��ردن   تنظی��م 
 Tethered Connection

 System Preferences گزینه ،Mac در 
( در Dock را کلیک کنید.  (

پنجره System Preferences باز می شود. 
 Network را کلیک کنید. 

قاب Network preferences ظاهر می شود. 
 در ق��اب Left، ورودی را برای ابزار آندروید 

خود کلیک نمایید. 
 Apply را کلیک کنید. 

چرا ابزار آندروید من در Mac Network preferences من ظاهر نشده است؟ 
 HorNDIS ابزار آندروید استفاده نماید. درایور USB را قادر می سازد از اتصال Mac شما باید یک درایور را نصب کنید، یک قطعه نرم افزاری که

در سایت
 http//:joshuawise.com/horndis 

در دسترس است و OS X را قادر می سازد تا از ابزار های آندروید  استفاده نماید. 
System Preferences ش��ما بای��د برنام��ه ه��ای دانلود ش��ده را از ه��ر جای��ی اج��را نمایی��د. گزین��ه ،HoRNDIS ب��رای نص��ب ک��ردن 
( را در Dock کلی��ک کنی��د. Security & Privacy را کلی��ک نمایی��د، General را کلی��ک کنی��د. س��پس Anywhere را در ( 

Allow applications downloaded از محیط کلیک نمایید. ش��ما باید آیکون قفل را کلیک کنید و رمز را برای س��اخت این تغییرات تایپ 
نمایید. 

http://joshuawise.com/horndis
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 Portable Hotspot تنظیم کردن ویژگی

تلفن یا تبلت آندروید ش��ما می تواند به اینترنت از هر جایی که دارای  یک اتصال مناس��ب به ش��بکه سلولی باید دسترسی پیدا 
نماید، و می تواند به عنوان یک Wi-Fi hotspot عمل کند که دسترس��ی به اینترنت را با رایانه و ابزار های خود به اش��تراک 
بگذارد. این ویژگی Portable Hotspot نام دارد. برای اس��تفاده از Portable Hotspot، جابجا کننده بی س��یم ش��ما باید 
 Portable Hotspot قابلیت اس��تفاده از آن را داش��ته باش��د. تعدادی آز جابجا کننده ها یک هزینه اضافی برای اس��تفاده از
می نمایند. سیاس��ت جابجا کننده ش��ما را برای Portable Hotspot تایید می نماید و باید مراقب بود که از میزان داده سلوالر 

شما فراتر نرود. 

 Portable Hotspot تنظیم کردن ویژگی

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه  
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه زبانه Widgets در 
 Apps نشان داده شده است، زبانه Apps زبانه

را لمس نمایید. 

( را لمس کنید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورتی که Settings در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، نوار مرورگ��ر را به 
سمت چپ یا راست بکشید تا Settings را پیدا 

نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 More را لمس کنید. 

ظاه��ر   Wireless & networks صفح��ه 
می شود. 

 Tethering & portable hotspot را 
لمس نمایید. 
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 Tethering & portable hotspot صفحه
ظاهر می شود.

لم��س  را   Set up Wi-Fi hotspot  
کنید. 

کادر Setup Wi-Fi hotspot ظاهر می شود. 
 نامی را برای hotspot تایپ نمایید. 

 Security را لم��س کنید و ن��وع امنیتی 
را انتخ��اب نمایید. برای ی��ک توصیه راهنما را 

مشاهده نمایید. 
 Password را 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 
 Save را لمس کنید. 

 Set up Wi-Fi hotspot کادر مح��اوره ای
بسته می شود. 

دکم��ه در   hotspot جزیی��ات   
Set up Wi-Fi hotspot ظاهر می شود. 

 Portable Wi-Fi hotspot را لم��س 
  .) کنید ) تغییر به 

   در زبانه وضعیت ظاهر می شود و نشان 
می دهد portable hotspot فعال است. 

ش��ما می توانید رایانه ها ی��ا ابزار های دیگر را به 
ش��بکه portable hotspot Wi-Fi وص��ل 

نمایید. 

چه نوع ایمنی را من برای Wi-Fi hotspot خودم باید انتخاب کنم؟ 

WPA2 PSK رایج ترین نوع ایمنی است. از WPA2 PSK استفاده نمایید 
مگ��ر اینکه هر ک��دام از ابزار های متصل ش��ده ب��ه hotspot از این روش 
 امنیتی پشتیبانی ننمایند. از Open استفاده نکنید، زیرا هر ابزار درون دامنه 

Wi-Fi قادر خواهد بود آزادانه به hotspot شما وصل شود.   

آیا استفاده از Portable Hotspot معایبی نیز دارد؟ 

از آنج��ا که ابزاره��ا اتصال اینترنت را به اش��تراک می گذارند، بیش��تر 
ابزارهای کاربردی ش��ما، با س��رعت اتصال پایین ت��ری بر روی هر ابزار 
نمایان خواهند ش��د. ش��ما باید دقت کنید که میزان داده سلوالر شما 

فراتر نرود، زیرا می تواند هزینه های اضافی را بر شما تحمیل نماید. 
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مدیریت کردن شبکه های بی سیم 

ب��رای نگه��داری میزان داده های cellular خود، تبلت یا تلفن خود را از طریق ش��بکه های Wi-Fi به اینترنت متصل نمایید. 
در صورتی که تبلت ش��ما تنها Wi-Fi دارد، باید همواره از ش��بکه های Wi-Fi استفاده نمایید. ابزار شما می تواند هم به شبکه 
های بیسیم زیر ساختی و هم به شبکه های بی سیم ad hoc متصل شود. یک شبکه زیر ساخت از یک نقطه دسترسی بی سیم 
 Wi-Fi توس��ط یک ابزار میزبانی می شود. اولین باری که شما به یک شبکه ad hoc اس��تفاده می نماید، در حالیکه یک ش��بکه
متصل می شوید، کلمه عبور شبکه را ارائه دهید. بعد از آن، تلفن یا تبلت شما کلمه عبور را برای ارتباطات بعدی ذخیره می کند. 

 
مدیریت کردن شبکه های بی سیم 

متصل شدن به یک شبکه بی سیم زیر ساخت 
( را لمس کنید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را در زبانه  ( Wi-Fi آیک��ون س��یگنال 
وضعی��ت و در صفحه Wi-Fi قدرت س��یگنال 
Wi-Fi را نش��ان می دهد. خان��ه های نوار مانند 
بیشتری که ظاهر می شود، نشان دهنده سیگنال 

قوی تر است.  
( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
 Widgets یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده نش��ده است، زبانه 

Apps را لمس کنید. 
( را لمس کنید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورتی که Settings در همان 
صفحه اول Apps نیست، نوار مرورگر را به سمت 
چپ یا راست بکشید تا Settings را پیدا نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 س��وییچ Wi-Fi باید ب��ر روی On تنظیم 

شده باشد. 
 بخش س��مت چپ دکمه Wi-Fi نه سوییچ 

را لمس کنید. 
صفحه Wi-Fi ظاهر می شود. 

 ش��بکه ای را ک��ه می خواهید 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 می شود. 
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ی��ک کادر محاوره ای برای برق��راری ارتباط به 
شبکه باز می شود. 

 رمز را تایپ کنید. 
 Connect را لمس نمایید. 

ابزار شما به شبکه متصل می شود. 
 بازخوانی Connected در پایین نام شبکه 

ظاهر می شود. 

 Ad Hoc وصل شدن به یک شبکه بی سیم
 بوس��یله پیگیری مراحل 1 تا 5 در قس��مت 

قبل صفحه Wi-Fi را نمایش دهید. 
( را لمس نمایید.  ( Menu دکمه 

منوی باز می شود. 
 Wi-Fi Direct را لمس نمایید. 

صفحه Wi-Fi Direct ظاهر می شود. 
 در لیس��ت Peer devices، اب��زار را جهت 

برقراری اتصال لمس نمایید.
هنگامی ک��ه اب��زار peer دعوت ب��ه اتصال را 

پذیرفت، آندروید شبکه را نصب می نماید. 

پی�ام  دارم  را  ش�بکه  ی�ک  ب�ا  ارتب�اط  در  س�عی  ک�ه  هنگام�ی 
”Authentication problem“ را دریافت می کنم، چگونه می توانم 

این مشکل را حل کنم؟ 
پیام “Authentication problem” معموالً به این معنا اس��ت که ش��ما 
کلمه عبور را درس��ت تایپ نکرده اید. در صفحه Wi-Fi، نام شبکه را لمس 
کنید، و س��پس در کادر محاوره ای ش��بکه Forget را لمس نمایید. دوباره 
 check box.نام ش��بکه را لمس کنید و کلمه عبور را دوب��اره تایپ نمایید
(.  ، مس��لماً  گزین��ه Show password را لمس کنید ) تغییر به 

شما می توانید حروف را مشاهده نمایید. 

چگونه تلفن یا تبلت خودم را از ارتباط با یک ش�بکه بی س�یم 
قطع کنم؟ 

 ،Wi-Fi ابزاری که ش��بکه را گم کرده اس��ت صدا بزنی��د. در صفحه
نام ش��بکه را لمس نمایید، و س��پس برای ش��بکه در کادر محاوره ای 

Forget را لمس کنید. 
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متصل شدن به Wi-Fi Hotspot ها 

اعم از اینکه شما در شهر یا جاده هستید، می توانید برای لذت بردن از دسترسی سریع به اینترنت بدون استفاده از تلفن یا میزان 
داده تبلت خود به Wi-Fi hotspot ها وصل شوید. شما می توانید در هر موقعیت Wi-Fi hotspot ها را پیدا کنید، از جمله 
کافی شاپ ها و رستوران ها، هتل ها، و فرودگاه ها. بعضی از محیط های شهرداری، و حتی برخی از پارک ها و مکان استراحت جاده 
ای، خدمات Wi-Fi عمومی را ارائه می دهند. جهت دسترس��ی به برخی از  Wi-Fi hotspot ها باید هزینه کرد، در حالیکه 

بقیه مجانی هستند.

 متصل شدن به Wi-Fi Hotspot ها

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه زبانه Widgets در 
 Apps نشان داده شده است، زبانه Apps زبانه

را لمس نمایید. 
( را لمس کنید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورتی که Settings در همان 
صفحه اول Apps نیست، نوار مرورگر را به سمت 
چپ یا راست بکشید تا Settings را پیدا نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 Wi-Fi را لمس کنید. 

صفحه Wi-Fi ظاهر می شود. 
 شبکه ای را که می خواهید 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 
می خواه��د، رمزهای��ی که اپرات��ور hotspot به 
 ش��ما ارائه داده اس��ت را وارد نمایید. تعدادی از

 Login ه��ا از ی��ک صفحه Wi-Fi hotspot
به جای یک ن��ام کاربری و کلمه عبور اس��تفاده 

می نماید. 
تلفن یا تبلت ش��ما به hotspot وصل می شود. 
صفحه Wi-Fi عبارت Connected را در کنار 

hotspot نشان می دهد. 
( را لمس کنید.  ( Home دکمه 
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صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( Chrome دکمه 

برنام��ه Chrome باز می ش��ود و یک صفحه 
login را برای hotspot نشان می دهد. 

 اطالعات login را ب��رای hotspot تایپ 
کنید. 

 دکمه ای را برای وصل شدن لمس نمایید. 
بعد از وصل شدن به hotspot، شما می توانید 
از اینترن��ت اس��تفاده کنید. برای مثال، ش��ما 
می توانید با استفاده از Chrome وب را مرور 
نمایید یا با استفاده از برنامه Gmail یا برنامه 
Email، پس��ت الکترونیکی ارس��ال و دریافت 

نمایید.
 هنگامی که استفاده از hotspot  به پایان 
( را  ( Recent Apps رش��ید، دکم��ه

لمس کنید. 
منوی Recent apps باز می شود. 

 Settings را لمس کنید. 
صفح��ه Wi-Fi در برنام��ه Settings ظاهر 

می شود. 
 نام شبکه Wi-Fi را لمس نمایید. 

کادر محاوره ای شبکه باز می شود. 
 Forget را لمس کنید. 

ابزار آندروید شبکه را از دست می دهد. 

چه احتیاط هایی را هنگام استفاده از Wi-Fi hotspot ها باید انجام دهم؟ 

خطر اصلی این است که شما به یک شبکه بدخواه یا مخرب وصل شوید. برای حفظ ایمنی، تنها به hotspot هایی که از مؤسسات یا مراکز معتبر 
ارائه ش��ده اند وصل ش��وید، برای مثال، هتل های زنجیره ای و رس��توران های زنجیره ای، از hotspot های با اپراتورهای ناش��ناخته اجرا می ش��وند. 
 forget استفاده نمی کنید و جهت استفاده دوباره از آن برنامه ای ندارید، تلفن یا تبلت به شما می گوید شبکه را hotspot هنگامی که شما از یک

نمایید. برای forget کردن شبکه، نام شبکه Wi-Fi را در صفحه Wi-Fi لمس کنید، و سپس Forget را لمس نمایید. 
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 Beam انتقال دادن داده ها با استفاده از آندروید

آندروید شامل یک ویژگی به نام آندروید Beam است که به شما اجازه می دهد داده ها را به طور بی سیم بین ابزار های آندروید 
منتق��ل نمایید. آندروی��د Beam از یک فناوری به ن��ام Near Field Communication، یا NFC اس��تفاده می کند، که 
تلفن های هوشمند و تبلت ها را قادر می سازد هنگامی که دو ابزار را به فاصله چند اینچی از یکدیگر قرار می دهید، به طور خودکار 
یک اتصال رادیویی را برقرار نماید. در صورتی که تلفن یا تبلت ش��ما ش��امل یک چیپ NFC باش��د، شما می توانید داده ها را به 
ابزار دیگری که دارای قابلیت NFV است با کنار هم قرار دادن آن ها انتقال دهید. این ویژگی برای انتقال مخاطب ها، عکس ها، 

و داده های دیگری که می خواهید به سرعت و باز زحمت کم به اشتراک بگذارید عالی است. 
 

 Beam انتقال دادن داده ها با استفاده از آندروید

Beam روشن کردن
( را لمس نمایید.  ( Home دکمه  

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه  

صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه زبانه Widgets در 
 Apps نش��ان داده شده است، زبانه Apps زبانه

را لمس نمایید. 

( را لمس کنید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورتی که Settings در همان 
صفحه اول Apps نیست، نوار مرورگر را به سمت 
چپ یا راست بکشید تا Settings را پیدا نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 More را لمس کنید. 

صفحه Wireless & networks ظاهر می شود. 
 .)  NFC را لمس کنید ) تغییر به 

 اگ��ر آندروی��د Beam نمای��ش داده نش��ود، 
Android Beam را لم��س کنی��د. در غی��ر 
اینصورت، مراحل بعدی را در همین لیست دنبال 

نمایید. 



149

شبکه و ارتباطات 

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

www.karamoozesh.com

صفحه Android Beam ظاهر می شود. 
 ON را بر روی Android Beam سوییچ 

تنظیم کنید. 
( را لمس کنید.  ( Settings 

ظاه��ر   Wireless & networks صفح��ه 
می شود. 

از   Ready to transmit برنام��ه  محت��وای 
طریق باز خوانی NFC ظاهر می شود.

انتقال دادن داده از طریق آندروید 
 برنامه ای که ش��امل داده هایی است که شما 
می خواهی��د منتقل کنید باز نمایید. برای مثال، 
( را لم��س کنید، دکمه  ( Home دکم��ه
( را لمس کنید، و سپس برای  ( All Apps
( را  ( People ،People ب��از کردن برنام��ه
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 NFC قرار دهید. 
با اتصال چیپ های NFC، ابزار ش��ما می لرزد، 
 و تصوی��ر صفح��ه کوچ��م می ش��ود، و عالمت

Touch to Beam ظاهر می شود.  
 عالمت Touch to Beam را لمس کنید. 
 beam تلفن یا تبلت شما داده ها را به ابزار دیگر

می کند. 

چرا تلفن یا تبلت من نمی تواند از طریق آندروید Beam متصل شود؟

در صورتی که NFC را فعال کرده باش��ید و آندروید Beam را بر روی هر 
دو ابزار فعال باشد، مشکل احتماالً از آنجا است که دو ابزار به اندازه کافی به 
یکدیگر نزدیک نش��ده اند. تلفن یا تبلت خود را پشت به پشت هم قرار دهید 
و تلفن یا تبلت خود را جابجا کنید تا ابزار شروع به لرزش نماید. سپس شما 

موقعیت درست استفاده از اتصاالت آندروید Beam را خواهید یافت. 

چه اتفاقاتی در هنگامی که ابزار من داده ها را از طریق آندروید 
Beam دریافت می نماید می افتد؟ 

ابزار شما داده ها را قبول می نماید، اما شاید به شما اعالن کند داده ها را 
می خواهید کجا قرار دهید. برای مثال، اگر برنامه People یک تماس 
را دریاف��ت نماید، ممکن اس��ت اعالن کند، مکان��ی را که می خواهید 

تماس جدید را در آن قرار دهید انتخاب کنید.  
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 NFC پرداخت ها با

در صورتی که ابزار آندروید ش��ما ش��امل یک چیپ Near Field Communication اس��ت، شما می توانید از NFC برای 
پرداخت ها با سیس��تم های پرداخت غیر تماس��ی اس��تفاده نمایید.برای ایجاد یک پرداخت، تلفن یا تبلت خود را در فاصله چند 
اینچ��ی از ترمینال پرداخت NFC قرار دهید و س��پس بوس��یله لمس کردن عالمت روی صفحه، تراکن��ش را تایید نمایید. این 
سیس��تم پرداخت می تواند س��ریع، آس��ان، و آزمایشی باش��د و با حذف آن مجبور می ش��وید کیف جیبی خود را بیرون آورید؛ و 
 Contactless payment( اسکناس را از آن در آورید، و هر تغییر را دریافت و کنار می گذارد. سیستم های پرداخت غیر تماسی

systems( دائماً در مکان های عمومی اصلی و زنجیره ای اصلی در دسترس هستند، مانند فرودگاه ها و ایستگاه ها. 

 Google Wallet ایجاد یک حساب
 Google Wallet را بسازید، باید یک حساب NFC قبل از اینکه شما یک پرداخت
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 Wallet و اضافه کردن یک وس��یله پرداخت، شما می توانید برای پرداخت 
آنالی��ن از Google Wallet ی��ا با ابزار خ��ود ایجاد نمایید. ب��رای ایجاد کردن یک 
https:www.google.com/wallet در کادر نشانی ،Google Wallet حس��اب

در مرورگر وب تایپ نمایید و س��پس Sign up را کلیک کنید. با حساب ایجاد شده، 
شما می توانید یک وسیله پرداخت: کارت اعتباری، کارت بدهی، یا یک فاکتور را اضافه نمایید. شما می توانید چند وسیله پرداخت را اضافه 
نمایید و آن ها را در صورت لزوم جابجا نمایید. در صورتی که ابزار آندروید را از دست بدهید، یا اگر یک نفر آن را به سرقت ببرد، می توانید 
با اس��تفاده از رایانه دیگر به حس��اب Google Wallet خود وصل شوید و Google Wallet را در ابزار برای جلوگیری از دسترسی هر 

فرد دیگر به غیر به پرداخت ها غیر فعال نمایید.

نصب کردن Wallet بر روی تلفن یا تبلت خود 
بعد از ایجاد یک حساب Google Wallet، شما می توانید با استفاده از حساب تبلت یا تلفن خود را تنظیم نمایید بنابراین شما می توانید 
پرداخت ها را با ابزار ایجاد نمایید. برای انجام این کار، برنامه Wallet را در ابزار خود راه اندازی نمایید. در صورتی که تلفن یا تبلت شما 
این حس��اب Wallet را نصب نکرده باش��د، می توانید آن را بوس��یله لمس کردن Play Store در صفحه Apps نصب نمایید، Apps را 
لمس نمایید، و سپس Wallet را جستجو نمایید. بعد از تعیین موقعیت برنامه Wallet، آن را نصب نمایید، و سپس به آن متصل شوید. 

فعال کردن NFC در ابزار آندروید   
ب��رای پرداخت های NFC با اس��تفاده از تلفن یا تبلت آندروید، بای��د NFC را در ابزار خود فعال نمایید. 
( را لمس نمایید، برای نش��ان دادن صفحه Apps س��پس ( Home ب��رای انجام ای��ن کار، دکمه 

( را لمس کنید، برای  ( Settings  ،را لمس نمایید. برای باز کردن برنامه تنظیمات ) ( All Apps
نش��ان دادن صفحه More ،Wireless & networks را لمس نمایید، و س��پس NFC ) تغییر به 

( را لمس نمایید. 
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آموختن محلی که شما می توانید NFC Payment را بسازید
در این قس��مت، ش��ما می توانید پرداخت های NFC را در صدها هزار فروش��گاه در ایاالت متحده ایجاد نمایید. تاجران مهم پرداخت های 
NFC را پذیرفته ان��د از جمل��ه ToysRUs ،OfficeMax ،Macy ،Foot Locker ،Banana Republic، و Navy. فهرس��ت 
 Google را پذیرفته ان��د به س��رعت در حال افزایش اس��ت، و گ��وگل برنامه ای را ب��رای معرفی NFC payment فروش��گاه هایی ک��ه

Wallet در کشورهای دیگر در آینده نزدیک برنامه ریزی نموده 
است. اکثر فروشگاه هایی که NFC payment را قبول کرده اند 
امضاهایش��ان در کنار ترمینال های خروجی ش��ان به نمایش در 
آمده اس��ت. در صورتی که شما امضایی را مشاهده نکردید، یکی 
از کارمندان عضو بپرسید آیا پرداخت های NFC را قبول دارد. 

 NFC ایجاد یک پرداخت از طریق
هنگام��ی ک��ه ش��ما تلفن یا تبلت خود را ب��ا Google Wallet تنظیم کنید و NFC را فعال نمایید، می توانید پرداخت ها با اس��تفاده از 
NFC در مؤسس��ات که پرداخت ه��ای الکترونیکی را پذیرفته اند انجام دهید. برای ایجاد یک پرداخ��ت با NFC، ابتدا قفل تلفن یا تبلت 
 ،Apps را لمس نمایید، و س��پس برای نش��ان دادن صفحه  ) ( Home دکمه Home خود را باز نمایید. برای نش��ان دادن صفحه 

( را لم��س کنی��د. برای دسترس��ی ب��ه برنامه  ( All Apps
Wallet ،Wallet را لمس کنید. در صفحه گزینه های پرداختی 
که Wallet نمایش می ده��د، کارت یا فاکتوری که می خواهید 
اس��تفاده نمایید را لمس کنید. پش��ت تلفن ی��ا تبلت خود را به 

ترمینال پرداخت نگهدارید طوری که آن را لمس نماید. 

 NFC انجام فعالیت های دیگر با
NFC یک فناوری انعطاف پذیر و قدرتمند است که دائماً در حال یافتن کاربرد های جدید هم در تنظیمات خانه و هم business است. 
همینطور با ایجاد پرداخت ها، شما قادر خواهید بود که از تلفن یا تبلت خود برای تایید مناطق و ساختمان های ورودی کنترل شده توسط 

ترمینال های پرداخت الکترونیکی استفاده نمایید. در صورتی که 
کار ش��ما با چنین محیط هایی س��روکار دارد، تلفن یا تبلت شما 
می توان��د جایگزینی برای یک کارت عبور باش��د. در هر صورت، 
شما می توانید از ابزار آندروید خود برای دسترسی به محیط های 

کنترل شده استفاده نمایید. 

 



   فصل 5

152153 این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452



153

شبکه و ارتباطات 

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

www.karamoozesh.com



   فصل 6

154155 این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

فصل 6

ایجادتماس و پیام رسانی فوری 
با تلفن آندروید خود، می توانید تماس های تلفنی و تماس های کنفرانس��ی را در هرجایی که هس��تید برقرار نمایید. با یک تلفن یا 

تبلت، شما می توانید از پیام رسانی فوری و تماس های ویدیویی با مخاطب های خود لذت ببرید. 
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ایجاد تماس های تلفنی 
با تلفن آندرویدی خود، شما می توانید تماس های تلفنی را از هر جایی که به یک شبکه سلولی متصل می شوید برقرار کنید. شما 
می توانید تماس تلفنی را با گرفتن ش��ماره تلفن با اس��تفاده از صفحه کلید ایجاد نماید، اما می توانید تماس ها را به آسانی بوسیله 
گرفتن شماره تلفن صحیح یک مخاطب یا با استفاده از تماس های گرفته شده تماس را برقرار نمایید. هنگامی که نیاز است افراد 

دیگر کنار شما نیز به تماس گوش دهند، شما می توانید تلفن خود را بر روی اسپیکر بگذارید.

ایجاد تماس های تلفنی 

 Phone باز کردن برنامه
( را لمس کنید.  ( Home  دکمه 

صفحه Screen ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Phone 

برنام��ه Phone ب��از می ش��ود و آخرین صفحه 
ای که شما اس��تفاده کرده اید برای مثال، صفحه 

Contacts بکار برده می شود. 

یادداشت: ش��ما همچنین می توانید 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 

می نماید. 

گرفتن شماره با استفاده از صفحه کلید 
 ) ( Keypad دکمه ،Phone در برنام��ه 

در باالی صفحه را لمس نمایید. 
صفحه Keypad ظاهر می شود. 

 برای گرفتن ش��ماره کلید های عدد را لمس 
نمایید. 

 Dial دکمه Keypad در انته��ای صفح��ه 
( را لمس نمایید.  (

تلفن تماس را برقرار می سازد. 
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گرفتن تماس با یک مخاطب 
 Contacts زبان��ه   ،Phone برنام��ه  در   

( را لمس کنید.  (
فهرست Contacts ظاهر می شود. 

 مخاطب��ی را ک��ه می خواهید 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 می نماید. 

 

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

تلفن شما تماس را خاتمه می دهد. 
 پی��ام Call Ended برای یک لحظه ظاهر 

می شود. 
تلفن ش��ما سپس صفحه را از مکانی که انتخاب 
نموده ای��د نش��ان می دهد، برای مث��ال، صفحه 

 . Contacts

آیا می توانم از تلفن خودم به عنوان اسپیکر استفاده کنم؟ 

 ) ( Speaker 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 می شود آیکون
را لمس نمایید. تلفن ش��ما تماس را از طریق اس��پیکر اصلی به جای اسپیکر گوش��ی فعال می کند، و تلفن شما را به یک اسپیکرفون تبدیل می سازد. 

( را دوباره لمس نمایید.  ( Speaker  هنگامی که شما می خواهید اسپیکر را غیر فعال نمایید، آیکون
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برقراری تماس های تلفنی با یک هدست 

در صورتی که شما دارای یک هدست با یک میکروفون، و کنترل های داخلی هستید، می توانید 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 می باش��ید راحت است، زیرا می توانید با استفاده از کنترل های هدست خود بدون نگاه کردن 
به صفحه نمایش تلفن خود تماس تلفنی پاس��خ دهید. تلفن ش��ما به طور خودکار موزیک را متوقف می نماید و شما می توانید به 

تماس تلفنی پاسخ گویید و بعد از اتمام تماس موزیک ادامه می یابد. 

برقراری تماس های تلفنی با یک هدست

ایجاد یک تماس با استفاده از هدست
 هدست خود را به تلفن وصل نمایید. 

یادداش�ت: شما می توانید بوس��یله فعال سازی 
برق��رار  را  تم��اس  ی��ک   Voice Actions
نمایید و ش��ماره یا نام مخاط��ب را بگویید. برای 
 Voice Action دستورالعمل های اس��تفاده از

فصل 3 را مشاهده نمایید. 

( را لمس کنید.  ( Home  دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( Phone 
برنامه Phone باز می شود. 

 شماره را بگیرید. 
 در صورتی که باید میزان صدا را تغییر دهید، 
 Volume ی��ا دکم��ه Volume Up دکم��ه

Down در هدست یا تلفن را فشار دهید. 
 ب��رای مس��کوت کردن یا پخ��ش کردن صدا 

دکمه clicker را در هدست فشار دهید. 
 End Callبرای خاتمه دادن به تماس دکمه 

( 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 
می نمایید، تلفن صدای زنگ را در هدست پخش 

می کند و صفحه خاموش و روشن می شود. 
 صفح��ه lock نام تماس گیرنده و جزییات 
 Mobile ،تماس را نش��ان می دهد، برای مثال

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 می نمایید، نور 
تلفن شما به طور خودکار کم می شود، و موزیک 

متوقف می شود. 
 clicker با هدست برای گرفتن تماس دکمه 

را فشار دهید. 
صفحه قف��ل نام تماس گیرنده و طول تماس را 

نشان می دهد. 
 در صورت��ی ک��ه ش��ما باید می��زان صدا را 
تغیی��ر دهید، دکم��ه Volume Up یا دکمه 
Volume Down را در هدست فشار دهید. 

 برای مس��کوت کردن یا پخش کردن صدای 
تلفن در صورت لزوم دکمه clicker در هدست 

فشار دهید. 
 زمانی که صدا مس��کوت می شود، یک خط 
( ظاهر می شود.  ( Mute آبی در پایین آیکون
 هنگامی که ش��ما آماده ب��رای قطع تماس 
(  را لمس  ( End Call هس��تید، دکمه

نمایید. 
برنامه Phone ظاهر می شود، و آخرین صفحه 

ای که شما استفاده کرده اید را نشان می دهد. 

آیا می توانم فعالیت های 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 می توانید 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، می توانید برای اتمام یک تماس 
یک دکمه را فشار دهید. کنترل های هدست خود را کاوش نمایید یا حتی برای یافتن تمامی آن کارهایی که می توانید 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، می توانید 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، می توانید با شرکای خاص خود به طور محرمانه گفتگو داشته باشید. شما همچنین 

می توانید 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.  ( Home  دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید. . ( Phone 

برنامه Phone باز می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Contacts زبانه 

صفحه Contacts ظاهر می شود. 

یادداشت: شما می توانید همچنین یک تماس را 
بوسیله استفاده از صفحه کلید نیز برقرار نمایید. 

 شماره تلفن مخاطب خود را لمس کنید. 
تلفن تماس را برقرار می نماید. 

 بع��د از اینک��ه مخاط��ب پاس��خ داد، دکم��ه
( را لمس نمایید.  ( Make another call 

صفحه Keypad ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Contacts زبانه 

صفحه Contacts ظاهر می شود. 
 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 می نماید. 
( را لمس کنید.  ( Merge calls  دکمه 
ب��ا  را  تماس ه��ا   Phone برنام��ه   
صفح��ه ب��االی  در  و  می نمای��د  ادغ��ام   ه��م 

“Conference call” را نشان می دهد. 
 می توانید اکنون با هر دو شریک صحبت نمایید. 
 شما می توانید ش��ریک های دیگر را بوسیله 
 Make another callلمس ک��ردن دکم��ه 
( اضاف��ه نمایید، ش��ماره مخاطب را لمس  (
( را  ( Merge calls کنید و س��پس دکم��ه

لمس کنید. 
ی��ا  محرمان��ه  ک��ردن  صحب��ت  ب��رای   
ش��ریک، ی��ک  ب��ا  تم��اس  ک��ردن   تم��ام 

Manage Conference را لمس نمایید. 
صفح��ه Manage conference call ظاهر 

می شود. 
 ب��رای خاتم��ه دادن ب��ه تم��اس دکم��ه

( را لمس کنید.  ( End Call
 برای صحبت خصوصی با یک شریک دکمه 
( را لمس نمایید، شریک های  ( Split calls

دیگر را در حالت انتظار قرار دهید. 
تم��اس ب��ه  برگش��ت  ب��رای   

لم��س  را   Manage conference call
نمایید. 

دکم��ه تم��اس  ب��ه  دادن  خاتم��ه  ب��رای   
(  را لمس نمایید.  ( End Call

چگونه  بعد از جدا شدن از تماس کنفرانسی خودم به آن برگردم؟ 
ش��ما می توانی��د تم��اس کنفرانس��ی را ره��ا نمایی��د و برنام��ه ه��ای 
(  ی��ا دکم��ه ( Home دیگ��ر بوس��یله لم��س ک��ردن دکم��ه 

برنام��ه  س��پس  و  نمایی��د  لم��س  را   ) (  Recent Apps
 ای را ک��ه می خواهی��د لم��س نمایی��د. ب��رای برگش��ت ب��ه تم��اس،

Notification shade را لم��س نمایید و Ongoing call را لمس 
نمایید. شما همچنین می توانید برای خاتمه دادن به تماس بدون برگشت 
به برنامه Phone در notification shade،باید Hang Up را لمس 

کنید. 

چه تعداد شریک را می توانم در یک تماس کنفرانسی تعریف کنم؟ 

تعداد ش��رکا به جابجا کننده سلولی نس��بت به آندروید بستگی دارد. برای 
درک محدوده، ساختمان پشتیبان جابجا کننده خود را وصل نمایید.  
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تماس با تماس های ثبت شده و تماس های دائمی 

با استفاده از تلفن آندروید خود، شما می توانید به چند روش با سرعت و به راحتی تماس ها را حاصل نمایید. شما می توانید شماره 
تلفن را از لیس��ت مخاطبین خود با یک لمس تنها انتخاب نمایید، اما ش��ما می توانید حتی زمان بیش��تری را ذخیره نمایید و از 
لیس��ت تماس های ثبت شده و تماس های دائمی استفاده نمایید.  تماس های ثبت شده شماره های تلفنی را ردیابی می کنند که 
شما با آن ها تماس گرفته اید و با شما تماس گرفته اند. شما می توانید یک تماس ثبتی را فیلتر نمایید بنابراین تنها تماس هایی که 
پاسخ داده نشده اند، تماس های خروجی، یا تنها تماس های ورودی باقی می ماند. لیست تماس دائمی به طور خودکار تماس هایی 

که شما با یک سری افراد بیشتر می گیرید یا آن ها با شما تلفنی صحبت می نمایند را جمع آوری می نماید. 

تماس با تماس های ثبت شده و تماس های دائمی 

تماس با استفاده از تماس های ثبت شده 
( را لمس نمایید.  ( Home  دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( Phone 

برنامه Phone باز می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Call log زبانه 

صفحه Call logs ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( Menu دکمه 

منوی باز می شود. 
 تم��اس گرفت��ه ش��ده ای ک��ه می خواهی��د 
 مش��اهده نمایی��د را لم��س کنی��د. ب��رای مثال،

Show missed only را لمس نمایید. 
صفح��ه Call logs، اتصال��ی را که انتخاب کرده 

بوده اید را نمایش می دهد. 
( را  ( Dial برای تماس ب��ا مخاطب دکمه 

لمس نمایید. 

یادداش�ت: برای نش��ان دادن تمامی تماس های 
( را لمس نمایید و سپس  ( Menu خود، دکمه

Show all calls را لمس نمایید. 

یادداش�ت: هنگامی که شما با تمامی تماس های 
در ارتباط هس��تید، می توانید بوسیله لمس کردن 
( و Clear call log تماس  ( Menu دکم��ه

ثبتی را حذف نمایید. 
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تماس با استفاده از لیست تماس های دائمی 
( را لمس نمایید.  ( Home  دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود.
( را لمس نمایید.  ( Phone 

برنامه Phone باز می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Contacts زبانه 

صفحه Contacts ظاهر می شود. 
 نوار مرورگر را به سمت باال بکشید. 

لیست تماس های گرفته شده ظاهر می شود. 

یادداشت: لیست تماس های دائمی شماره های 
تلفن و مخاطبینی که شما با آن ها تماس گرفته 
بوده ای��د و همینط��ور تماس هایی ک��ه دریافت 

کرده اید، را نشان می دهد. 

 شماره ای را که می خواهید تماس بگیرید را 
لمس نمایید. 

چگونه می توانم یک تماس را از لیست Frequently called  )تماس های دائمی( 
حذف کنم؟ 

ش��ما نمی توانید یک ش��ماره خاص را از لیست Frequently Called حذف نمایید، اما 
می توانید کل لیست را حذف کنید. برای انجام این کار: 

(  را لمس نمایید.  ( Menu دکمه 
 Clear frequents را لمس نمایید. 

 OK را در کادر محاوره ای?Clear frequently contacted لمس نمایید. 
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ارسال کردن و دریافت کردن پیام های نمونه 

هنگامی که شما باید با کاربر تلفن دیگری تماسی بگیرید، اما نیاز نیست با او صحبت کنید، می توانید یک پیام فوری به او ارسال 
نمایید. این پیام می تواند از SMS یا MMS استفاده کند. SMS بر سرویس پیام کوتاه استوار است، و MMS بر سرویس پیام 
رسانی چند رسانه ای استوار می باشد. یک پیام SMS شامل تنها متن است، در حالیکه یک پیام MMS می توانید شامل متن، 
فیلم، عکس ها، صداها، یا داده های دیگر باشد. هنگامی که شما یک پیام را فعال می نمایید، برنامه Messaging آن را به عنوان 
یک پیام SMS ایجاد می نماید. در صورتی که ش��ما یک عکس، فیلم، یا محتوای دیگری را اضافه نمایید، Messaging به طور 

خودکار پیام را به عنوان یک پیام MMS تبدیل می نماید. 

ارسال کردن و دریافت کردن پیام های فوری 

( را لمس کنید.  ( Home  دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Messaging دکمه 

یادداشت: در صورتی که Messaging در صفحه 
 Apps نمایش داده نش��ده است، دکمه Home
( را لم��س کنید و س��پس Messaging را  (

لمس کنید. 
برنامه Messaging باز می شود. 

( را لمس کنید. ( New message دکمه 
صفحه New Message ظاهر می شود.

 فیلد To را لمس نمایید و ش��روع به تایپ نام 
مخاطب یا شماره تلفن نمایید. 

یادداشت: شما می توانید در صورتی کل یا بخشی 
از آن را ب��ه خاطر می آورید ش��ماره تلفن مخاطب 

را تایپ کنید. 
یک لیست از مخاطب های هماهنگ ظاهر می شود. 

 مخاطبی را که می خواهید لمس کنید. 
 نام مخاطب در فیلد To ظاهر می شود. 

 فیل��د متنی را لم��س نمایید و پی��ام را تایپ 
نمایید. 

 ب��رای اضافه کردن تصاوی��ر، فیلم، یا صوت به 
( را لمس نمایید.  ( Attach پیام، دکمه
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کادر محاوره ای Attach باز می شود. 
 ن��وع آیتم��ی را که می خواهی��د به آن وصل 
 Pictures ش��وید لمس نمایی��د. این مث��ال از

استفاده می کند. 

ای  مح��اوره  کادر  صورت��ی  در  یادداش�ت: 
Choose an action ظاه��ر ش��ود، برنام��ه 
مناس��ب را لمس نمایید. برای مثال، برای وصل 
کردن به یک عکس، Gallery را لمس نمایید. 

 در برنامه Gallery، آلبومی را که می خواهید 
لمس نمایید ش��امل عکس هایی اس��ت که شما 

می خواهید استفاده کنید. 

آلبوم باز می شود. 

 عکس��ی را که می خواهید وصل نمایید لمس 
کنید. 

 عکس در پیام ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Send دکمه 
Messaging پیام را ارسال می نماید. 

آی�ا می توانم پیام های فوری را به یک تبلت ارس�ال کنم که فاقد 
ارتباط سلولی است ؟

بل��ه، اما ش��ما باید از ی��ک برنامه متفاوت اس��تفاده نمایی��د، مانند برنامه 
Google Messenger ی��ا برنامه Skype. ش��ما می توانید پیام ها را به 

کاربرهای دیگر از همان سرویس پیام رسانی ارسال نمایید.

چ�را ویدیو ها را من از طریق MMS ارس�ال می کنم بهص صورت 
نامنظم و نامرتب ارسال کنم ؟

پیام های MMS محدود به اندازه هس��تند، بنابراین ش��ما می توانید تنها 
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 
کنید، برنامه Camera آن را به 10 ثانیه محدود می نماید. آندروید ضبط 

فایل های صوتی را به 7 دقیقه محدود می نماید.
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مدیریت کردن پیام های فوری

Messaging برای ارتباط سریع با خانواده، دوستان، و همکاران عالی است. قبل از اینکه رابط کاربری مملو از پیام شود و هدایت 
آن ها س��خت ش��ود، پیام رسانی ممکن نیست زیاد طول بکشد. برای تحت کنترل قرار دادن پیام های خود، شما می توانید پیام ها 
را به دیگران forward نمایید و پیامی هایی که الزم نیس��ت نگاه دارید را حذف نمایید. ش��ما می توانید پیام ها را از یک ریسمان 

حذف نمایید، ریسمان پیام های دیگر، یا کل ریسمانی که دیگر نمی خواهید را حذف کنید. 

مدیریت کردن پیام های فوری

Forward کردن یا حذف کردن یک پیام 
( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Messaging 

یادداشت: در صورتی که Messaging در صفحه 
 All Apps ظاهر نش��ده اس��ت، دکمه Home"
( را لمس نمایید، و س��پس Messaging را  (

لمس کنید. 
برنامه Messaging باز می شود.

  آن ریس��مان ک��ه ش��امل پیام��ی اس��ت که 
می خواهید forward نمایید را لمس کنید. 

ریسمان ظاهر می شود. 
 پیام��ی را که می خواهی��د forward یا حذف 

نمایید لمس کرده و نگهدارید. 
کادر محاوره ای Message options باز می شود. 

 Forward یا Delete را لمس کنید. 
ای مح��اوره  کادر  از   یادداش�ت: 

Message options، شما می توانید 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 Forward را لم��س نمایی��د، 
Messaging ی��ک پی��ام جدی��د ح��اوی پی��ام 
forward ش��ده را ش��روع می نماید. سپس برای 

( را لمس کنید.  ( Send ارسال آن دکمه
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حذف کردن ریسمان ها 
( را لمس نمایید.  ( Home  دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( Messaging 

یادداشت: در صورتی که Messaging در صفحه 
 All Apps  ظاهر نشده است، دکمه Home"
( را لمس نمایید، و Messaging را لمس  (

کنید. 

برنامه Messaging باز می شود. 
 ریس��مانی را که می خواهید ح��ذف نمایید 

لمس کرده و نگهدارید. 
زبان��ه Choose conversation در ب��االی 

صفحه نمایان می شود. 
 ریس��مان یک انتخاب آبی برجسته را نشان 

می دهد. 
 هر ریسمان دیگری را که می خواهید حذف 

نمایید را لمس کنید. 
هر ریس��مانی که لمس نمایید یک انتخاب آبی 

برجسته را نشان می دهد. 
( را لمس کنید.  ( Delete دکمه 

کادر محاوره ای?Delete ظاهر می شود. 
 Delete را لمس نمایید. 

Messaging ریسمان را حذف می کند. 

چگونه می توانم از دست تمام پیام هایم به سرعت خالص شوم؟ 

( را لمس نمایید.  ( Menuدکمه ،Messaging در برنامه 
 در منوی، Delete all threads را لمس نمایید. 

 در کادر محاوره ای ?Delete ،Delete را لمس کنید. 
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 Google talk استفاده از ویدیو چت با

با استفاده از Google Talk، شما می توانید از ویدیو چت همراه با صدا با مخاطب های خود که دارای حساب های گوگل هستند 
ل��ذت ببری��د. Google Talk بر روی Windows PC ها و همینطور تلفن های آندروید و تبلت ها اجرا می ش��ود و می توانید 
به Mac Chat Client مانند Adium، و Linux clients مانند Pidgin وصل ش��وید؛ مس��لماً شما می توانید با یک دامنه 
وسیعی از افراد چت کنید. برای استفاده از Google Talk، تلفن 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 نمی کند. 

 Google Talk استفاده از ویدیو چت با

( را لمس نمایید.  ( Home  دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Talk 
یادداش�ت: در صورتی که Talk در همان صفحه 
اول Apps ظاهر نش��ده باش��د، نوار مرورگر را به 
سمت چپ یا راست بکشید تا Talk را پیدا نمایید. 
برنامه Talk باز می ش��ود. لیس��ت مخاطب ش��ما 

ظاهر می شود. 
 ورودی و وضعیت مخاطب شما در باالی لیست 
ظاهر می شود. رنگ وضعیت شما را نشان می دهد 
: س��بز به معنای Available )قابل دسترس(، و 
قرمز به معنای Busy )مش��غول( و خاکستری به 

معنای Invisible )نامرئی( است. 
( را لمس نمایید.  ( Video call دکمه 

یادداشت: ش��ما می توانید 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 می نماید. 
 پیش نمایی ویدیویی شما ظاهر می شود. 

در صورتی که مخاطب شما تماس را بپذیرد، ویدیو 
مخاطب شما بر روی صفحه ظاهر می سازد. 
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 ویدیو مختص شما در یک پنجره جدا ظاهر 
می شود. 

 برای کنترل ک��ردن تماس، صفحه را لمس 
نمایید. 

 برای مسکوت کردن میکروفون خود دکمه 
( را لم��س نمایید. برای پخش صدا  ( Mute

( را لمس کنید.  ( Unmute دکمه
 ب��رای جابج��ا کردن صدا بر روی اس��پیکر، 
هدفون با س��یم، هدست داخل گوش، و بلوتوث 

( را لمس کنید.  ( Audio دکمه
 برای جابجا ک��ردن تصویر از دوربین مقابل 
Switch cameras به دوربین پش��تی دکمه 

( را لمس نمایید.  ( 
 ب��رای نش��ان دادن ویدی��و بزرگ ت��ر دکمه 

( را لمس نمایید.  ( Switch Pictures
 ب��رای بکارب��ردن تصویری متع��ادل دکمه 

( را لمس کنید.  ( Stabilization
 ب��رای اعمال ی��ک صورت مضح��ک دکمه 

( را لمس نمایید.  ( Silly Faces
 برای بکاربردن ی��ک پس زمینه متفاوت بر 
(را  ( Background روی فیلم خود دکمه

لمس نمایید. 
( برای برگرداندن به تماس  ( Talk دکمه 

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 talk، ورودی خود را در لیس��ت مخاطب لمس کنید، صفحه Status نش��ان 

داده می شود. 
 دکمه باال را لمس نمایید و Available یا Busy یا Invisible را لمس نمایید. 

ی��ا کنی��د،  تای��پ  می خواهی��د  ک��ه  را  وضعیت��ی  و  نمایی��د  لم��س  را  متن��ی  کادر   
Change to a recently-used status را لمس نمایید و سپس یک وضعیت نهایی در منوی 

اعالن را لمس نمایید. 
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نصب کردن Skype بر روی تلفن یا تبلت 

در صورت��ی که ش��ما می خواهید با افرادی که دسترس��ی ب��ه Google Talk ندارند به صورت ویدیوی��ی و صوتی چت نمایید، 
می توانید برنامه Skype را نصب کنید. Skype یک سرویس است که شما را قادر می سازد هم به صورت صوتی و هم ویدیویی 
با کاربرهای Skype دیگر چت نمایید، همچنین ش��ما می توانید تماس های تلفنی نیز با ایش��ان برقرار نمایید. برای نصب کردن 
Skype بر روی تلفن یا تبلت خود، برنامه Play Store را باز نمایید و برنامه را دانلود نمایید. برای تماس با Skype، ش��ما از 

یک حساب Skype یا حساب مایکروسافت استفاده نمایید. 

نصب کردن Skype بر روی تلفن یا تبلت 

( را لمس نمایید.  ( Home  دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداشت: برنامه های موجود در صفحه Apps را 
برس��ی نمایید تا مطمئن شوید Skype قباًل نصب 

نشده است. 
( را لمس نمایید.  ( Play Store 

یادداش�ت: در صورتی که Play store در همان 
صفحه اول Apps نیست، نوار مرورگر را به سمت 
چپ یا راست بکشید تا Play store را پیدا نمایید. 

صفحه Google Play ظاهر می شود. 
 Apps را لمس نمایید. 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Search دکمه 

کادر جستجو ظاهر می شود. 
 Skype را تایپ نمایید. 

یک فهرست از نتایج جستجو ظاهر می شود. 
 نتیجه با لوگوی Skype لمس نمایید. 
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صفحه Skype در App Store ظاهر می شود. 

 Install را لمس نمایید. 
 Accept & download ،در صفحه زی��ر 

را لمس نمایید. 

 برای باز کردن Notification shade نوار 
را به سمت پایین بکشید. 

را   Skype: Successfully installed  
لمس نمایید. 

صفحه Skype login ظاهر می شود. 
 نام Skype را تایپ کنید. 

 کلمه عبور خود را تایپ نمایید. 
 Sign in را لمس کنید. 

درون Skype وارد ش��وید، و ش��ما می توانی��د 
تماس ها را ایجاد و دریافت نمایید. 

چگونه یک حساب Skype را ایجاد نمایم؟ 

 در صورت��ی ک��ه ش��ما در حال اس��تفاده از تلفن یا تبلت خود هس��تید، آس��ان ترین روش برای وصل ش��دن ب��ه یک حس��اب Skype لمس کردن
Create Skype account در انتهای صفحه Sign in است. 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 می نماید. 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.

http://www.skype.com
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 Skype ایجاد تماس های ویدیویی با

بعد از نصب و راه اندازی برنامه Skype، ش��ما می توانید با کاربرهای دیگر تماس ویدیویی یا صوتی برقرار کنید. همچنین ش��ما 
می توانید پیام های فوری را به کاربرهای دیگر ارسال نمایید. با استفاده از Skype، همچنین شما می توانید تماس های صوتی را با 
تلفن ها ایجاد نمایید. Skype برای این سرویس هزینه ای می گیرد. مسلماً قبل از استفاده، باید مبلغ را به حساب Skype واریز 
نمایید. برای دریافت تماس ها از تلفن ها بر روی ابزار آندروید خود با استفاده از Skype، شما باید یک شماره Skype خریداری 

نمایید، که تماس گیرنده ها با آن با شما تماس حاصل نمایند.

 Skype تماس های ویدیویی با

( را لمس نمایید.  ( Home  دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورت��ی که آیک��ون Skype در 
صفحه Home نیس��ت، Skype را لمس نمایید 

و به مرحله 4 مراجعه نمایید. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Skype 

یادداشت: در صورتی که Skype در همان صفحه 
اول Apps نباشد، نوار مرورگر را به سمت چپ یا 

راست بکشید تا Skype را پیدا نمایید. 

صفحه Skype home ظاهر می شود. 
 Tell friends what you’re up to شما 
را لمس نمایید، یک پیام وضعیت را تایپ کنید، و 

Share را لمس کنید. 
 Contacts را لمس نمایید. 

صفحه Contacts ظاهر می شود. 
 مخاطب��ی را که می خواهید با او تماس بگیرید 

لمس کنید. 
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اطالعات مخاطب ظاهر می شود. 
 Vide call را لمس کنید. 

تلفن یا تبلت شما تماس را برقرار می نماید. 

در صورت��ی که مخاطب ش��ما تم��اس را قبول 
نمای��د، ویدیو مخاطب با صفحه کامل از تصویر 
شما ظاهر می شود. شما می توانید گفتگو را آغاز 

نمایید. 
 برای نش��ان دادن کنترل ها صفحه را لمس 

نمایید. 
 ب��رای تعویض به دوربین دیگر ابزار خود یا 
 ) ( Video غی��ر فعال کردن ویدیو دکمه

را لمس کنید. 
 برای مس��کوت کردن ص��وت ) تغییر به 
( دکم��ه Mute را لمس کنید. برای پخش 
 کردن صدا دکم��ه Unmute را لمس نمایید 

 . ) ) تغییر به 
 برای نش��ان دادن یک منوی جهت نمایش 
( را لمس  ( Message پیام های خود دکمه

نمایید. 
 ب��رای خاتم��ه دادن ب��ه تم��اس دکم��ه

( را لمس نمایید.  ( End call 

چگونه می توانم پول را به حساب Skype واریز کنم؟ 

زبان��ه  در  نمایی��د.  لم��س  را   Profile  ،Skype Home در صفح��ه 
"Account از صفحه Skype Credit ،Profile را لمس نمایید. در کادر 
محاوره ای Buy Credit ،Skype Credit را لمس کنید و نش��انه ها را 

دنبال نمایید. 

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

 Accounts را لمس نمایید. در زبانه Profile ،Skype Home در صفحه
کادر  در  کنی��د.  لم��س  را   Skype Number  ،Profile صفح��ه   از 
مح��اوره ای Buy now ،Skype Number را لمس کنید و عالمت ها را 

دنبال کنید. 
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لذت بردن از شبکه اجتماعی 
با تلفن یا تبلت آندروید خود می توانید 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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 Google+ راه اندازی

+Google یک ش��بکه اجتماعی از گوگل اس��ت. با تلفن یا تبلت آندروید خود، می توانید 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 
 Google Circles ش��امل یک دامنه از ویژگی های شبکه اجتماعی اس��ت. شما می توانید از ویژگی Google+ .اندازی نمایید
برای س��ازماندهی کردن مخاطب های خود درون گروه های متفاوت جهت گفتمان س��اده تر اس��تفاده نمایید، و عکس های خود 
را با اس��تفاده از ویژگی Instant Upload به اش��تراک بگذارید، و با خانواده، دوس��تان، و همکاران خود با اس��تفاده از ویژگی 

Messenger چت نمایید. 

 Google+ راه اندازی

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

 Apps در صفح��ه Widgets یادداش�ت: اگ��ر
نشان داده شده است، زبانه Apps را لمس نمایید. 

( را لمس کنید.  ( Google+ 
یادداش�ت: در صورتی ک��ه +Google در همان 
صفحه اول Apps نیست، نوار مرورگر را به سمت 
چپ یا راست بکشید تا +Google را پیدا نمایید. 

کادر Choose an account ظاهر می شود. 
 دکمه رادیویی را برای حس��ابی که می خواهید 
 .) 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��انه ها را دنبال 

نمایید. 
 Ok را لمس کنید. 

صفحه Google Profiles ظاهر می شود. 
 در صورت لزوم، ن��ام خود را ویرایش نمایید و 
مسلماً آن به همان شکل که شما ترجیح می دهید 

ظاهر می شود.
 Next را لمس نمایید. 

 در صورت لزوم، نام خانوادگی خود را ویرایش 
نمایید. 

 Continue را لمس کنید. 
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 در صفح��ه Add people، ب��رای اضاف��ه 
نمودن یک ش��خص یا entity به لیست افراد 

خود Follow را لمس نمایید. 
یادداشت: برای مشاهده سلسله مراتب بیشتر 
نوار مرورگر را به س��مت پایین بکش��ید. برای 
مش��اهده آیتم های بیش��تر درون یک مجموعه 

نوار کناری را جابجا نمایید. 
 +Google ش��خص یا هویت��ی را به دایره 

Following شما اضافه می نماید. 
 Next را لمس کنید. 

 ،Enrich your contacts در صفح��ه   
ب��رای  ی��ا   ) ( ک��ردن  انتخ��اب  ب��رای 
گزین��ه  check box  ) ( ک��ردن   ح��ذف 
 Add your +Google connections to

Android contacts را لمس نمایید. 

گزین��ه  Check box  
 Let Google make suggestions based on  
 who you communicate with most often on

this phone را لمس کنید. 

 Next را لمس نمایید. 
 ،Turn on Instant Upload در صفحه 
 یک��ی از گزین��ه ه��ای زی��ر را لم��س کنی��د:
 Over Wi-Fi or mobile
ی��ا  ،Over Wi-Fi only  ،network"

Turn off Instant Upload ) تغیی��ر 
 .) به 

 Done را لمس نمایید. 

Google circle ها چه هستند؟ 

 )Circle( دایره هایی Google+ .ها گروه های جداگانه ای درون ش��بکه اجتماعی ش��ما هستند Circle
 Following آش��نایان( و( Acquaintances ،)خان��واده( Family ،)دوس��تان( Friends مانن��د
)طرف��داران( را ارائه می دهد. بنابراین ش��ما می توانید با گروه های متف��اوت مخاطب های خود در ارتباط 
باش��ید. همچنین شما می توانید circle های سفارشی مختص به خود را ایجاد نمایید، و داده ها را تنها با 
circle های خاص به اشتراک بگذارید. برای مثال، شما ممکن است بخواهید برخی از آیتم ها را با دوستان 

خود اما نه با آشنایان به اشتراک بگذارید. 
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 Google+ هدایت کردن

 Circles در تلفن یا تبلت خود، شما می توانید از شبکه اجتماعی آن لذت ببرید. از صفحه Google+ بعد از تنظیم و راه اندازی
که +Google زمان دسترسی به برنامه نشان می دهد، شما می توانید به راحتی پست هایی را برای یک یا چند Circle مشاهده 
نمایید، بر روی پست ها پیام بگذارید، و عکس های خود را ارسال نمایید. شما می توانید پست ها را بنویسید، حالت ها را به اشتراک 

بگذارید و حتی از فیلم های جدید عکس تهیه کنید و آن ها را هم زمان ارسال نمایید. 
 

Google+ هدایت کردن

( را ارسال نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که زبان��ه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده باشد، زبانه Apps را 

لمس نمایید. 

( را لمس نمایید.  ( Google+ 

یادداش�ت: در صورتی که +Google در همان 
صفحه اول Apps ظاهر شده باشد، نوار مرور گر 
را به سمت چپ یا راست بکشید تا +Google را 

پیدا نمایید. 

+Google صفحه Circles را نشان می دهد. 
 منوی اعالن Circles را لمس نمایید. 

 Circle ک��ه می خواهید نش��ان دهید لمس 
کنید. برای مثال، Friends را لمس کنید. 
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پس��ت ها ب��رای circle انتخ��اب ش��ده ظاهر 
می شوند. 

 ب��رای به اش��تراک گذاش��تن ی��ک عکس 
Photo را لمس نمایید. 

 از ی��ک صفح��ه Posts، ش��ما می توانید 
 برای اش��تراک گ��ذاری موقعی��ت مکانی خود

( را لمس نمایید، برای اشتراک  ( Check in
( را لمس کنید، یا  ( Mood گ��ذاری حالت
( را لمس  (Write برای نوش��تن یک پست
کنید. برای کامنت گذاشتن بر روی یک پست 

آن را لمس کنید. 
صفحه Select to share ظاهر می شود. 

 عکس یا عکس هایی را برای اشتراک گذاری 
لمس کنید. 

 ش��ما می توانید برای ثبت یک ویدیو دکمه 
( را لمس نمایید.  ( Video

 ش��ما می توانی��د ب��رای گرفت��ن عک��س،
( را لمس کنید.  ( Photo

( را لمس نمایید.  ( Use Photo دکمه 
 دکمه اعالن را لم��س نمایید و circle که 
می خواهی��د تصوی��ر را به اش��تراک گذارید را 

انتخاب نمایید. 
 هر متن را تایپ نمایید. 

 در صورت��ی که می خواهید موقعیت خود را 
( را لمس  ( Remove حذف نمایید دکمه

کنید. 
 Share را لمس کنید. 

+Google تصویر را به اشتراک می گذارد. 

چگونه یادداشت های دریافتی خودم را کنترل کنم؟ 

 ،Settings را لمس نمایید. در صفحه Settings را لمس کنید و سپس ) ( Menu دکمه
( را لمس نمایید. ش��ما  ( Notifications ،Notifications برای نش��ان دادن صفح��ه
 می توانید سپس یادداشت ها را فعال و غیر فعال نمایید )  (، زنگ تلفن خود را انتخاب نمایید 
 Reminders را فعال یا غیر فعال نمایید، برای یادداشت برداری vibration گزینه ،) (
را انتخ��اب کنید ) (، به اش��تراک گ��ذاری، کامنت ها، و رویداد های دیگر ش��ما را درگیر 

می نماید.
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نصب و راه اندازی برنامه Facebook و اتصال به آن

در صورتی که شما از Facebook استفاده می نمایید، احتماالً می خواهید برای دسترسی به Facebook از تلفن یا تبلت خود 
اس��تفاده نمایید. ش��ما می توانید از طریق Chrome یا مرور گر وب دیگر به Facebook دسترسی داشته باشید، اما برای یک 
معرفی مناس��ب در ابزار همراه خود، ش��ما می توانید برنامه Facebook را لمس نمایید. بعد از نصب برنامه Facebook، ش��ما 
برنامه را باز نمایید و به آن متصل ش��وید. برنامه س��پس اتصال را برقرار می کند و شما می توانید به راحتی به روز رسانی را انجام 

دهید. 

نصب کردن برنامه Facebook و وصل شدن به آن

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که زبان��ه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده باشد، زبانه Apps را 

لمس کنید. 
یادداشت: کل برنامه در صفحه Apps را بررسی 
نمایید تا مطمئن ش��وید ک��ه Facebook قباًل 

نصب نشده باشد. 
( را لمس نمایید.  ( Play Store 

یادداشت: در صورتی که Play Store در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، نوار م��رور گر را به 
سمت چپ یا راست بکش��ید، تا Play Store را 

پیدا نمایید. 

صفحه Google Play ظاهر می شود. 
 Apps را لمس کنید. 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( Search دکمه 

کادر Search ظاهر می شود. 
 Facebook را تایپ کنید. 

یک لیست از نتایج جستجو ظاهر می شود. 
 لوگوی Facebook را لمس نمایید. 
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صفح��ه Facebook در App Store ظاه��ر 
می شود. 

 Install را لمس نمایید. 
 Accept & download ،در صفحه زیر 

را لمس نمایید. 

 ،Notification shade برای باز ک��ردن 
صفحه را به سمت پایین بکشید. 

یادداش��ت بای��د  مرحل��ه  ای��ن  در   
 Facebook: Successfully installed

را لمس نمایید. 
صفحه Facebook login ظاهر می شود. 

 نش��انی ایمیل یا ش��ماره تلفن خود را وارد 
نمایید. 

 کلمه عبور را تایپ کنید. 
 Log In را لمس کنید. 

به Facebook متصل می شوید. 

چگونه از Facebook خارج شوم؟

ش��ما الزم نیس��ت log out نمایید. ش��ما می توانید در حالت اتصال 
باقی بمانید از این رو می توانید به سرعت به شبکه اجتماعی دسترسی 
 داش��ته باش��ید. هر چند، در صورت��ی که بخواهی��د log out نمایید، 
( را لمس نمایید و سپس Log out را لمس کنید. در کادر  ( Menu"

( را لمس کنید.  ( Confirm ،Log Out محاوره ای
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 Facebook هدایت کردن

بعد از نصب و راه اندازی برنامه Facebook، شما می توانید برنامه را باز کنید و از آن به عنوان یک شبکه اجتماعی استفاده کنید. 
در صفحه Facebook home، ش��ما می توانید ببینید چه چیزی در ش��بکه اجتماعی شما جدید است و به سرعت به صفحات 
دیگر دسترسی داشته باشید. شما می توانید فعالیت های دیگر را انجام دهید، مانند پذیرش و رد در خواست های دوستی، خواندن 
پیام ها، و بررس��ی یادداش��ت ها. شما می توانید به راحتی به روز رسانی ها را به دوس��تان خود ارسال کنید و از اخبار خود آگاهی 

کسب نمایید و درخواست های دوستی را به افرادی که می خواهید با آن ها دوست شوید ارسال نمایید.
 

 Facebook هدایت کردن

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه زبانه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده باشد، زبانه Apps را 

لمس نمایید. 
 برنامه Facebook را لمس کنید. 

برنامه Facebook باز می شود. 

صفحه home شما ظاهر می شود.
 ش��ما می توانید برای like کردن یک آیتم ، 

Like را 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.
( را لمس  ( Friends Request دکم��ه 

کنید.
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در خواست های دوستی شما ظاهر می شود. 
 ش��ما می توانی��د برای تایید یک دوس��ت 

Confirm را لمس کنید. 
 برای به تعوی��ق انداختن تصمیم تایید در 
خواس��ت یک دوس��ت، Not Now را لمس 

کنید. 
( را لمس نمایید.  ( Message دکمه 

پیام های شما ظاهر می شود. 
 شما می توانید برای نوشتن یک پیام جدید 

( را لمس نمایید.  ( Compose دکمه
( را لم��س  ( Notifications دکم��ه 

نمایید. 

یادداشت های شما ظاهر می شوند. 
 ش��ما می توانی��د برای باز ک��ردن آن یک 
یادداش��ت را لم��س کنی��د. ش��ما می توانی��د 
 poke س��پس فعالیت های مانند پاسخ به یک

)سیخونک زدن( را انجام دهید. 
 در گوش��ه سمت راست باالی صفحه دکمه 

Menu را لمس نمایید. 
پنل منو ظاهر می شود. 

 محیط Facebook که می خواهید نمایش 
داده شود را لمس کنید. 

چگونه می توانم با برنامه Facebook خودم کار کنم؟ 

( را لمس نمایید، و س��پس برای نش��ان دادن صفحه تنظیمات، Settings را لمس  ( Menu  برای نش��ان دادن منو دکمه ،Facebook در برنامه
کنید. در اینجا ش��ما می توانید تنظیمات General از جمله قابلیت chat، مدت زمان refresh کردن برنامه Facebook، اعم از ارائه موقعیت ش��ما، 
و جس��تجو کردن عکس ها را انتخاب کنید. همچنین ش��ما می توانید یک دامنه وسیعی از تنظیمات Notification، از جمله، هنگام دریافت یک پیام 

ابزار شما شروع به لرزش نماید یا چراغ LED تلفن خاموش و روشن شود را فعال نمایید. 
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نصب و راه اندازی برنامه Twitter و اتصال به آن 

در صورتی که ش��ما به س��رویس میکروبالگ tweet ،Twitter نمایید، و tweet های افراد دیگر را بخوانید، یا هر دو، احتماالً 
می خواهید برنامه Twitter را بر روی تلفن یا تبلت نصب کنید و در هرجایی که ممکن اس��ت از آن لذت ببرید. در صورتی که 
ش��ما برنامه Twitter را نصب نکرده اید، می توانید از طریق برنامه Chrome یا مرورگر وب دیگر از Twitter استفاده نمایید. 

 . Twitter آسان تر است و ویژگی های بیشتری را ارائه می نماید، مانند جابجا کردن چند حساب Twitter در اصل، برنامه

نصب و راه اندازی برنامه Twitter و اتصال به آن

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه زبانه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده باشد، زبانه Apps را 

لمس نمایید. 
(  را لمس نمایید.  ( Play Store 

یادداشت: در صورتی که Play Store در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، نوار مرورگ��ر را به 
س��مت چپ یا راست بکش��ید تا Play Store را 

پیدا نمایید. 

صفحه Google Play ظاهر می شود. 
 Apps را لمس نمایید. 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( Search دکمه 

کادر search ظاهر می شود. 
 twitter را تایپ نمایید. 

یک لیست از نتایج جستجو ظاهر می شود. 
 لوگوی Twitter را لمس کنید. 
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صفح��ه Twitter در App Store نمای��ان 
می گردد. 

 Install را لمس کنید. 
 Accept & download ،در صفحه زیر 

را لمس نمایید. 

 ،Notification shade برای باز کردن 
صفحه را به سمت پایین بکشید. 

 Twitter: Successfully installed 
را لمس نمایید. 

ظاه��ر   Welcome to Twitter صفح��ه 
می شود. 

 Sign In را لمس نمایید. 
یادداش�ت: در صورتی که هنوز یک حساب 
Twitter ندارید، Sign Up را لمس کنید و 

صفحه sign-up ظاهر می شود. 
صفحه Sign In ظاهر می شود. 

 نام کاربر یا نش��انی ایمی��ل Twitter را 
تایپ کنید. 

 کلمه عبور خود را تایپ کنید. 
 Sign In را لمس نمایید. 

برنامه Twitter به Twitter متصل می شود، 
و شما می توانید از سرویس استفاده کنید. 

آیا من می توانم در Twitter از موقعیت کنونی خودم استفاده نمایم؟ 

این موضوع به انتخاب ش��ما بس��تگی دارد. با اج��ازه دادن به 
Twitter جهت اس��تفاده از موقعیت شما، می توانید از محل 
دقی��ق طرفداران خود که با آن ها tweet می کنید آگاهی پیدا 
نمایید، این هم مفید اس��ت و هم می تواند خطر امنیتی داشته 
باش��د. ش��ما همچنین می توانید tweet ه��ای ویژه محلی را 
دریافت نمایید، و هنگامی که الزم است به اطالعات مربوط به 

محل خود دست پیدا نمایید. 
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ارسال کردن Tweet ها 

بعد از نصب و راه اندازی برنامه Twitter، ش��ما می توانید از آن برای ارس��ال tweet ها از تلفن یا تبلت خود اس��تفاده نمایید. 
tweet ش��ما می تواند ش��امل هر چیزی باشد، اما شما هم می توانید یک عکس جدید بگیرید یا یک عکس حاضر را به ابزار خود 
اضافه نمایید. شما همچنین می توانید یک یا چند hashtag، مانند #animals را جهت کمک به خوانندگان در تعیین موقعیت 

tweet های شما کمک می نماید، اضافه نمایید. 

ارسال کردن Tweet ها 

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که زبان��ه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده باشد، زبانه Apps را 

لمس کنید. 
( را لمس نمایید.  ( Twitter 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه Twitter در همان 
صفحه اول Apps ظاهر نشده باشد، نوار مرور گر 
را به س��مت چپ یا راست بکشید تا Twitter را 

پیدا نمایید. 
صفحه Twitter home ظاهر می شود، و آخرین 

پست ها از طرفداران شما را نشان می دهد.
( را لمس نمایید.  ( Compose دکمه 

کادر مح��اوره ای ب��رای ایجاد ی��ک tweet ظاهر 
می شود. 

 متن tweet خود را تایپ نمایید. 
 ش��مارنده تعداد کاراکتر های س��مت چپ را 

نشان می دهد. 
 Camera یادداش�ت: ش��ما می توانید با برنامه
عک��س بگیری��د و آن را ب��ه tweet خ��ود اضافه 
 ) ( Camera نمایید. برای انج��ام آن، دکمه

را لمس نمایید، و سپس عکس بگیرید. 
 ب��رای اضافه کردن یک عک��س که در تلفن یا 

( را لمس نمایید.  ( Photo تبلت شما است، دکمه
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صفحه Select photo ظاهر می شود. 
 آلب��وم ی��ا مجموعه ح��اوی عکس��ی که 
می خواهی��د اس��تفاده نمایی��د را لمس کنید. 

برای مثال، Camera را لمس کنید. 
 عکس��ی را می خواهی��د اس��تفاده نمایید 

انتخاب کنید. 

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

Warm، و Gritty است. 
 Done را لمس نمایید. 

عکس در tweet شما ظاهر می شود. 
 برای اضاف��ه کردن یک برچس��ب، دکمه 
( را لمس نمایید، و س��پس  ( Hashtag

متن hashtag را تایپ کنید. 
 ب��رای اضافه کردن موقعی��ت مکانی خود 
( را لمس  ( Location دکمه ،tweet ب��ه

 .) نمایید ) تغییر به 
 ب��رای ارس��ال Tweet ،tweet را لمس 

نمایید. 

سه دکمه ای موجود در انتهای تصویر چه کاری انجام می دهند؟ 

برای مش��اهده عکس ه��ای کوچک از آثاری که می خواهید با هم مقایس��ه 
( را لمس کنید. برای ب��اال بردن رنگ های  ( Effects نمایی��د، دکم��ه
( را لمس کنید. برای نش��ان دادن صفحه  ( Enhance عکس دکم��ه
( را لمس نمایید، و سپس عکس  ( Crop دکمه ،Move and Scale

را برش دهید.

آیا روش دیگری برای فعال کردن یک tweet وجود دارد؟ 

بله. ش��ما می توانید یک tweet را از یک عکس ش��روع نمایید. در برنامه 
Gallery، عکس��ی را که می خواهید اس��تفاده نمایی��د انتخاب کنید، و 
( را لمس کنید. در منوی اعالن، See All را  ( Share سپس دکمه
لمس کنید، و سپس برای فعال نمودن یک Twitter ،tweet را لمس 

نمایید. 
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کار کردن با برنامه ها 
برنامه ها )Apps( نرم افزاری هس��تند که قابلیت ویژه ای را به تلفن یا تبلت ش��ما می بخش��ند. آندروید برخی از این برنامه ها را 
درون خود دارد، و شما می توانید برنامه های بیشتری را بر روی ابزار خود ایجاد نمایید که وظایف مورد نیاز شما را انجام دهند. 
ش��ما می توانید از Google Play Store یا منابع دیگر برنامه ها را دانلود نمایید، آن را در صورت لزوم اجرا کنید، و به س��رعت 
آن ها را جابجا نمایید. برای نگهداری برنامه های در حال اجرا، می توانید آن ها را به طور دستی یا به طور خودکار به روز نمایید. 
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اجرا کردن برنامه ها و جابجا کردن سریع آن ها 

هنگام��ی که ش��ما بای��د برنامه ای را بر روی ابزار آندروید خود اس��تفاده کنید، آن را اجرا نمایید. ش��ما می توانید هر برنامه را از 
صفحه Apps اجرا کنید، اما می توانید برنامه ها را بر روی صفحه Home یا در زبانه Favorites قرار دهید از این رو می توانید 
مس��تقیماً آن ها را از صفحه Home اجرا نمایید. ش��ما چند برنامه را می توانید هم زمان اجرا نمایید. هر برنامه در صفحه کامل 
ظاهر می ش��ود، مس��لماً شما بر روی یک برنامه کار می کنید، اما می توانید یک برنامه را با برنامه دیگر در صورت نیاز جابجا کنید. 

شما می توانید با استفاده از لیست Recent Apps برنامه ها را جابجا نمایید. 

اجرا کردن برنامه ها و جابجا کردن سریع آن ها 

اجرا کردن چند برنامه 
( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که Widgets در صفحه 
Apps نش��ان داده شده اس��ت، زبانه Apps را 

لمس کنید. 
یادداش�ت: در صورت لزوم، نوار را برای نمایش 

برنامه های بیشتر به سمت چپ بکشید. 

 اولی��ن برنامه ای که می خواهید اجرا نمایید را 
لمس کنید. 

برنامه باز می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 

 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 می خواهید اجرا نمایید را 
لمس کنید. برنامه باز می شود. 
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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 می توانید بوسیله 
لم��س ک��ردن دکم��ه Recent Apps از 
صفحه Home لیس��ت Recent Apps را 

نشان دهید. 

لیست Recent Apps نمایان می شود. 

برنامه های��ی که در انتهای لیس��ت قرار دارند 
آن هایی هستند که اخیراً استفاده شده اند. 

 در صورت لزوم، نوار را برای مشاهده برنامه 
های دیگر به سمت باال بکشید. 

 برنام��ه ای را که می خواهید نش��ان دهید 
لمس نمایید. 

صفحه برنامه ظاهر می ش��ود، و شما می توانید 
با استفاده از برنامه شروع کنید. 

آیا می توانم هر چیزی را از لیست Recent Apps انجام دهم؟ 

شما می توانید اطالعات یک برنامه را نمایش دهید یا برنامه را از لیست Recent Apps حذف نمایید. 
برای نشان دادن اطالعات برنامه، آیکون آن را در لیست Recent Apps لمس کرده و نگهدارید، سپس 
App info را 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 list را لمس کنید. 
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 Google Play کاوش در

تلفن یا تبلت آندروید ش��ما ش��امل برنامه هایی است که می توانید برای وظایف روزانه اس��تفاده کنید. برای مثال، شما می توانید 
 ب��ا اس��تفاده از برنام��ه Chrome وب گ��ردی نمایید، و ب��ا اس��تفاده از برنامه Gmail پیام ه��ای الکترونیکی را در س��رویس

Google Gmail ارس��ال و دریافت نمایید، و با اس��تفاده از برنامه Calendar کارهای خود را زمان بندی نمایید. هنگامی که 
شما باید وظایفی را که برنامه های حاضر پوشش نمی دهند انجام دهید، می توانید برنامه های دیگر را اضافه نمایید. برای به دست 
آوردن برنامه ها، می توانید برنامه Play Store را اجرا نمایید، که امکان دسترسی به سرویس Google Play را مهیا می سازد. 

سرویس Google Play شامل برنامه هایی است که گوگل برای استفاده از ابزار های آندروید تایید نموده است. 

 Google Play کاوش در

( را لمس کنید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداشت: در صورتی که زبانه Widgets در صفحه 
Apps نش��ان داده شده است، زبانه Apps را لمس 

نمایید. 
( را لمس کنید.  ( Play Store 

یادداش�ت: در صورتی که آیک��ون Play Store در 
صفحه اول Apps نیس��ت، نوار مرورگر را به س��مت 
چپ بکشید تا صفحه Apps بعدی نشان داده شود. 
 Google باز می ش��ود و صفحه Play Store برنامه

Play نمایش داده می شود. 
 Apps را لمس کنید. 

صفحه Apps ظاهر می شود، و لیست Featured را 
نشان می دهد. 

 برای مش��اهده برنامه های پیش��نهادی توس��ط 
کارمن��د Staff Picks ،Google Play را لم��س 

نمایید. 
 ب��رای مش��اهده برنام��ه ه��ای انتخ��اب ش��ده 
،Google Play ه��ای  ویراس��تار   توس��ط 

Editors Choices را لمس نمایید. 
 برای ش��نان دادن صفحه Games ،Games را 

لمس نمایید. 
 برای برگشت به هر کدام از صفحات باال به صفحه 

( را لمس نمایید.  ( Back دکمه ،Apps
 برای مرور کردن Google Play بوس��یله طبقه 
بندی ه��ا، Categories را لمس کنید یا به س��مت 

راست بکشید. 
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صفحه Categories نمایان می شود. 
 سلس��له مراتب��ی را ک��ه می خواهید مرور 
 Business ،نمایید لمس کنی��د، برای مثال

را لمس کنید. 
صفحه سلسله مراتب ظاهر می شود. 

 ،categories برای برگش��ت به صفح��ه 
 Back یا دکمه ) ( Play Store دکم��ه 

( را لمس نمایید.  (
 دوبار صفحه را به سمت چپ بکشید. 

و می ش��ود  ظاه��ر   Top Paid  صفح��ه 
برنامه های برت��ر را برای افرادی که مبلغی را 

پرداخت کرده اند نشان می دهد. 
 یک ب��ار دیگ��ر صفحه را به س��مت چپ 

بکشید. 
و می ش��ود،  ظاه��ر   Top Free  صفح��ه 

برنامه های مجانی را نشان می دهد. 

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
ب��رای   ،Trending و   ،Top New Free
برگش��ت به صفحات دیگر به س��مت راس��ت 

بکشید. 

چگونه می توانم برنامه هایی که قباًل در Google Play خریداری کرده بوده ام را ببینم؟

( را لمس نمایید و  ( Menu دکمه ،Apps یا هر جایی در صفحات ،Google Play از صفحه
سپس My Apps را لمس نمایید. صفحه Apps ظاهر می شود، و لیست برنامه های نصب شده 
را نش��ان می دهد. از اینجا، شما می توانید به س��رعت به برنامه های به روز شده موجود دسترسی 

داشته باشید. 
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Google Play جستجوی برنامه های مورد نیاز خود در

مرور کردن س��رویس Google Play یک 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، می توانید در Google Play به دنبال آن بگردید. 
با جس��تجو، یک لیس��ت از موارد هماهنگی که ش��ما می توانید اطالعات آن را کاوش نمایید بر گردانده می شود. هنگامی که شما 
برنامه ای را که می خواهید  پیدا می نمایید، می توانید آن را دانلود و نصب کنید. به عنوان بخشی از فرآیند نصب و راه اندازی، شما 
می توانید 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، می توانید این فرآیند نصب را تکمیل کنید، وگرنه، می توانید آن را حذف نمایید. 

Google Play جستجوی برنامه های مورد نیاز خود در 

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که Widgets در صفحه 
Apps نمایش داده ش��ده باشد، زبانه Apps را 

لمس نمایید. 

( را لمس نمایید.  ( Play Store 

 Play Store یادداش�ت: در صورتی که آیکون
در همان صفحه اول Apps نیست، برای نمایش 
صفح��ه برنامه ه��ای بعدی آن را به س��مت چپ 

بکشید. 

برنام��ه Play Store ب��از می ش��ود و صفح��ه 
Google Play نشان داده می شود. 

 Apps را لمس کنید. 
 Featured ظاهر می شود، و لیست Apps صفحه

را نشان می دهد. 
( را لمس نمایید.  ( Search دکمه 
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کادر Search ظاهر می شود. 
 منوی اعالن جس��تجو های اخیر ش��ما را 

نشانی می دهد. 
یادداش�ت: ش��ما همچنین ش��ما می توانید 
واحدهای جستجوی خود را با صدا فرا بخوانید. 
( را لمس نمایید  ( microphone دکمه
 ”Speak now“ و س��پس هنگامی که نشانه

ظاهر می شود بخش ها را بگویید. 
 بخش های جستجوی خود را تایپ نمایید. 
 منو اعالم پیش��نهادات را نش��ان می دهد. 
در صورت��ی ک��ه یک��ی از آن ها همانی اس��ت 
ک��ه می خواهی��د، آن را لمس کنی��د. در غیر 
اینصورت، تایپ بخش های جستجو را متوقف 

نمایید. 
( را لمس کنید.  ( Search دکمه 
یک صفحه از لیست نتایج ظاهر می شود. 

 نتایج��ی را ک��ه می خواهیدببینید، لمس 
کنید. 

صفحه برنامه ظاهر می شود. 
دکم��ه برنام��ه  فیل��م  مش��اهده  ب��رای   

( را لمس نمایید.  ( Play 
 توضیحات بررسی های کاربر را بخوانید. 

  در صورت��ی که می خواهید برنامه را نصب 
نمایید، Install را لمس کنید. 

ش��ما می توانید با خواندن و پذیرفتن مجوزها 
پیشرفت کنید و سپس برنامه را دانلود نمایید. 
شما می توانید برنامه را از صفحه Apps اجرا 

نمایید. 

چه مجوزهایی را من باید برای یک برنامه قبول کنم؟ 

شما باید بسته به آن برنامه ای که اجرا می شود تصمیم بگیرید. برای مثال، یک برنامه که فایل های مورد 
نیاز Modify را ایجاد می نماید یا محتوای مجوز ذخیره سازی USB را حذف می کند، یک برنامه که 
می تواند پیوند های e-mail را باز کند به مجوز الصاقات Read email نیاز دارد. هر چند، شما باید به هر 
 برنامه ای که می خواهد به داده های حساس دسترسی داشته باشد مانند مخاطب های 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 برنامه هایشان را برای حذف از مشکالت به روز می نمایند و ویژگی های جدید را اضافه می نمایند. 
برای حفظ و نگهداری برنامه های در حال اجرای خود، ش��ما باید هنگامی که آن ها 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 می توانید 
تمامی برنامه ها را همزمان به روز نمایید یا یک برنامه مجرد را همزمان به روز نمایید. معموالً، به روز رسانی تمامی برنامه ها 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.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

 Widgets یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده ش��ده است، زبانه 

Apps را لمس نمایید. 

 Play Store را لمس کنید. 

یادداشت: در صورتی که آیکن Play Store در 
همان صفحه اول Apps نیست، برای نشان دادن 

صفحه بعدی برنامه ها به سمت چپ بکشید. 

برنام��ه Play Store ب��از می ش��ود و صفح��ه 
Google Play را نشان می دهد. 

 Apps را لمس نمایید. 
صفحه Apps ظاهر می شود.

یادداش�ت: در صورتی که Widgets در صفحه 
Apps است، زبانه Apps را لمس نمایید. 

( را لمس نمایید.  ( Menu دکمه 



کار کردن با برنامه ها 

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 20113005970452

www.karamoozesh.com

منوی را باز نمایید. 
 My Apps را لمس نمایید. 

صفحه My Apps ظاهر می شود. 

 My Apps یادداشت: در صورتی که صفحه
در هم��ان صفح��ه اول Apps نیس��ت، برای 
نش��ان دادن لیس��ت Installed صفحه را به 
س��مت چپ بکش��ید یا Installed را لمس 

کنید. 

 دکمه Update را لمس نمایید. این دکمه 
( و تعداد به روزرسانی ها،  ( Update آیکن

برای مثال، Update 18 را نشان می دهد. 
آندروید به روز رس��انی ها را دانلود می کند و 

آن ها را نصب می نماید. 

( نشان  (Update Installed آیکن 
می دهد که یک به روز رسانی نصب شده است. 

 Manual updates در صورتی که لیست 
ظاهر ش��ود، یک دکمه برنامه را لمس نمایید، 
و س��پس Update را در صفحه برنامه لمس 

نمایید. 

چگونه یک برنامه مجرد را به روز نمایم؟ 

لیس��ت Installed را ب��ا پیگی��ری مراحل 1 تا 6 در متن اصل��ی نمایش دهید. 
 ب��رای نش��ان دادن صفحه برنام��ه دکمه برنام��ه )app( را لمس کنید، س��پس

 Update ) ( را لمس کنید. 
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حذف کردن برنامه ای که شما دیگر به آن نیاز ندارید 

هر برنامه ای که ش��ما نصب می نمایید برخی از فضای ذخیره س��ازی ابزار ش��ما را اش��غال می نمایند و در صفحه Apps ظاهر 
می ش��وند. هنگامی که ش��ما به دیگر برنامه ای که قباًل نصب کرده بوده اید نیاز ندارید، می توانید آن را از ابزار خود حذف کنید. 
برنامه شما در Google Play در دسترس باقی می ماند، در صورتی که شما نظر خود را تغییر دهید از این رو می توانید به راحتی 
آن را دوباره نصب نمایید. ش��ما می توانید یک برنامه را با اس��تفاده از صفحه Apps یا با اس��تفاده از صفحه App info مختص 
به آن برنامه حذف نمایید.  ش��ما نمی توانید برنامه هایی که درون بدنه آندروید س��اخته شده اند را حذف کنید، تنها برنامه ای که 

خودتان نصب کرده اید می توانید حذف نمایید. 

حذف کردن برنامه ای که شما دیگر به آن نیاز ندارید 

 Apps حذف کردن برنامه با استفاده از صفحه
( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه زبانه Widgets در 
صفحه Apps باشد، زبانه Apps را لمس نمایید. 

 آیک��ون برنام��ه ای را ک��ه می خواهید حذف 
نمایید لمس کنید و نگهدارید. 
صفحه Home ظاهر می شود. 

 آیکون برنامه ای که ش��ما نگهداش��ته اید در 
بخش اصلی صفحه ظاهر می شود. 

 دکمه Uninstall و آیکون App info در 
باالی صفحه ظاهر می شود. 

 برنامه را به دکمه Uninstall هدایت نمایید. 
 آیکون برنامه و دکم��ه Uninstall به رنگ 

قرمز در می آید. 
 آیکون برنامه را رها نمایید. 

یک کادر محاوره ای تأییدیه ظاهر می شود. 
 OK را لمس نمایید. 

آندروید برنامه را حذف نمایید. 
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حذف کردن یک برنامه با اس��تفاده از صفحه 
App Info خود برنامه 

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

 Widgets یادداش�ت: در صورتی که زبانه
در صفحه Apps نشان داده شده است، زبانه 

Apps را لمس نمایید. 
 Play Store را لمس نمایید.

آیک��ون ک��ه  صورت��ی  در   یادداش�ت: 
 Apps در هم��ان صفح��ه اول Play Store
ظاهر نش��ود، برای نش��ان دادن صفحه بعدی 

برنامه ها به سمت چپ بکشید. 
برنام��ه Play Store ب��از می ش��ود و صفحه 

Google Play را نشان می دهد. 
( را لمس نمایید.  ( Menu دکمه 

منوی باز می شود. 
 My Apps را لمس نمایید. 

صفحه My Apps ظاهر می شود. 
 برنام��ه ای را که می خواهید حذف نمایید 

لمس کنید. 
صفحه برنامه ظاهر می شود. 

 Uninstall را لمس نمایید.  
یک کادر محاوره ای تایید ظاهر می شود. 

 Ok را لمس نمایید. 
آندروید برنامه را حذف می کند. 

چگونه یک برنامه ای که حذف کرده ام را دوباره نصب کنم؟ 

 Home یک برنامه را دوباره نصب نمایید. برای نشان دادن صفحه Play Store در My Apps ش��ما می توانید به راحتی با اس��تفاده از لیس��ت
( را لمس کنید. Play Store را لمس  ( All Apps دکمه Apps را لمس کنید، س��پس برای نش��ان دادن صفحه ) ( Home دکمه
( را لمس نمایید، و سپس My Apps را لمس نمایید. All را لمس نمایید یا برای نشان دادن لیست All صفحه را به  ( Menu کنید، دکمه

سمت چپ بکشید، سپس برنامه را لمس نمایید. در صفحه برنامه، Install را لمس کنید. 
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انتخاب کردن برنامه هایی که به طور خودکار به روز می شوند 

با به روز نگهداش��تن برنامه های آندرویدی خود می توانید از ویژگی های جدید که توس��عه دهنده ها به برنامه ها اضافه می نمایند 
سود ببرید. شما می توانید به طور دستی به روز رسانی را اعمال نمایید، اما شما می توانید برنامه های تلفن یا تبلت خود را تنظیم 
نمایید تا به طور خودکار به روز شوند. شما می توانید تمامی برنامه ها را انتخاب کنید یا تنها برخی از برنامه ها را به طور خودکار 
انتخاب نمایید. به روزرسانی های خودکار می تواند بسیار مفید باشد، اما آن ها حجم زیادی از مقادیر بزرگ داده را منتقل می کند. 
برای جلوگیری از به روز رس��انی های خودکار از مصرف برنامه داده س��لولی خود، می توانید تعیین کنید تلفن یا تبلت با قابلیت 

سلولی تنها هنگامی که به شبکه Wi-Fi وصل شد شروع به دانلود به روزسانی ها کند.
 

انتخاب کردن برنامه هایی که به طور خودکار به روز می شوند 

Play Store در My Apps باز کردن صفحه
( را لمس کنید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمی نمایید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که زبان��ه Widgets در 
 Apps نشان داده شده است، زبانه Apps صفحه

را لمس نمایید. 

 Play Store را لمس نمایید. 

 Play Store یادداش�ت: در صورتی که آیکون
در همان صفحه اول ظاهر نشود، برای نشان دادن 
صفحه برنامه های بعدی صفحه را به س��مت چپ 

بکشید. 

ب��از می ش��ود و صفح��ه   Play Store برنام��ه 
Google Play را نشان می دهد. 

( را لمس نمایید.  ( Menu منوی 
منوی را باز نمایید. 

 My Apps را لمس نمایید.
صفحه My Apps ظاهر می شود. 
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ب��رای  ه��ای خ��ود  برنام��ه  ک��ردن   تنظی��م 
به روز رسانی خودکار 

دکم��ه  ،My Apps صفح��ه  در   
( را لمس نمایید.  ( Menu 
 Settings را لمس کنید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 Auto-Update apps را لم��س کنی��د

 .) ) تغییر به 
صورت��ی  در  تبل��ت،  ی��ا  تلف��ن  ی��ک  در   
 ک��ه می خواهی��د برنام��ه تنه��ا زمان��ی ک��ه به

Wi-Fi متصل هس��تید به روز رس��انی را آغاز 
Update over Wi-Fi only  کنن��د، 

( را انتخاب نمایید.  ) تغییر به 
( را لمس نمایید.  ( Play Store دکمه 

صفحه My Apps ظاهر می شود. 

کنترل کردن به روز رس��انی های خودکار برای 
یک برنامه خاص 

 در صفح��ه My Apps، برنام��ه ای را ک��ه 
می خواهید تحت تأثیر قرار دهید لمس نمایید. 
صفحه App info برای آن برنامه باز می شود. 

( ی��ا حذف کردن   ب��رای انتخاب کردن )
را   Allow automatic updating  ) (

لمس کنید. 
( را لمس نمایید.  ( Play Store دکمه 
صفح��ه My Apps ظاه��ر می ش��ود، و ش��ما 
 می توانی��د ب��ه روز رس��انی خ��ودکار را ب��رای 

برنامه های دیگر تعیین نمایید. 

آیا روش س�ریع تری برای رسیدن به صفحه App info وجود 
دارد؟ 

 در صورت��ی ک��ه برنام��ه در حال اجرا باش��د، ش��ما می توانید صفحه
"App info مانن��د ای��ن را نش��ان دهید: برای نش��ان دادن لیس��ت

( را لمس  ( ) ( Recent Apps دکم��ه Recent Apps
(. هنگامی  نمایید، سپس برنامه مناسب را لمس کرده و نگهدارید )

( را لمس نمایید.  ( App info ،که منوی اعالن ظاهر شد



206207

   فصل 8

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

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 Play با استفاده 
از برنامه Play Store دانلود کنید. اما همچنین می توانید یک برنامه را بر روی ابزار خود به طور دس��تی با اس��تفاده از روشی به 
نام sideloading بارگذاری نمایید در sideloading، ش��ما یک بس��ته فایل حاوی برنامه ای که می خواهید نصب نمایید را 
تعیین نمایید. شما سپس بسته فایل را به تلفن یا تبلت خود انتقال می دهید، و نصب برنامه ها را از منابع ناشناس فعال می کنید، 

و برنامه را نصب می نمایید. 

درک اینکه نصب و راه اندازی دستی برای این مفید است که 
Sideloading اصوالً برای نصب برنامه هایی مفید است، که در Google Play در دسترس نیستند. برای مثال، شما باید یک برنامه که برای شرکت 

 sideloading .نمایید sideload یا س��ازمان شما ارائه شده است را
می تواند 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. 
برنامه های��ی که از منابع ای به غیر از Google Play دانلود می کنید 
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 می توانید برای sideload استفاده نمایید
بوس��یله sideload کردن یک برنامه، می توانید این قابلیت را به ابزار آندرویدی 
خود اضاف��ه نمایید. فرآیند sideloading به برنامه مدیریت فایل بر روی ابزار 
آندروی��د نیاز دارد. ش��ما از این برنامه برای نصب ک��ردن برنامه ای که در حال 
sideloading است استفاده نمایید. برای آماده شدن جهت sideload کردن 
ی��ک برنام��ه، برنامه Play Store را ب��از نمایید و یک برنام��ه مدیریت فایل را 
از Google Play نص��ب نمایی��د. دو انتخاب خ��وب ES File Explorer، و 

Astro File Manager هستند که در اینجا نشان داده شده اند. 

 App Package File دسترسی به
ش��ما می توانید برای اضافه کردن این قابلیت تعدادی برنام��ه را برای sideload کردن در ابزار آندروید 
خ��ود جس��تجو کنید. هر برنامه در یک فای��ل توزیع به نام package file از برنامه ای که ش��ما نصب 
کرده اید حاصل می ش��ود. ش��ما می توانید 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 backup از برنامه

file-management مانند ES File Explorer یا Astro File Manager اس��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 می خواهید 
sideload نمایی��د، باید فایل را به تلفن یا تبلت خود ارس��ال 
نمایید. ش��ما می توانید 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 Explorer یا 
Android File Transfer استفاده نمایید. در غیر اینصورت، 
از یک سرویس ذخیره سازی آنالین مانند Dropbox استفاده 
نمایید. در صورتی که بس��ته فایل کوچک باشد، شما همچنین 

می توانید از e-mail استفاده نمایید. 

فعال کردن نصب و راه اندازی App ها از منابع ناشناخته 
 Google Play در حال پیش فرض آندروید به ش��ما اجازه نمی دهد برنامه ها را از منابعی به غیر از
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 برنامه ها را از منابع ناشناخته بدهد. 
( را لمس کنید، برای نش��ان دادن صفحه  ( Home دکمه Home برای نش��ان دادن صفحه
(را لمس نمایید. در صفحه  ( Settings را لمس کنید، و سپس ) ( All Apps دکمه Apps
 .) Security ،Settings را لمس نمایید، س��پس منابع ناش��ناس را انتخاب کنید ) تغییر به 

در کادر محاوره ای هشدار،  OK را لمس کنید. 

نصب کردن دستی برنامه ها 
بعد از کپی کردن بسته فایل به ابزار آندروید خود و تنظیمات، آندروید 
اجازه نصب برنامه ها را از منابع ناش��ناس می دهد، و ش��ما می توانید به 
 file-management طور دس��تی برنامه ها را نص��ب کنید. برنام��ه
)مدیریت فایل( را در تلفن یا تبلت خود باز نمایید، و سپس بسته فایل 
را باز نمایید. هنگامی که صفحه فهرست مجوزها ظاهر می شود، قبل از 
تصمیم برای انجام نصب با دقت مجوزها را بخوانید. بعد از نصب کردن 
برنامه، شما می توانید آن را از صفحه Apps مانند هر برنامه دیگر اجرا 

نمایید.  
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مرور کردن وب و ارسال نامه 
)Email( الکترونیکی

تلفن یا تبلت آندروید شما کاماًل به مرورگر وب و ارسال نامه الکترونیکی یا یک اتصال Wi-Fi یا یک شبکه سلولی مجهز شده 
است. 
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مرور کردن وب 

تلفن یا تبلت ش��ما به برنامه Chrome، که برای مرور کردن وب اس��تفاده می ش��ود تجهیز ش��ده اس��ت. اولین باری که ش��ما 
Chrome را اجرا می نمایید، برنامه صفحه معرفی را نمایش می دهد. بعد از آن، Chrome آخرین صفحه وب بازدید ش��ده را 
نشان می دهد. شما می توانید به سرعت بوسیله وارد کردن نشانی آن در کادر نشانی omnibox( Chrome( یا بوسیله دنبال 
کردن یک لینک از صفحه دیگر به یک صفحه وب بروید. اگرچه ش��ما می توانید 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 آن ها را جابجا یا 

پس و پیش نمایید. 

مرور کردن وب 

باز کردن Chrome و هدایت به صفحات وب 
( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Chrome آیکون 

س��ینی  در  ک��ه   صورت��ی  در  یادداش�ت: 
دکم��ه اس��ت،  نش��ده  ظاه��ر   Favorites"

( را لم��س نمایی��د و س��پس  ( All Apps
Chrome را لمس کنید. 

Chrome باز می شود. 
 omnibox را لم��س کنی��د. ای��ن یک کادر 

نشانی و کادر جستجو است. 
Omnibox را توس��عه دهی��د، و صفح��ه کلید 

ظاهر می شود.
 نش��انی صفحه ای که می خواهید باز کنید را 

تایپ نمایید. 
 Go را لمس کنید. 

Chrome صفحه را نمایش می دهد. 
 یک لینک در صفحه را لمس نمایید. 

Chrome صفحه را نشان می دهد. 
یادداش�ت: در صورتی که می خواهید به صفحه 
( را لمس کنید و  ( Menu جدید بروید، دکمه
 Back سپس برای برگشت به صفحه قبلی دکمه
( را لمس کنید. ش��ما سپس می توانید برای  (
رفت��ن به صفحه بع��دی که از آنجا آم��اده بودید 

( را لمس نمایید.   ( Forward دکمه
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باز کردن چند صفحه وب و جابجا کردن آن ها 
( را لمس نمایید.  ( Pages دکمه 

Chrome دکمه زبانه جدید را نشان می دهد. 
 New tab را لمس نمایید. 

Chrome صفحه Most visited )بیش��تر 
بازدید شده( را نشان می دهد. 

 omnibox را لم��س کنید، و س��پس به 
صفحه ای که می خواهید مراجعه نمایید. 

صفحه ظاهر می شود. 
 Pages برای تعویض صفحه دیگر، دکمه 

( را لمس نمایید.  (
لیست صفحات باز ظاهر می شود. 

 ش��ما می توانید قبل از باز کردن آن برای 
مشاهده یک تعداد صفحه بیشتر، به سمت باال 

یا پایین هدایت نمایید. 
 ش��ما می توانید برای بس��تن یک صفحه 
 را لمس کنید، یا ش��ما می توانید بوس��یله 
کشیدن آن به سمت چپ یا راست یک صفحه 

را ببندید.  
 صفحه ای را که می خواهید نش��ان دهید 

لمس نمایید. 
Chrome صفحه را نمایش می دهد. 

آیکون میکروفون در کادر نشانی Chrome برای چیست؟ 

( برای جس��تجوی صوتی است. برای انتخاب کردن  آیکون میکروفون )
 omnibox کادر نش��انی( را لمس کنید. در صورتی که( omnibox آن
حاوی یک نش��انی باش��د، برای حذف کردن آن  را لمس کنید. سپس 
( را لم��س کنی��د و هنگام��ی ک��ه نش��انه ( Microphone آیک��ون 

“Speak now “ ظاهر شد، بخش های جستجوی خود را بگویید.

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

( را لمس نمایید  ( Menu برای تعین نس��خه معمول صفحه وب، دکمه
 و س��پس check box گزینه Request desktop site را لمس کنید

(. بعضی از سایت ها جهت جلوگیری از درخواست نسخه  ) تغییر به 
های دسک تاپ برنامه نویسی شده اند. 
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استفاده از Bookmark ها، Most Visited و ابزار های دیگر 

تایپ کردن نش��انی های وب می تواند س��خت باش��د، از این رو Chrome ویژگی هایی را برای کاهش تعداد نشانی های مورد نیاز 
 most visited های شما، سایت های bookmark برای آندروید می تواند به طور خودکار Chrome .ورودی ارائه داده است
را جس��تجو نمایید، و زبانه ها را از Chrome در رایانه ش��ما یا ابزار های دیگر از طریق Google Account باز نماید، و تبلت 
یا تبلت ش��ما می تواند به س��رعت به سایت ها و صفحات وب دسترسی پیدا کند. شما همچنینی می توانید bookmark ها را در 

تلفن یا تبلت خود ایجاد نمایید و Chrome sync آن ها را به رایانه جستجو بر می گرداند. 

استفاده از Bookmark ها، Most Visited و ابزار های دیگر 

باز کردن صفحه Bookmark ها 
( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Chrome آیکون 

Chrome باز می شود. 
( را لمس کنید.  ( Menu دکمه 

منوی باز می شود.
  Bookmarks را لمس کنید. 

صفحه Bookmarks ظاهر می شود، و در حالت 
پیش فرض پوش��ه Mobile Bookmarks را 

نشان می دهد. 

 bookmark باز کردن یک صفحه وب
 در ص��ورت ل��زوم، بوس��یله لم��س ک��ردن 
Bookmarks پوشه bookmark های دیگر 

را هدایت نمایید و سپس پوشه را لمس کنید. 
 Bookmark را لمس نمایید. 

صفحه وب باز می شود. 
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 Most ب��از ک��ردن صفح��ه وب از لیس��ت
 Visited

دکم��ه  ،Bookmarks صفح��ه  در   
 Most visited یا ) ( Most Visited

را لمس نمایید. 
صفحه Most Visited ظاهر می شود. 

 صفح��ه وب که می خواهید ب��از نمایید را 
لمس کنید. 

صفحه وب باز می شود. 

لیس��ت از  وب  صفح��ه  ی��ک  ک��ردن   ب��از 
Other Devices

( را لمس کنید.  ( Menu دکمه 
منوی باز می شود. 

 Other devices را لمس کنید. 
صفحه Other devices ظاهر می شود. 

 اگ��ر فهرس��تی ک��ه می خواهید اس��تفاده 
نمایید در باالی س��ربار کوچک ش��ده اس��ت، 
( را برای توس��عه  ( Expand List دکمه

 .) . تغییر به  آن لمس نمایید )
 صفح��ه وب را که می خواهید ب��از نمایید 

لمس کنید. 
صفحه وب را باز نمایید. 

چگونه Chrome را برای جستجوی داده های خودم بر روی رایانه تنظیم کنم؟ 

Chrome در Windows یا OS X به طور خودکار از زمانی که شما به Chrome وصل می شوید داده های شما را با حساب گوگل شما جستجو 
( را کلیک نمایید. در صورتی که “Signed in as” توس��ط نام  ( Chrome می نماید. برای چک کردن اعم از اینکه ش��ما متصل ش��ده اید، منوی
حس��اب ش��ما در منوی ظاهر می شود، شما متصل ش��ده اید. 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 Bookmark ها برای صفحات وب 

در حالیکه مش��غول مرور کردن وب بر روی تلفن یا تبلت خود هس��تید، احتماالً با صفحات وب مواجه می ش��وید که می خواهید 
دوباره به آن ها دسترسی داشته باشید. برای دسترسی به یک صفحه وب، یک bookmark برای آن ایجاد کنید. Chrome به 
طور خودکار bookmark های شما را برای رایانه های دیگر و ابزارهایی که با استفاده از Google Account متصل شده اید 
در دسترس می سازد، بنابراین شما می توانید به راحتی به صفحات bookmark شده در رایانه و ابزار های دیگر دسترسی پیدا 

کنید. 
 

ایجاد Bookmark ها برای صفحات وب 

ایجاد کردن ی��ک bookmark بر روی تلفن یا 
تبلت 

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
( را لمس کنید.  ( Chrome آیکون 

 bookmark به صفحات��ی که می خواهی��د 
کنید هدایت می شوید. 

( را لمس کنید.  ( Menu دکمه 

یادداش�ت: در تبل��ت، در س��مت راس��ت لب��ه 
 کادر نش��انی Chrome برای ب��از کردن صفحه

 ) ( Favorites دکم��ه Add Bookmark
را لمس کنید. 

( را لمس نمایید.  ( Bookmark دکمه 
صفحه Add Bookmark ظاهر می شود. 

 نام را در صورت نیاز ویرایش کنید. 
 اگر الزم است، نشانی را ویرایش کنید. 

 در صورتی که کادر In پوشه ای که می خواهید 
در آن bookmark را ذخیره کنید نمایش داد، 

Save را لمس نمایید و به ادامه کار بپردازید. 
 پوشه مناسب را در کادر In لمس کنید. 

 برای استفاده از یک پوشه حاضر، آن را لمس 
 .) کنید ) تغییر به 

 New Folder ،برای ایجاد یک پوشه جدید 
را لمس نمایید.
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صفحه Add Folder ظاهر می شود. 

 Name را لمس کنید. 

صفحه کلید روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

 نامی را برای پوشه تایپ کنید. 

 محتوای کادر In را لمس کنید و س��پس 
پوش��ه را که می خواهید پوشه جدید را ایجاد 

نمایید لمس کنید.
 

 Save را لمس کنید.

صفحه Choose a folder ظاهر می شود. 

 Ok را لمس کنید. 

صفحه Add Bookmark ظاهر می شود. 

 Save را لمس کنید. 

bookmark ،Chrome را ایجاد نمایید. 

صفحه وب دوباره ظاهر می شود. 
  

چگونه من یک bookmark را حذف نمایم ؟ 

 ،Bookmarks را لمس کنید، و سپس برای نشان دادن صفحه ) ( Menu برای باز کردن منوی ،  دکمه
گزین��ه Bookmarks را لم��س کنی��د. bookmark را که می خواهید ح��ذف نمایید لمس کنید و 

( را لمس کنید.  ( Delete bookmarks ،نگهدارید. هنگامی که منو ظاهر می شود
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پیکربندی موتور جستجوی پیش فرض شما 

برای جستجوی اطالعات با Chrome، اغلب شما باید با استفاده از یک موتور جستجو، جستجو را آغاز نمایید. موتور جستجوی 
 ،Google اس��ت، اما ش��ما می توانید به موتور جستجوی دیگر جابجا شوید. انتخاب های شما Google ،Chrome پیش فرض

Yahoo!، و Bing هستند که مستقیماً با یکدیگر در رقابت هستند و نتایج مشابه را در چندین جستجو بر می گردانند. 

پیکربندی موتور جستجوی پیش فرض شما 

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( Chrome آیکون 

Chrome باز می شود. 

( را لمس کنید.  ( Menu دکمه 

منوی باز می شود. 

 Settings را لمس کنید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 

 Search engine را لمس کنید. 
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صفحه Search engine ظاهر می شود. 

 موتور جس��تجویی که می خواهید استفاده 
نمایید را لمس کنید. 

 ”Currently selected search engine“
در پایین موتور جستجویی که لمس کرده اید 

ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( Chrome دکمه 

صفحه Settings ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( Chrome دکمه 

صفح��ه وب که ش��ما قباًل مش��اهده کرده اید 
ظاهر می شود، و می توانید مرور کردن را ادامه 

دهید.

چگونه می توانم با استفاده از یک موتور جستجو به غیر از Google، Yahoo!، یا Bing جستجو کنم؟ 

ش��ما می توانید با اس��تفاده از هر موتور جس��تجویی که در وب پیدا می کنید 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 نمی توانید هر موتور جستجو را به غیر از گوگل، Yahoo!، یا Bing به 
عنوان یک موتور جستجوی پیش فرض بر روی یک ابزار آندروید تعیین نمایید. هر چند، می توانید به آسانی سایت را به لیست Bookmarks اضافه 

نمایید، و اگر از آن دائماً استفاده نمایید، آن بر روی لیست Most Visited ظاهر می شود. 
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 Autofill ها با استفاده از Form تکمیل کردن

 Autofill در صورتی که ش��ما فرم ها را با اس��تفاده از تلفن یا تبلت خود تکمیل می نمایید، می توانید بوسیله فعال کردن ویژگی
در زمان صرفه جویی کنید. Autofill می تواند 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 کرده اید. Autofill می تواند به طور خودکار داده های دیگری که 
شما در فیلدها وارد نموده اید را ذخیره کند، و می تواند اطالعات کارت اعتباری وارد شده را به طور خودکار ذخیره نمایید. برای 
امنیت، شما ممکن است ترجیح دهید اطالعات کارت اعتباری را در Autofill ذخیره نمایید، اما در صورت انجام چنین کاری، 

می تواند در زمان و انرژی صرفه جوی کند. 

 Autofill ها با استفاده از Form تکمیل کردن

( را لمس کنید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Chrome آیکون 

Chrome باز می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Menu دکمه 

منوی باز می شود. 

 Settings را لمس نمایید.

صفحه Settings ظاهر می شود. 

 Autofill forms را لمس نمایید. 
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صفحه Autofill forms ظاهر می شود. 
 س��وییچ Autofill را ب��رای تعیین آن به 

صورت On یا Off لمس نمایید. 
 Add profile را لمس کنید. 

صفحه Add profile ظاهر می شود. 
 جزییات نام و نشانی را تایپ کنید. 

 برای جابجا شدن به فیلد بعدی Next را 
لمس کنید. 

 داده های خود را در فیلد های باقی مانده 
تایپ نمایید. 

 Save را لمس کنید. 
صفحه Autofill forms ظاهر می شود. 

 پروفایلی را که اضافه نموده اید در لیس��ت 
Autofill profiles ظاهر می شود. 

 Add credit card را لمس کنید. 
صفحه Add credit card ظاهر می شود.

 هر فیلد را لمس نمایید و اطالعات خود را 
در آن وارد نمایید. 

 Save را لمس کنید. 
صفحه Autofill دوباره نمایان می شود. 

( را لمس کنید.  ( Chrome دکمه 
صفحه Settings ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Chrome دکمه 
صفحه وب را قبل از نمایان ش��دن مش��اهده 

کنید. 

چگونه Chrome می تواند زمان تکمیل اطالعات من را در وب ذخیره کند؟ 

Chrome همچنین می تواند رمز های ش��ما را ذخیره نماید و آن ها را برای ش��ما وارد نماید. این ویژگی می تواند مقدار زیادی در تایپ پیچیده صرفه 
( را لمس نمایید، و س��پس  ( Menu جویی نماید، به خصوص در صورتی که ش��ما از رمزهای قدرتمند و پر پیچ و تاپ اس��تفاده می نمایید، دکمه
Settings را لمس کنید. در صفحه settings، برای نشان دادن صفحه Save passwords ،Save passwords را لمس نمایید، و سپس سوییچ 

Save passwords را برای تعیین موقعیت On لمس کنید. 
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محکم کردن تنظیمات امنیت مرورگر خود 

در کنار س��ایت هایی که اطالعات یا س��رویس های مفید را ارائه می دهند، وب شامل سایت هایی 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 می دهد چگونه تنظیمات امنیتی را انتخاب نمایید، جاوا اسکریپت را غیر فعال کنید؛ و پیام های اعالن و cookie ها 

را مسدود نمایید. 

محکم کردن تنظیمات امنیت مرورگر خود 

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Chrome آیکون 
Chrome باز می شود. 

( را لمس کنید.  ( Menu دکمه 
منوی باز می شود. 

 Settings را لمس نمایید. 
صفحه Settings ظاهر می شود. 

 Privacy را لمس کنید. 
صفحه Privacy ظاهر می شود. 

( یا ح��ذف کردن  ب��رای انتخ��اب کردن )
 Navigation گزین��ه   check box  ) (

error suggestions را لمس کنید. 
(  ی��ا حذف کردن   ب��رای انتخاب کردن )
 Search and گزین��ه   check box  ) (

URL suggestions را لمس نمایید. 
(  و حذف کردن  ب��رای انتخ��اب ک��ردن )
 Network action گزینه Check box) ( 

Predictions را لمس نمایید. 
 Navigation error ویژگ��ی  یادداش�ت: 
 Search and URL و ویژگی suggestions
suggestions معموالً مفید هس��تند، اما آن ها 
گهگاهی پیش��نهادات نامناسب یا شگفت انگیزی 

را نشان می دهند. 
 Usage and crash reports را لم��س 

نمایید. 
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 ،Usage and crash reports  در کادر 
برای انتخاب یک گزینه یک check box را 

 .) 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 می خواهید حذف نمایید 
لم��س   Clear browsing data کادر  در 

 .) نمایید ) تغییر به 
 Clear را لمس نمایید. 

(را لمس کنید.  ( Chrome دکمه 
،Settings صفح��ه  در   

Content settings را لمس نمایید. 
 ،Content settings صفح��ه  در   
( یا ح��ذف کردن   ب��رای انتخاب ک��ردن )
آیت��م  check box گزین��ه   ) ( 

Accept cookies را لمس نمایید. 
گزین��ه  Check box  

Enable JavaScript را لمس نمایید. 
 Block pop-ups گزینهCheck box 

را لمس نمایید. 
را   Google location settings  

لمس کنید. 
 ،Off یا On برای تنظیم گزین��ه بر روی 
 Let Google apps access your

location را لمس نمایید. 
( را لمس نمایید.  ( Google دکمه 

( را لمس کنید تا  ( Chrome دکم��ه 
آخرین صفحه وب که ش��ما مشاهده کرده اید 

ظاهر شود. 

Cookie ها چه هستند و چه تهدیدی را مطرح می نمایند؟ 

یک cookie یک فایل متنی کوچک است که یک وب سایت برای شناسایی آن رایانه در آینده آن را بر روی یک رایانه جای می دهد. این برای کار با 
چند سایت مفید است، مانند سایت های خرید که شما آیتم ها را به یک کارت فروشگاه اضافه می نمایید، اما توسط سایت های مخرب و بدخواه استفاده 
می ش��وند، cookie ها می توانند یک تهدید امنیتی علیه ش��ما را مطرح کنند. شما می توانید تعیین نمایید cookie ،Chrome ها را نپذیرد، اما این 

وب سایت های مشروع را از کار کرد درست باز می دارد. معموالً بهتر است که مشخص نمایید cookie ،Chrome ها را قبول نماید. 
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)E-Mail( خواندن پیام های الکترونیکی

بعد از اینکه شما اطالعات حساب Gmail خود را وارد کردید، ابتدا هنگامی که تلفن یا تبلت یا راه اندازی کردید، آماده هستید 
تا پیام های e-mail را ارس��ال یا دریافت نمایید. شما می توانید پیام های e-mail ورودی خود را به راحتی بخوانید، به پیام های 
 Gmail :دریافتی پاسخ دهید، و در صورت لزوم پیام های جدیدی را بنویسید. ابزار های آندروید با دو برنامه داخلی همراه است
برای استفاده از حساب های گوگل، و Email برای استفاده با فراهم کننده های ایمیل دیگر. این فصل به شما چگونگی استفاده 

از Gmail را نشان می دهد، اما برنامه Email به یک روش مشابه کار می نماید. 

)E-Mail( خواندن پیام های الکترونیکی

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( Gmail 
یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه Gmail در همان 
صفحه اول Apps نباشد، نوار مرورگر را به سمت 
چپ یا راست بکشید تا Gmail را پیدا نمایید.  
Gmail ب��از می ش��ود، و Inbox ش��ما ظاه��ر 

می شود. 
 پی��ام Email با نام فرس��تنده در ادامه با دو 
خط پیش نمایش ظاهر می شود و خط موضوع و 

بخش اولی پیام را نشان می دهد. 
 فرس��تنده و موضوع پیام های خوانده نشده با 

یک پس زمینه سفید ظاهر می شوند. 
 پیام ه��ای خوانده ش��ده با یک پ��س زمینه 

خاکستری روشن نمایان می شوند. 
 این ش��ماره تعدادی پیام های خوانده نش��ده 

شما را نشان می دهد. 
 پیامی را می خواهید باز نمایید لمس کنید. 

 در صورت��ی ک��ه می خواهید پی��ام را حذف 
( را  ( Delete نمایید ش��ما می توانید دکم��ه

لمس کنید. 
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 هنگامی که ش��ما می خواهید پیام بعدی را 
نمایش دهید، صفحه را به سمت چپ بکشید. 

پیام بعدی ظاهر می شود. 

 در صورتی که پیام بس��یار پهن تر از صفحه 
باشد، و ابزار شما از حرکت وضعی چشم اندازه 
پش��تیبانی   )landscape orientation(
 landscape می نماید، اب��زار را به وضعی��ت

تغییر موضع می دهد. 

 landscape پیام به ش��کل حرکت وضع��ی
ظاهر می شود. 

 هنگامی که خواندن پیام ها تمام شد، دکمه 
( را لمس کنید.  ( Back

Inbox شما دوباره نمایان می شود. 

چرا برخی از پیام ها دارای عالمت تیر نیزه مانند در سمت چپ فرستنده هستند؟ 

( نشان می دهد که فرستنده پیام را برای شما و  ( نش��ان می دهد که فرس��تنده پیام را تنها برای شما ارسال کرده است. یک عالمت ) دو عالمت )
یک تعداد از افرادی که در فیلد To یا فیلد Cc هس��تند ارس��ال کرده است، این عالمت ها )chevron( نشانی دریافت کننده های Bcc را نیز نمایش 
( حاکی از اهمیت داشتن  نمی دهند. هیچ نوع از این عالمت ها نش��ان دهنده ارس��ال پیام برای یک گروه بزرگ نیس��تند. Chevron های طالیی )

یک پیام است. 
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پاسخ دادن یا Forward کردن یک پیام الکترونیکی 

بعد از دریافت یک پیام الکترونیکی، شما باید به آن پاسخ دهید. شما می توانید پاسخ را تنها برای فرستنده پیام، یا پاسخ را برای 
فرس��تنده و تمامی دریافت کننده ها در فیلد To و فیلد Cc انتخاب نمایید. برنامه e-mail ش��ما Re: را به ابتدای خط موضوع 
برای نشان دادن پاسخ به پیام اضافه می نماید. زمان های دیگر، ممکن است شما یک پیامی را که دریافت کرده اید به یک یا چند 
نفر forward نمایید. در این مورد، برنامه e-mail شما Fwd: را به ابتدای خط موضوع اضافه می نماید که نشان می دهد پیام 

forward شده است. 
 

پاسخ دادن یا Forward کردن یک پیام الکترونیکی 

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه home ظاهر می شود.

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

 Widgets یادداش�ت: رد صورت��ی ک��ه زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده ش��ده است، زبانه 

Apps را لمس نمایید. 

( را لمس نمایید.  ( Gmail 

یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه Gmail در همان 
صفحه اول Apps نباشد، نوار مرورگر را به سمت 

چپ یا راست بکشید تا Gmail را پیدا نمایید. 

Gmail باز می شود، و Inbox ظاهر می شود. 

ی��ک   Gmail ک��ه  صورت��ی  در  یادداش�ت: 
mailbox به جای Inbox ش��ما را نشان دهد، 
منوی اعالن Mailbox را لمس نمایید و سپس 

Inbox را لمس کنید. 

 پیامی را که می خواهید باز نمایید لمس کنید. 
پیام باز می شود. 
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پاسخ دادن به پیام 
( را  ( Reply در پیام باز ش��ده، دکمه 

لمس نمایید. 
 فیلد Compose email را لمس کنید 

و پیام خود را تایپ نمایید. 
 ب��رای تعری��ف پی��ام اصل��ی در پاس��خ

check box گزینه Quote Text را حذف 
 .) نمایید ) تغییر به 

 برای پاس��خ دادن ب��ه پاراگراف پیام اصلی 
توس��ط پاراگ��راف، Respond Inline را 

لمس نمایید. 
( ی��ا Send را لمس  ( Send دکم��ه 

نمایید. 
Gmail پیام را ارسال می نماید. 

Forward کردن پیام 
 ) ( Menu در پی��ام باز ش��ده، دکم��ه 
را لم��س نمایید، و س��پس Forward را در 
( را در یک تبلت  ( Forward تلفن، ی��ا

لمس نمایید. 
 دریافت کننده را در فیلد To تایپ کنید. 
 فیلد Compose email را لمس کنید 

و هر پیامی که می خواهید را تایپ کنید. 
( را لمس کنید.  ( Send دکمه 

Gmail پیام را ارسال می نماید. 

ویژگی Respond Inline چیست؟ 

بای��د ب��ه  Responding inline هنگام��ی مفی��د اس��ت ک��ه ش��ما 
 ی��ک پی��ام الکترونیک��ی در یک مرحله پاس��خ دهی��د. هنگامی که ش��ما

 Respond Inline را لمس می نمایید، Gmail پاسخ را تنظیم می کند 
بنابراین می توانید پیام اصلی را ویرایش کنید و پاراگراف های پاس��خ خود را 

به پاراگراف های اصلی برای درک روشن تر اضافه نمایید. 

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، 
( و Reply All را در تلفن لمس کنید. در یک تبلت،  ( Menu  دکمه
( را لمس نمایید. شما می توانید پاسخ را بسازید  ( Reply All دکمه

( را ارسال نمایید.  ( Send و برای ارسال آن دکمه
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برچسب گذاری و بایگانی پیام های شما 

برای کنترل کردن Inbox خود، باید هر پیامی که در Inbox به آن نیاز ندارید را بایگانی نمایید و هر پیامی که الزم به نگهداری 
نیس��ت را حذف کنید. قبل از بایگانی کردن یک پیام، می توانید یک یا چند برچس��ب را بر روی آن اعمال نمایید. برچس��ب ها به 
شما در طبقه بندی پیام ها کمک می کند بنابراین شما می توانید بعد آن ها را پیدا کنید. شما می توانید یک پیام مجرد را هم زمان 
برچسب گذاری، بایگانی، یا حذف نمایید. یا می توانید چند پیام را هم زمان انتخاب و برچسب گذاری، بایگانی، یا حذف نمایید. 

برچسب گذاری و بایگانی پیام های شما 

 Gmail باز کردن
( را لمس کنید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( Gmail 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه Gmail در صفحه 
Apps نیس��ت، نوار مرورگر را به س��مت چپ یا 

راست بکشید تا Gmail را پیدا نمایید. 
Gmail ب��از می ش��ود، و Inbox ش��ما نمایان 

می گردد. 
ی��ک   Gmail ک��ه  صورت��ی  در  یادداش�ت: 
mailbox را به جای Inbox نشان دهد، منوی 
 Inbox را لمس کنید و سپس Mailbox اعالن

را لمس نمایید. 

انتخاب کردن پیام ها، برچسب گذاری کردن آن ها 
و بایگانی کردن آن ها 

 check box س��مت چپ پیام را لمس کنید  
 .) ) تغییر به 

 زبانه انتخاب ظاهر می شود. 
 check box را ب��رای پیامی که می خواهید 
 برچس��ب گذاری ی��ا بایگانی نمایی��د لمس کنید

 .)  ) تغییر به 
 ب��از خوانی تع��داد پیام های انتخاب ش��ده را 

نشان می دهد. 
( را لمس کنید.  ( Label دکمه 
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ب��از   Change Labels ای  مح��اوره  کادر 
می شود. 

 برای هر بچس��بی ک��ه می خواهی��د بکار 
 ب��ر ببری��د check box را لم��س نمایی��د 

 .) ) تغییر به 
 OK را لمس کنید. 

کادر مح��اوره ای Change labels بس��ته 
می شود. 

 برچس��ب یا برچسب های انتخاب شده در 
پیام ها ظاهر می شوند. 

 ب��رای پیام های��ی که می خواهی��د بایگانی 
 کنید check box سمت چپ را لمس نمایید 

 .) ) تغییر به 
( را لمس کنید.  ( Archive دکمه 

Gmail پیام ها را بایگانی می نماید و آن ها را 
از Inbox حذف می کند. 

 ش��ما می توانید برای باز گشت به بایگانی 
Undo را لمس کنید. 

چگونه پیام های خودم را در پوشه ها فایل بندی کنم؟ 

Gmail از برچس��ب ها به جای پوشه ها استفاده می کند. به این ترتیب، به 
جای جابجا کردن یک پیام به یک پوشه، شما یک یا چند برچسب را برای 
آن بکار می برید، و سپس آن را بایگانی می کنید. برای بازیابی پیام، شما به 
جای باز کردن پوش��ه ای که می خواهید در سیس��تم های پیام الکترونیکی 

دیگر باشد از برچسب یا برچسب ها استفاده می نمایید. 

چگونه می توانم برچس�ب های جدید را برای ساخت پیام های خودم 
ایجاد نمایم؟ 

 Gmail در این قس��مت، شما نمی توانید برچس��ب های جدید را در برنامه
ایج��اد نمایید. در ع��وض، Chrome یا مرورگر دیگر را ب��از نمایید، و به 
حس��اب Gmail خود وصل شوید، و برچس��ب های جدید را از آنجا ایجاد 

نمایید.
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) E-Mail( نوشتن و ارسال نمودن پیام های الکترونیکی

تلفن یا تبلت شما برای خواندن و پاسخ دادن به پیام های الکترونیکی که شما دریافت می نمایید عالی است، اما شما احتماالً باید 
پیام های جدیدی را نیز بنویسید. بعد از انجام آن، شما می توانید برای وارد کردن نشانی پیام های صادر شونده از داده ها در برنامه 
People اس��تفاده نمایید. در صورتی که نش��انی دریافت کننده یکی از مخاطب های شما نباشد، می توانید به طور دستی نشانی 
 )email( را تایپ نمایید. ش��ما می توانید برای ارس��ال آن فایل ها به دریافت کننده یک یا چند فایل را به یک پیام الکترونیکی
متصل نمایید. این کار برای فایل های کوچک به خوبی کار می نماید، اما تعدادی از س��رور های mail فایل های بزرگ تر از چند 

مگابایت را رد می کنند. 

) E-Mail( نوشتن و ارسال نمودن پیام های الکترونیکی

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداشت: در صورتی زبانه Widgets در صفحه 
Apps نش��ان داده شده اس��ت، زبانه Apps را 

لمس کنید. 
( را لمس کنید.  ( Gmail 

یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه Gmail در همان 
صفحه اول Apps نیست، نوار مرورگر را به سمت 

چپ یا راست بکشید تا Gmail را پیدا نمایید. 
Gmail ب��از می ش��ود، و Inbox ش��ما ظاه��ر 

می شود. 
ی��ک   Gmail ک��ه  صورت��ی  در  یادداش�ت: 
mailbox به جای Inbox ش��ما نش��ان دهد، 
منوی اعالن Mailbox را لمس کنید، و س��پس 

Inbox را لمس نمایید. 
( را لمس کنید.  ( Compose دکمه 

 To با نقط��ه درج در فیل ،Compose صفح��ه
ظاهر می شود. 

 ش��روع به تای��پ نام و نش��انی دریافت کننده 
نمایید. 

یک منوی اعالن پیوند های ممکن را از مخاطبین 
خود در برنامه people نشان می دهد. 

 دریاف��ت کننده ای را ک��ه می خواهید پیام را 
برای او ارسال نمایید انتخاب کنید. 
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نام دریافت کننده به عنوان یک دکمه در کادر 
To ظاهر می شود. 

یادداشت: شما می توانید با شروع تایپ کردن 
نام و نشانی او، دریافت کننده دیگری را اضافه 

نمایید. 
 ب��رای اضافه ک��ردن دریاف��ت کننده های

cc ی��ا Bcc، این مراحل فرعی را در یک تلفن 
دنبال نمایید : 

( را لمس کنید.  ( Menu دکمه 
 Add Cc/Bcc را لمس کنید، یا در یک 

تبلت، +CC/BCC را لمس کنید. 
یادداش�ت: در یک تبلت، برای آشکار کردن 
فیلد ه��ای Cc و Bcc دکمه +CC/BCC را 

لمس کنید. 
 شروع به تایپ نام دریافت کننده نمایید. 

 ورودی درس��ت را در من��وی اعالن لمس 
نمایید. 

 فیلد Subject را لمس کنید و موضوعی 
را برای آن پیام تایپ کنید. 

 فیلد Compose email را لمس کنید 
و بدنه پیام را تایپ کنید.

یادداش�ت: ش��ما همچنین می توانید دکمه 
و  نمایی��د  لم��س  را   ) (  Microphone

محتوای پیام را بنویسید. 
( را لمس کنید.   ( Send دکمه 

Gmail پیام را ارسال می نماید.

چگونه یک فایل را به یک پیام وصل کنم؟ 
( را لمس کنید و سپس در منوی Attach picture یا Attach video لمس کنید. در صورتی که آندروید به شما یک لیست  ( Menu دکمه
انتخاب��ی از منابع را ارائه دهد، منبع مناس��ب را انتخ��اب نمایید، برای مثال، gallery. عکس یا فیلمی را که می خواهید ارس��ال نمایید لمس کنید، و 
Gmail آن را به پیام ش��ما وصل می کند. هنگام وصل کردن یک فیلم، به خاطر داش��ته باشید که سرور های mail ممکن است پیام هایی که بزرگ تر 

از چند مگابایت باشند را حذف نماید. 
برای وصل کردن یک فایل به جای یک تصویر یا فیلم، باید یک third-party ،add-on مانند اتصاالت )Gmail Attach[ )Attachments[ را 

نصب نمایید. شما می توانید این add-on را با استفاده از برنامه Play Store از Google Play، مجانی دانلود نمایید. 
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مشاهده کردن فایل های متصل شده به پیام های ورودی 

E-mail تنها یک روش عالی برای ارتباط نیس��ت، بلکه ش��ما می توانید از آن برای انتقال سریع و آسان فایل ها استفاده نمایید. 
هنگامی که ش��ما یک پیام e-mail را با یک فایل متصل ش��ده به آن دریافت نمایید، ش��ما می توانید به سرعت فایل را از برنامه 
Gmail مشاهده نمایید. اغلب، بهترین رویکرد برای بررسی فایل کسب یک ایده از محتوای آن است. هنگامی که شما می دانید 

فایل از چه تشکیل شده است، می توانید برنامه ای را که برای باز کردن فایل نیاز دارید انتخاب کنید. 

مشاهده کردن فایل های متصل شده به پیام های ورودی

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود.

( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که زبان��ه Widgets در 
 Apps نشان داده شده است، زبانه Apps صفحه

را لمس کنید. 
( را لمس نمایید.  ( Gmail 

یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه Gmail در همان 
صفحه اول Apps نباشد، نوار مرورگر را به سمت 

چپ یا راست بکشید تا Gmail را پیدا نمایید. 

Gmail ب��از می ش��ود، و Inbox ش��ما ظاه��ر 
می شود. 

ی��ک   Gmail ک��ه  صورت��ی  در  یادداش�ت: 
mailbox را به جای Inbox شما نشان می دهد، 
منوی اعالن Mailbox را لمس نمایید و سپس 

Inbox را لمس کنید. 
( نشان می دهد   یک آیکون گیره کاغذ )
یک پیام دارای یک یا چند فایل متصل شده است. 
 پیامی را که می خواهید باز نمایید لمس کنید. 

پیام را باز کنید. 
( را لمس کنید.  ( Menu دکمه 

منو را باز کنید. 
 Preview را لمس نمایید. 
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پیش نمایش اتصال ظاهر می شود. 
 هنگامی که شما پیش نمایش اتصال را تمام 

( را لمس نمایید.  ( Back کنید، دکمه
پیام حاوی اتصال دوباره نمایان می شود. 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه می خواهید اتصال 
( و س��پس  ( Menu را ذخیره نمایید، دکمه
Save را لمس نمایید. Gmail فایل را ذخیره 
می کن��د، و Saved در دکم��ه اتصاالت ظاهر 

می شود. 
 برای باز کردن اتصال در یک برنامه متفاوت، 

دکمه اتصال را لمس کنید. 

کادر  از  اس��تفاده  ب��ا   Complete  عم��ل 
مح��اوره ای نمایان می ش��ود، و برنامه هایی که 
می توانند این فایل را باز نمایند فهرس��ت کرده 

است. 
 برنامه ای را که می خواهید استفاده نمایید 

لمس کنید. 
 در صورتی ک��ه همواره می خواهید این نوع 
فای��ل در ای��ن برنامه باز نمایی��د Always را 
 Just Once ،لمس کنید، در غی��ر اینصورت

را لمس نمایید. 
فایل در برنامه باز می شود. 

چگونه می توانم یک فایل متصل شده را از یک پیام الکترونیکی )email( حذف کنم؟ 

ش��ما نمی توانید مس��تقیماً یک فایل متصل شده را از یک پیام e-mail در برنامه Android Gmail در این بخش حذف نمایید. شما می توانید تنها 
پیامی که در امتداد فایل متصل شده است را حذف نمایید. در صورتی که شما از یک برنامه e-mail مانند Apple Mail برای مدیریت کردن حساب 
Gmail اس��تفاده نمایید، می توانید فایل متصل ش��ده را با استفاده از آن برنامه حذف کنید. هنگامی که شما mailbox خود را در تلفن یا تبلت خود 

به روز نمایید، Gmail فایل متصل شده را حذف می نماید اما پیام ها را باقی می گذارد. 
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مرور کردن توسط برچسب گذاری و جستجوی پیام ها 

س��رویس Google Gmail از برچس��ب ها به نام label برای طبقه بندی کردن پیام ها به جای فایل کردن آن ها درون پوشه ها 
استفاده می نماید. شما می توانید یک یا چند label را برای هر پیام بکار ببرید. شما می توانید سپس از این برچسب ها برای مرور 
کردن کل پیام های خود جهت یافتن پیامی های که باید با آن ها کار کنید استفاده نمایید. مرور کردن زمانی مفید است که شما 
باید لیس��ت انتخاب پیام ها جهت پیدا کردن پیام درس��ت بررس��ی نمایید. روش دیگر برای یافتن پیام خاص جستجو کردن آن 
است. جستجو کردن سریع ترین رویکرد است که شما می توانید در هنگام تعیین از یک یا چند کلمه کلیدی تعریف شده در آن 

پیام استفاده کنید. 

مرور کردن توسط برچسب گذاری و جستجوی پیام ها 

( را لمس کنید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود.

یادداش�ت: در صورتی که زبان��ه Widgets در 
 Apps نشان داده شده است، زبانه Apps صفحه

را لمس نمایید. 
( را لمس کنید.  ( Gmail 

یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه Gmail در همان 
صفحه اول Apps نیست، نوار مرورگر را به سمت 

چپ یا راست بکشید تا Gmail را پیدا نمایید. 

Gmail ب��از می ش��ود، و Inbox ش��ما ظاه��ر 
می شود. 

ی��ک   Gmail ک��ه  صورت��ی  در  یادداش�ت: 
mailbox ب��ه ج��ای Inbox را نش��ان ده��د، 
منوی اعالن Mailbox را لمس کنید، و س��پس 

Inbox را لمس نمایید. 
( را لمس کنید.  ( Label دکمه 

صفحه Labels ظاهر می شود.
 label را ک��ه می خواهید م��رور نمایید لمس 

کنید. 
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صفحه label نمایان می شود، و پیام هایی را که 
با آن هماهنگ است نشان می دهد. 

 ش��ما می توانید برای باز کردن یک پیام آن 
را لمس کنید. 

Search برای جس��تجو ک��ردن، دکم��ه 
( را لمس کنید.  (

 کادر Search mail نمایان می شود. 

 بخش جستجوی خود را تایپ کنید. 

یادداش�ت: در صورت��ی که قباًل جس��تجو را 
انج��ام داده ای��د، Gmail ی��ک من��وی اعالن 
حاوی آخرین کاوش های شما را در پایین کادر 
Search mail نش��ان می دهد. شما می توانید 
آخرین جستجوی را لمس کنید و آن را دوباره 

اجرا نمایید. 

( را لمس کنید.  ( Search دکمه 
Gmail پیام های هماهنگ را جستجو می نماید 

و نمایش می دهد. 
 ش��ما می توانید برای باز کردن یک پیام آن 

را لمس کنید. 

نمای�ش  از  را   Search pop-up من�وی  می توان�م  چگون�ه 
پیشنهادات تاریخ گذشته باز دارم؟ 

(  و س��پس برای نش��ان دادن صفح��ه تنظیمات،  ( Menu دکم��ه
settings را لمس کنید، سپس General settings را لمس کنید. 
در صفحه Clear search history ،General settings را لمس 

( را لمس کنید.  ( OK نمایید. سپس
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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 Camera عکس��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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 Camera عکس برداری با برنامه

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 Camera اس��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 Range، یا HDR، حاوی یک 

ویژگی ارتقای روشنایی در عکس ها نیز است. 

Camera عکس برداری با برنامه 

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود.

یادداش�ت: از صفحه قفل، برای بازکردن برنامه 
Camera صفحه را به سمت چپ بکشید. 

( را لمس نمایید.  ( Camera 
 Home در صفحه ) یادداشت: در صورتی )
 Apps ظاهر نش��ود، ب��رای نش��ان دادن صفحه
( را لم��س نمایی��د، در  ( All Apps دکم��ه
صورتی ک��ه زبانه Widgets نمایش داده ش��د، 

( را لمس نمایید.  ( Camera سپس

برنامه Camera را 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.
( را لمس نمایید.  ( Shutter 

 صفحه دوربین را به سمت چپ بکشید. 
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 Filmstrip عکسی که شما گرفته اید در پنجره
ظاهر می شود. 

 برای مش��اهده عکس های دیگر در دوربین 
صفحه را به سمت چپ بکشید. 

لم��س  را   View pop-up button  
کنید. 

منوی اعالن باز می شود. 
 Grid view را لمس کنید. 

برنام��ه Camera عکس ه��ا را در یک جدول 
نشان می دهد. 

 در دی��د Grid، ش��ما م��ی توانی��د برای 
 نش��ان دادن لیس��ت کامل��ی از عک��س ه��ا 
( را لمس کنید. شما می توانید  ( Gallery
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 
Filmstrip، صفحه را به سمت راست بکشید. 
 Grid هنگامی که شما می خواهید از دید 
( را  ( Camera ب��ه دوربین ب��ر گردانی��د

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 Camera تلف�ن من با برنام�ه Camera نمایش داده 
شده در اینجا فرق می کند؟ 

برخ��ی از نس��خه های بدنه آندروی��د برنامه های دوربی��ن را با رابط های 
متفاوت و ویژگی های دیگری به غیر از آن هایی که در اینجا نش��ان داده 
ش��د تعریف می نمایند. برای آموختن چگونگی استفاده از آن و هر ویژگی 

دیگری به غیر از آن با سند راهنمای ابزار خود مشورت نمایید. 

چگونه من وضعیت دوربین را به دوربین مقابل- چهره جابجا کنم؟

ب��رای جابج��ا کردن از دوربین پش��تی ب��ه دوربین مقاب��ل – چهره دکمه 
( را لم��س نمایید. با دوربین مقابل-چهره، می  ( Switch Camera
توانید فوکوس را بزرگ نمایید، تغییر دهید، و از HDR استفاده کنید، اما 
در آن جا هیچ فلشی در اغلب ابزار ها وجود ندارد. برای تعویض دوربین به 

(را لمس نمایید.  ( Switch Camera دوربین پشتی دکمه
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Zoom استفاده از فوکس های دستی و

در صورتی که دوربین تلفن یا تبلت ش��ما از قابلیت zoom بر 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 
 zoom( شما می توانید در صورت نیاز بزرگ نمایی را کوچک ،)zoom in( که می خواهید نزدیک نمایید. بعد از بزرگ نمایی
back( کنید 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. 

Zoom استفاده از فوکس های دستی و

 Zoom استفاده از ویژگی
( را لمس کنید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Camera 

( در  ( Camera یادداش�ت:  در صورتی که
صفحه Home ظاهر نش��ود، برای نش��ان دادن 
(  را لمس  ( All Apps دکمه Apps صفحه
نمایید، در صورتی که زبانه Widgets نشان داده 
 Camera را لمس نمایید؛ و سپس Apps ،شد

( را لمس نمایید.  (

برنامه Camera باز 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 
 1.8x ،صفحه، س��طح ب��زرگ نمایی، ب��رای مثال

zoom را نشان می دهد. 

( را لمس نمایید.  ( Shutter دکمه 
برنامه Camera عکس می گیرد. 
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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 Camera ب��ر روی نقطه ای که ش��ما 
لمس کرده اید متمرکز می شود. 

( را لمس کنید.  ( Shutter دکمه 

برنامه Camera عکسبرداری می نماید. 

چرا زمانی که بر روی تصاویر زوم می کنم به ش�کل دانه دانه ظاهر 
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 
بوس��یله بزرگ کردن پیکسل هایی که تصویر را می سازند بزرگ نمایی را 
رقم می زنند، از این رو هنگامی که ش��ما بزرگ نمایی را بیشتر می کنید، 
تصاویر با بزرگ تر کردن پیکس��ل ها به ش��کل دانه دانه در می آیند. در 
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 

تصویر حفظ می شود. 

آی�ا می توانم بزرگ نمایی دس�تی را به اب�زار آندروید خودم اضافه 
کنم؟   

بله، ش��ما می توانید با استفاده از یک لنز فوق العاده بزرگ نمایی دستی را 
اضافه نمایید. برخی از لنز ها درون قاب هایی احاطه ش��ده اند، در حالیکه 
بدنه دیگر بر روی ابزار آندروید ش��ما قرار دارد. برای جس��تجوی لنز ها، به 

بررسی های متخصص عکاسی مانند Photojojo در سایت
http//:photojojo.com

 مراجعه نمایید. 
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 HDR و ویژگی Flash استفاده از

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 
 Camera به برنامه Auto ،باالجبار برای هر عکس از فالش استفاده می کند Camera در برنامه ON استفاده نمایید : حالت
 Camera را از استفاده از فالش باز دارد. برنامه Camera برنامه Off اجازه می دهد در مورد استفاده از فالش تصمیم بگیرد، و
یک ویژگی به نام High Dynamic Range، یا HDR را 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. 

  HDR و ویژگی Flash استفاده از

 Flash استفاده از
( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( Camera 

( در  ( Camera یادداش�ت: در صورتی که
صفحه Home ظاهر نش��ده باش��د، برای نشان 
 ) ( All Appsدکم��ه Apps دادن صفح��ه
 Widgets را لم��س نمایید. در صورتی که زبانه
نش��ان داده شد Apps را لمس نمایید، و سپس 

( را لمس کنید.  ( Camera
برنام��ه Camera ب��از می ش��ود و نقطه ای که 

دوربین به آن اشاره می کند را نشان می دهد. 
( را لمس کنید.  ( Control دکمه 

حلقه Control ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ، یا  ، یا  ( Flash 

کنترل های فالش نمایان می شود. 
یادداشت: در صورتی که دکمه Control کادر 
( را لم��س  ( را نش��ان ده��د، ) ( HDR
 ،HDR کنید، و س��پس برای غیر فع��ال کردن

 .) HDR را لمس کنید ) تغییر به 
را   ) (  On ف��الش،  از  اس��تفاده  ب��رای   
 لمس کنی��د، در صورت��ی که نور کافی نیس��ت

( را لم��س نمایید، ب��رای غیر فعال  ( Auto
( را لمس کنید.  ( Off ،کردن فالش

( را لمس کنید.  ( Shutter دکمه 
برنامه Camera عکس برداری می کند. 



245

عکسبرداری و فیلمبرداری کردن و استفاده از آن ها 

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

www.karamoozesh.com

گرفتن عکس هایی با دامنه پویا 
( را لمس نمایید.  ( Control دکمه 

حلقه کنترل ظاهر می شود. 
 دکمه HDR را لمس نمایید.

یادداشت: شما نمی توانید از ویژگی HDR و 
فالش هم زمان اس��تفاده نمایید. در صورتی که 
(، یا برای  ف��الش را Auto تظنیم نمایی��د )
( را غیر  (، ف��الش ) ( HDR فعال ک��ردن

فعال نمایید. 
 دکمه HDR انتخاب شده است. 

حلقه کنترل ناپدید می شود. 
 کادر HDR در ددکم��ه Control ظاهر 

می شود. 
 عکس خود را بسازید. 

( را لمس نمایید.  ( Shutter دکمه 
برنامه Camera عکس HDR می گیرد. 

آیا استفاده از HDR معایبی دارد؟ 

HDR م��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 HDR طوالنی 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 HDR خود اس��تفاده نمایید تا 

مطمئن شوید که هر عکس دقیقا از مشخصه مشابه برخوردار است.  

چگونه می توانم به سرعت بیشتری در برنامه Camera کار کنم؟ 

برای نش��ان دادن حلقه Control به 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. 
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  Photo Sphere عکس برداری پانوراما و

 عالوه بر عکس برداری معمول، برنامه Camera می تواند عکس های پانوراما و Photo Sphere نیز 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 Sphere شبیه به عکس پاناروما است که به سمت باال و 
پایی��ن و همینط��ور افقی حرکت می کند. برنامه Camera از طریق عکس برداری برای یک عکس Photo Sphere ش��ما را 

راهنمایی می کند و سپس آن ها را درون یک تصویر مجرد ترکیب می کند که یک دید 360 درجه ای را ارائه می نماید. 
 

  Photo Sphere عکس برداری پانوراما و

گرفتن یک عکس پانوراما
( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( Camera 

 Camera ک��ه  صورت��ی  در   یادداش�ت: 
( در صفح��ه Home ظاه��ر نش��ود، برای  (
 ) ( All Apps ،Apps نش��ان دادن صفحه
 Widgets را لم��س نمایید، در صورتی که زبانه
( را  ( Camera نمایش داده ش��د، س��پس

لمس نمایید. 
برنامه Camera باز می شود. 

( را لمس کنید.  ( Current Mode 
منوی Current Mode ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Panorama 
( را لمس کنید.  ( Shutter دکمه 

برنامه Camera ش��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 
( را لم��س کردید، برنامه  ( Shutter دکمه

Camera آن را رندر )ایجاد( می کند. 
یادداش�ت: در صورتی ک��ه نمی خواهید عکس 
 Current Mode،پانورامای دیگری را بگیرید
 ) ( Camera را لمس کنید و س��پس ) (

را لمس نمایید. 
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Photo Sphere عکس برداری از نوع
( در برنامه  ( Current Mode دکمه 

Camera را لمس کنید. 
منوی Current Mode ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( Photo Sphere 
( را لمس کنید.  ( Shutter دکمه 

پیام فوری Align to start ظاهر می شود. 
 کادر تنظی��م س��فید رن��گ را جابجا نمایید 

بنابراین آن نقطه آبی رنگ را احطا می کند. 
برنامه Camera ش��روع به عکسبرداری از نوع 

Photo Sphere می نماید. 
پیرام��ون محیط��ی ک��ه را  تنظی��م   کادر 

می خواهید عکس��برداری کنید جابجا نمایید، 
آن را در اط��راف نقط��ه آب��ی رنگی ک��ه برنامه 

Camera نشان می دهد قرار دهید. 
 Photo Sphere هنگامی که عکس برداری 
( را لمس کنید.  ( Shutter تمام شد دکمه
برنام��ه Camera عکس Photo Sphere را 

رندر می نماید. 

چرا Photo Sphere در منوی Current Mode ظاهر نمی شود؟

تنه��ا بعض��ی از دوربین ها م��ی توانند عکس ه��ای Photo Sphere را 
 ایج��اد نمایند. Photo Sphere در منوی Current Mode تنها برای

 دوربی��ن هایی که از Photo Sphere را پش��تیبانی می کنند ظاهر می 
شود.

چگونه یک عکس از نوع Photo Sphere را مشاهده کنم ؟

از صفح��ه اصل��ی در برنام��ه Camera، ب��رای نمای��ش عک��س آخ��ر 
 صفح��ه را به س��مت چ��پ بکش��ید. در صورت نی��از تا جای��ی که عکس
  Photo Sphere را مشاهده نمایید عمل کشیدن را ادامه دهید. برای شروع دکمه

( در پایین عکس را لمس کنید. ( Photo Sphere
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انتخاب کردن تنظیمات برای عکسبرداری 

برای کمک به شما جهت گرفتن عکسی مناسب متناسب با نیازهای خود، برنامه Camera شامل یک دامنه وسیعی از تنظیمات 
است که شما می توانید پیکربندی نمایید. شما می توانید یکی از 5 حالت صحنه را انتخاب نمایید، Auto برای کاربری معمولی، 
Action برای عکس��برداری سریع، Night برای افزایش روش��نایی، Sunset برای ارتقا دادن رنگ های زمان غروب آفتاب، یا 
Party برای 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 Camera را باز می نمایید، صفحه Settings را نشان می دهید، و سپس شروع به انتخاب می نمایید. 
 

انتخاب کردن تنظیمات برای عکسبرداری 

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Camera 

 Camera ک��ه  صورت��ی  در   یادداش�ت: 
( در صفحه Home ظاهر نشود، برای نشان  (
( را  ( All Apps دکمه Apps دادن صفحه
 Widgets لم��س نمایید، در صورتی ک��ه زبانه
نشان داده شد، Apps را لمس نمایید، و سپس 

( را لمس نمایید. ( Camera

برنامه Camera باز می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Control دکمه 

حلقه Control ظاهر می شود. 

( نمایان می شود.  ( Settings 

کادر محاوره ای Settings باز می شود. 

 Scene mode را لمس کنید. 
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کادر محاوره ای Scene mode باز می شود. 
ی��ا   Auto,Action,Night,Sunset  

Party را لمس کنید. 

کادر محاوره ای Scene mode بسته می شود. 
 On را بر روی Store location س��وییچ 

یا Off تظنیم نمایید. 

 Picture Size را لمس نمایید. 

کادر محاوره ای Picture size باز می شود. 
 وضوح تصویری را که می خواهید اس��تفاده 

نمایید لمس کنید. 

کادر محاوره ای Picture size بسته می شود. 
 محی��ط خ��ارج تصوی��ر کادر مح��اوره ای 

Settings را لمس نمایید. 

کادر محاوره ای Settings بسته می شود. 
ش��ما می توانید اکنون با تنظیماتی که انتخاب 

کرده بوده اید شروع به عکس برداری نمایید. 

چه اندازه ای برای عکس های خودم باید انتخاب نمایم؟

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 Camera نیاز دارید را انتخاب نمایید. 

اندازه های VGA و QVGA چه هستند؟ 

VGA 640*480 پیکس��ل اس��ت، و یک اندازه فایل 0.3 مگاپیکس��لی را 
ارائه می دهد. Quarter VGA ،QVGA، 160 * 120 پیکس��ل است، 
 QVGA .و یک اندازه فایل در حدود 0.02 مگاپیکس��ل را ارائه می نماید
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/W یا Punch، برای 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 
)mirror( نمایید؛ 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 Camera یا برنامه Gallery ویرایش نمایید. 

ویرایش کردن عکس ها 

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه زبانه Widgets در 
صفحه نش��ان داده اس��ت، زبانه Apps را لمس 

نمایید.
( را لمس نمایید.  ( Gallery 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه Gallery در همان 
صفح��ه اول Apps نیس��ت، ن��وار مرورگر را به 
س��مت چپ یا راست بکشید تا Gallery را پیدا 

نمایید. 
 Albums باز می شود و صفحه Gallery برنامه

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. 

( را لم��س  ( Artistic filters دکم��ه 
کنید. 
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 Artistic filters ابزار های ویرایش��ی، با زبانه
در مقابل ظاهر می شوند. 

 یک فیلتر هنری را لمس کنید. 
( را لمس کنید.  ( Borders زبانه 

ابزار های Borders ظاهر می شوند. 
 یک حاشیه را انتخاب کنید. 

( را لمس کنید.  ( Transforms زبانه 

ابزار های Transforms ظاهر می شوند. 
 ابزار transforms ظاهر می شود.

 کنترل ها را تنظیم نمایید. 
 Apply را لمس نمایید. 

( را لمس کنید.  ( Adjustments 
ابزار های Adjustments ظاهر می شوند. 

 تنظیمات کاربردی را لمس کنید. 
 کنترل های موردنیاز را تعیین نمایید. 

 دکمه Apply را لمس کنید. 
 دکمه Save را لمس کنید. 

برنامه Gallery عکس ویرایش شده را به عنوان 
یک فایل جدید ذخیره می کند. 

 undo چگونه یک ویرایش�ی ک�ه برای یک عکس ایج�اد کرده ام
کنم؟ 

( را لم��س کنید و س��پس برای برگش��ت به ویرایش  ( Menu دکم��ه
Undo را لمس نمایید. ش��ما می توانید این حرکت را چندبار تکرار کنید 

تا چند نسخه به عقب باز گردید.

چگون�ه می توان�م ویرایش های که برای یک عک�س بکاربرده ام را 
مشاهده نمایم؟ 

برای مش��اهده یک لیس��ت از نسخه هایی که ش��ما ایجاد کرده اید، دکمه 
( را لمس کنید و س��پس Show History را لمس نمایید.  ( Menu
( را لمس کنید و سپس  ( Menu برای برگش��ت به عکس اصلی، دکمه

Reset درا 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 
 HD یا تبلت های آندروید دارای دوربین های پش��تی هس��تند که می تواند فیلم با تعریف باال بگیرد، همچنین به عنوان فیلم
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 
Camera استفاده کنید. شما معموال برنامه Camera را اجرا می کنید، و سپس آن را به حالت Video تغییر 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 

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
( را لمس نمایید.  ( Camera 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( Camera یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه

(  در صفحه Home ظاهر نش��ود، برای نش��ان 
 ) ( All Apps دکم��ه Apps دادن صفح��ه
 Widgets را لمس نمایی��د، در صورتی که زبانه
 نشان داده ش��د، Apps را لمس کنید، و سپس

( را لمس نمایید.  ( Camera
برنامه Camera باز می شود. 

( را لم��س  ( Current Mode دکم��ه 
کنید. 

منوی Current Mode باز می شود. 
( را لمس کنید.  ( Video 

برنام��ه Camera را ب��ه حال��ت Video تغییر 
دهید. 

( را لمس نمایید.  ( Shutter دکمه 
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برنامه Camera شروع به ضبط فیلم نمایید. 

 باز خوانی زمان ثبت را نشان می دهد. 

 Shutter برای متوقف ک��ردن ثبت، دکمه 
( را لمس کنید.  (

برنام��ه Camera ثبت 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. 

( را لمس  ( Play ب��رای پخ��ش دکم��ه 
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 
( را لمس نمایید،  ( Control فیل��م را تنظی��م کنید، و اطالعات موقعیت مکان فیلم برداری را ذخیره کنید. ب��رای انتخاب کردن گزینه ها، دکمه

سپس آیکونی را برای نوع گزینه ای که می خواهید تنظیم نمایید لمس کنید. 
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به اشتراک گذاری عکس ها و فیلم ها 

بعد از عکس برداری و فیلم برداری با برنامه Camera بر 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 
 ،Messaging ،Twitter فیلم ها را به روش های گوناگون به اشتراک می گذارد. شما می توانید یک عکس یا فیلم را از طریق
Email ،Gmail، یا Bluetooth به 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 Skype، همچنین 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.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
 Widgets یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه زبان��ه
در صفحه Apps نش��ان داده ش��ده است، زبانه 

Apps را لمس کنید. 
( را لمس کنید.  ( Gallery 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه Gallery در همان 
صفحه اول Apps نیست، نوار مرورگر را به سمت 
چپ یا راست بکشید تا Gallery را پیدا نمایید. 
 Albums باز می شود و صفحه Gallery برنامه

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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 Twitter اشتراک گذاری یک عکس از طریق
( را لمس کنید.  ( Twitter 

یک کادر محاوره ای Tweet باز می شود. 
 پیام خود را تایپ کنید. 

 در صورت��ی که می خواهید موقعیت خود را 
( را لمس  ( Location اضاف��ه نمایید دکمه

کنید.
 در صورت��ی که می خواهید یک نام کاربری 
( را  ( Username را اضافه نمایی��د دکمه

لمس کنید. 
 دکمه Tweet را لمس کنید. 

Twitter پست ها را tweet می نماید. 

اش��تراک گ��ذاری یک عکس یا فیل��م از طریق 
 Gmail

( را لمس نمایید.  ( Share دکمه 
منوی Share باز می شود. 

 Gmail را لمس نمایید. 
آندروی��د یک پیام جدی��د را در Gmail ایجاد 
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. 

( را لمس نمایید.  ( Send دکمه 

چگونه یک عکس یا فیلم را از طریق ابزار هایی به غیر از twitter، Gmail، Messaging، یا Bluetooth به اشتراک بگذارم؟ 

 عکس یا فیلم را باز نمایید. 
( را لمس کنید.  ( Share دکمه 

 برای نشان دادن کل لیست برنامه های اشتراک گذاری see all را لمس نمایید. 
 برنامه ای را که می خواهید استفاده کنید لمس نمایید.
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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 Display را داشته 
باشد یا یک Android Wireless Display adapter پورت HDMI آن یا پورت Composite Video را وصل نمایید. 

  
مشاهده کردن عکس ها و فیلم ها در تلویزیون 

ویژگ��ی خ��ود  تلویزی��ون  در   
فع��ال  را   Android Wireless Display
نمایی��د. ب��رای کش��ف چگونگی اس��تفاده از این 
ویژگی با س��ند راهنمای خود مشورت کنید. اگر 
 Android Wireless Display adapter شما از یک

استفاده می نمایید، آن را فعال کنید. 
ب��رای ش��ده  بکارب��رده  فن��اوری   یادداش�ت: 

 Miracast ،Android Wireless Display
 نام دارد. در صورتی که سند راهنمای تلویزیون شما

 Android Wireless Display اش��اره ای به
نکرده باشد، Miracast را جستجو نمایید. 
( را لمس کنید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود.
 Settings را لمس نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 Display را لمس کنید. 

صفحه Display ظاهر می شود. 
 Wireless display را لمس نمایید. 

بخ��ش، ای��ن  در   یادداش�ت: 
 Android Wireless Display یک استاندارد 
جدید اس��ت، و تنها  تعداد کمی از سازنده ها این 
 Android Wireless Display ،نوع ویژگ��ی
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 Display خواهید بود. 
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صفحه Wireless display ظاهر می شود. 
 Wireless display switch را لم��س 

نمایید و آن را On تنظیم نمایید.
ه��ای  اب��زار   Available Devices لیس��ت 
درون  را   Android Wireless Display

دامنه نشان می دهد. 
 در صورت��ی ک��ه اب��زاری که م��ی خواهید 
باش��د،  نش��ده  ظاه��ر  نمایی��د   اس��تفاده 

Search for Displays را 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.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
 برنام��ه ای را ک��ه ب��رای اش��تراک گذاری 
اس��تفاده خواهید کرد لمس نمایید. برای مثال، 
 Gallery ،برای اش��تراک گ��ذاری عکس ه��ا
 را لم��س نمایی��د، ی��ا ب��رای اش��تراک گذاری

Play Movie & TV را لمس کنید. 

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

یک کابل تنظیم کننده را با اتصال دهنده SlimPort در یک س��مت آن، 
و یک اتصال دهنده HDMI در سمت دیگر آن تهیه نمایید. انتهای کابل 
SlimPort را ب��ه SlimPort تلف��ن یا تبلت خود وصل نمایید، س��پس 
انته��ای کابل HDMI را به پ��ورت HDMI در تلویزی��ون وصل کنید. 
آندروید تلویزیون را شناس��ایی می کند و ش��روع به پخش صفحه بر روی 

تلویزیون می نماید. 

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

بله. شما می توانید با استفاده از یک کابل تنظیم کننده با یک اتصال دهنده 
SlimPort در یک س��مت و یک اتصال دهنده در س��مت دیگر، تلفن یا 

تبلت خود را به یک نمایشگر دارای یک ورودی HDMI وصل نمایید. 
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Beam کردن 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 
beam نمایید. 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 beam کنید، مانند فیلم ها، اگرچه فایل های بزرگ 
 ،Near Field Communication ت��ر مانن��د این زمان طوالنی تری را برای انتقال ابزار ها می طلبد. هر ابزار باید حاوی یک
یا NFC، چیپ باشد. شما می توانید هم ویژگی NFC و هم ویژگی Android Beam را با هم بر روی هر ابزار داشته باشید. 

Beam کردن یک عکس با ابزار آندروید دیگر 

 Android Beam و NFC فعال کردن
( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود.
یادداش�ت: در صورتی ک��ه زبانه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ود، زبانه Apps را لمس 

نمایید. 
( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورتی که Settings در همان 
صفحه اول Apps نیست، نوار مرورگر را به سمت 
چپ یا راست بکشید، تا Settings را پیدا کنید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 More را لمس نمایید. 

صفح��ه Wireless & networks ظاه��ر می 
شود. 

 .)  NFC را لمس کنید ) تغییر به 
 در صورت��ی ک��ه Android Beam نمایش 
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 Beam ظاهر می شود. 
را   Android Beam switch گزین��ه   

On تنظیم نمایید. 
( را لمس کنید.  ( Settings 

 Wireless & networks نمای��ش  صفح��ه 
ظاهر می شود. 

 برنام��ه Ready to transmit از طری��ق 
بازخوانی NFC ظاهر می شود. 

 Android انتق��ال دادن یک عک��س از طریق
 Beam

( را لمس نمایید.  ( Home 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( All Apps 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Gallery 
برنامه Gallery باز می شود. 

 آلبومی را که می خواهید باز نمایید را لمس 
کنید. 

 عکس��ی را م��ی خواهی��د beam نمایید را 
لمس کنید. و عکس را باز نمایید. 

 تلفن یا تبلت خود را پش��ت به پشت تلفن یا 
تبلت دیگر با NFC فعال قرار دهید. 

وص��ل  NFC ه��ای  چی��پ  ک��ه   هنگام��ی 
می ش��وید، ابزار آندروید ش��ما می لرزد، تصویر 
 صفح��ه نمایش کوچک می ش��ود، و پیام فوری

Touch to beam ظاهر می شود. 
 Touch to beam را لمس کنید. 

 beam تلفن یا تبلت ش��ما داده ها را ابزار دیگر
می نماید. 

هنگامی که تلفن یا تبلت یک عکس را از طریق Android Beam دریافت می کند چه اتفاقی روی می دهد؟

هنگامی که تلفن یا تبلت ش��ما یک عکس را از طریق Android Beam دریافت می کنید، یک یادداش��ت “Incoming beam” را بر روی زبانه 
 Beam complete زبانه وضعیت را به سمت پایین بکشید، سپس Notification shade وضعیت برای یک لحظه نشان می دهد. برای باز کردن
 را لم��س نمایی��د. در صورتی که کادر محاوره ای Complete action using باز ش��د، Gallery و Always را لمس نمایید. برنامه Gallery باز 

می شود و عکس را نمایش می دهد. برنامه Gallery عکس ها را از طریق Android Beam در یک آلبومی با نام Beam قرار می دهد.  
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فصل 11

 استفاده از نقشه ها،
 Clock و Google Earth

 Google برای پیدا کردن موقعیت و مس��یر های ش��ما تجهیز شده است، و برنامه Maps تلفن یا تبلت آندروید ش��ما با برنامه
Earth برای کشف مکان های دیگر هستند، و برنامه Clock زمان را اعالن می کند. 
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 Maps جستجو کردن موقعیت خود با برنامه

تلفن یا تبلت ش��ما ش��امل یک برنامه Maps است که با آن ش��ما می توانید موقعیت خود را با استفاده از سیستم موقعیت یاب 
جهانی، GPS مش��خص نمایید. ش��ما می توانید موقعیت خود را بر روی یک نقشه راه، یک تصویر ماهواره، یک نقشه سفر با قطار 
مش��اهده نمایید. ش��ما می توانید به راحتی انواع نقش��ه را برای یافتن مس��یر بهتر تغییر دهید، و می توانید الیه های متفاوتی از 
اطالع��ات مهم را برای نمایش دقیق نیاز های خود اضافه نمایید. برای کمک به دس��ت یاب��ی به جهت های خود؛ می توانید برای 

مطابقت نقشه با دید خود آن را بچرخانید. 

 Maps جستجو کردن موقعیت خود با برنامه

( را لمس نمایید. ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که زبان��ه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده است، زبانه Apps را 

لمس نمایید. 

( را لمس نمایید.  ( Maps 

یادداشت: در صورتی که Maps در همان صفحه 
Apps نیس��ت، نوار مرورگر را به س��مت چپ یا 

راست بکشید تا Maps را پیدا نمایید. 

صفحه Maps ظاهر می شود. 
 یک پیکان آبی رنگ موقعیت کنونی ش��ما را 

نشان می دهد. 
 دو انگش��ت را به طور جدا بر روی صفحه قرار 

دهید و آن را به هم نزدیک کنید. 
نقشه کوچک می شود. 

( را لمس کنید.  ( Layers دکمه 
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کادر محاوره ای Layers باز می شود. 

 Satellite را لمس کنید. 

کادر محاوره ای Layers بسته می شود. 

نقشه ماهوراه ای با اسامی جاده ظاهر می شود و 
اسامی بر روی آن بار گذاری می گردد. 

( را دوباره لمس نمایید.  ( Layers دکمه 

کادر محاوره ای Layers باز می شود. 

 عالمت چک نشان می دهد که ماهواره فعال 
است. 

 Traffic را لمس کنید. 

کادر محاوره ای Layers بسته می شود. 

در  را  ترافی��ک  مس��یر  رنگ��ی  خط ه��ای   
جاده های اصلی نشان می دهند. 

کدام دید برای استفاده در Maps بهترین 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 الیه هایی مانند Bicycling ،Lines ،Transit ،Traffic، را بسته به ابزار حمل و نقل خود اضافه کنید. 
هنگامی که ش��ما می خواهید یک تصویر از محیط را مش��اهده نمایید، الیه Satellite را اضافه کنید؛ و هنگامی که ش��ما می خواهید الیه زمین را 

مشاهده نمایید، به الیه Terrain تعویض نمایید. 
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 Maps پیدا کردن مسیرها با برنامه

ش��ما می توانید برای جس��تجوی قدم به قدم مس��یرهایی که قصد پیمودن آن را دارید از برنامه Maps در تلفن یا تبلت خود 
استفاده نمایید. Maps همچنین می تواند اطالعات ترافیکی کنونی را به شما نشان دهد که در تعیین مسیر مناسب در یک سفر 
کمک می کند و از س��ردر گمی جلوگیری می نماید. Maps به طور پیش فرض مس��یر های رانندگی را نش��ان می دهد، اما شما 
می توانید 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 آن ها 
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 می توانید  از 

ویژگی Navigation نیز استفاده کنید، که مسیرهایی را که شما طی می کنید نشان می دهد. 

 Maps پیدا کردن مسیرها با برنامه

( را لمس کنید. ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی که زبان��ه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده اس��ت، زبانه Apps را 

لمس نمایید.  

( را لمس کنید.  ( Maps 

یادداشت: در صورتی که Maps در همان صفحه 
اول Apps نیست، نوار مرورگر را به سمت چپ یا 

راست بکشید تا Maps را پیدا نمایید. 

صفحه Maps ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( Directions دکمه 

صفحه Directions ظاهر می شود. 
 کادر My Location ،higher را ب��ه عنوان 

نقطه شروع پیشنهادی نشان می دهد. 
 ب��رای اس��تفاده از نقطه ش��روع دیگ��ر، کادر 

higher را لمس نمایید. 
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 موقعیت مکانی شروع را تایپ کنید. 
یک لیست از پیشنهادات ظاهر می شود.

 در صورتی که یک پیش��نهاد در س��ت باشد، 
آن را لمس کنید، در غیر اینصورت، کل نش��انی 

را تایپ نمایید. 
 End point را لمس کنید و نقطه پایان را 

وارد نمایید. 
دکم��ه رانندگ��ی  ه��ای  مس��یر  ب��رای   

ب��رای  کنی��د،  لم��س  را   ) (  Driving"
 Public مس��یر های حم��ل و نق��ل عموم��ی
( را لمس کنید، برای مس��یر های  ( transit
(، یا  ( Cycling دوچرخه س��واری دکم��ه
 Walking برای مس��یر های پیاده روی دکمه 

( را لمس نمایید.  (
 در صورت��ی ک��ه می خواهی��د مس��یرها را 
 Navigation راهبردی کنید، ش��ما می توانید

را لمس نمایید.
 Get directions را لمس کنید. 

مسیر بر روی نقشه ظاهر می شود. 
 ب��رای نش��ان دادن مس��یر بع��دی دکم��ه

( را لمس نمایید.  ( Next direction
 ب��رای نش��ان دادن مس��یر قبل��ی دکم��ه 
( را لمس نمایید.  ( Previous direction
 برای نشان دادن موقعیت کنونی خود، دکمه 

( را لمس نمایید.  ( Location
مس��یرها  تمام��ی  دادن  نش��ان  ب��رای   

Directions list را لمس نمایید. 
 برای برگشت به نقشه Map view را فشار 

دهید. 

آیا روش آس�انی تری برای پیدا کردن مس�یر برگش�ت به نقطه آغاز 
وجود دارد؟ 

 ،Maps بع��د از تنظیم��ات نقط��ه ش��روع و نقط��ه پاییان��ی در برنام��ه
( را لم��س نمایی��د، و س��پس ( Menu ب��رای ب��از ک��ردن من��و دکم��ه 

Reverse Start & End را لمس کنید. 

چگونه مسیرها را اصالح نمایید؟ 

نقشه ها بسیار صحیح هستند، اما همواره باید به جای تقلید کورکورانه 
با دقت مس��یرها را دنبال کنید. ویژگ��ی Navigation در beta در 
این بخش اس��ت و داده های ترافیکی زمان واقعی نیس��تند، از این رو 
در هنگام تبعیت از دس��تورالعمل های راهنمای جاده دقت کنید. شما 
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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 Maps نمایش دادن الیه های متفاوت در برنامه

برنامه Maps می تواند الیه های متنوعی از اطالعات را درباره یک موقعیت نمایش دهد. برای مثال، به جای مشاهده یک نقشه 
خیابان مرسوم، می توانید الیه Satellite را نشان دهید بنابراین شما عکس های satellite و همینطور جاده ها را می بینید. شما 
 Satellite را اضافه نمایید. برخی از الیه ها، مانند Transit Lines می توانید سپس برای دیدن محل حمل و نقل عمومی الیه
و Transit، می تواند هم زمان ظاهر ش��وند. الیه های دیگر متقاباًل انحصاری هس��تند. برای مثال، در صورتی که ش��ما در حال 
مشاهده الیه Satellite هستید و الیه Terrain را انتخاب کنید، Maps الیه Satellite را حذف می نماید، زیرا Terrain و 

Satellite هر دو انحصاری هستند. 

 Maps نمایش دادن الیه های متفاوت در برنامه

( را لمس کنید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود.

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده اس��ت، زبانه Apps را 

لمس کنید. 

( را لمس نمایید.  ( Maps 

یادداشت: در صورتی که Maps در همان صفحه 
اول Apps نیست، نوار مرورگر را به سمت چپ یا 

راست بکشید تا Maps را پیدا نمایید. 

صفحه Maps ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Layers دکمه 

کادر محاوره ای Layers باز می شود. 
 Satellite را لمس کنید. 
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کادر محاوره ای Layers بسته می شود. 
نقش��ه به عن��وان یک دی��د ماه��واره ای ظاهر 

می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Layers دکمه 

کادر محاوره ای Layers باز می شود. 
 Terrain را لمس کنید. 

کادر محاوره ای Layers بسته می شود. 
نقشه به عنوان یک دید ناحیه ای با خطوط تراز 

زمین در مکان دید ماهواره ای ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Layers دکمه 

کادر محاوره ای Layers باز می شود. 
 Transit Lines را لمس کنید. 

کادر محاوره ای Layers بسته می شود. 
 Transit Lines ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Layers دکمه 
کادر محاوره ای Layers باز می شود. 

 Bicycling را لمس نمایید. 
کادر محاوره ای Layers بسته می شود. 

 نشانی های دوچرخه تخصیص یافته به عنوان 
خطوط سبز نقطه دار ظاهر می شوند. 

الیه Latitude، الیه My Maps، و الیه Wikipedia چیست؟ 

 ،Google Latitude با اس��تفاده از ویژگی ،Layers در کادر مح��اوره ای
برای اش��تراک گذاری موقعیت کنونی خود با دوس��تان خود، Latitude را 
لمس کنید. برای مش��اهده لیس��ت My Maps از نقش��ه های ذخیره شده 
My Maps را لمس نمایید. برای نشان دادن نماد های W برای مکان هایی 
که ح��اوی ورودی هایی در Wikipedia هس��تند، Wikipedia را لمس 

کنید. 

چگونه می توانم الیه هایی که من به نقشه اضافه کرده ام را حذف 
کنم؟ 

( را  (Layers دکمه ،Layers برای نشان دادن کادر محاوره ای
لمس نمایید. برای حذف کردن یک الیه مجرد، الیه ای را برای حذف 
ک��ردن عالمت چک لمس کنید. برای حذف ک��ردن تمامی الیه ها، در 

انتهای کادر محاوره ای Clear Map ،Layers را لمس نمایید. 
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چرخاندن، بزرگ نمایی کردن، و متمایل ساختن 

ب��رای اس��تفاده راحت ت��ر و مفید تر، برنامه Maps به ش��ما اجازه می دهد نقش��ه را بچر خانید، زوم کنی��د، و متمایل نمایید. با 
چرخاندن نقش��ه می توانید مسیری که در جس��تجوی آن هستید را مشخص نمایید، و به شما در تعیین موقعیت مکانی خودتان 
کمک می نماید. با Zooming نقش��ه می توانید 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 می دهد. شما می توانید سه حرکت را برای کاوش نقشه با 

جزییات بیشتر ترکیب کنید. 

چرخاندن، بزرگ نمایی کردن، و متمایل ساختن 

 Maps باز کردن برنامه
( را لمس کنید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( AAll Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه Widgets در 
 Apps نشان داده شده است، زبانه Apps صفحه

را لمس نمایید. 
( را لمس کنید.  ( Maps 

یادداشت: در صورتی که Maps در همان صفحه 
اول Apps نیست، نوار مرورگر را به سمت چپ یا 

راست بکشید تا Maps را پیدا نمایید. 
صفحه Maps ظاهر می شود. 

چرخاندن نقشه 
 دو انگش��ت خود، یا انگش��ت و شصت خود را، 
جدا بر روی نقش��ه قرار دهید، و آن ها را به س��مت 

مناسب بچرخانید. 
نقشه می چرخد. 

، ظاهر می ش��ود. نقاط   پی��کان قط��ب نم��ا، 
انتهایی قرمز رنگ، ش��مال هس��تند، و نقاط سفید 

جنوب هستند. 
 هنگامی که شما می خواهید نقطه شمالی نقشه 
( را  ( compass arrow ،را دوب��اره ایجاد کنید

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 

می شود. 
 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 می دهد.
یادداش�ت: ش��ما می توانی��د بوس��یله تنظیم 
کننده ه��ا با دوبار ضربه زدن بر روی محیطی که 
می خواهید نمای بزرگ را به دس��ت آورید عمل 
ب��زرگ نمایی )zoom in( را انجام دهید. با دو 
بار ضربه زدن با دو انگشت خود نمای را کوچک 

می نمایید. 

متمایل ساختن نقشه 
 دو انگشت را نزدیک به  هم در باالی صفحه 
نمای��ش قرار دهی��د و آن ها را به س��مت پایین 

بکشید. 
نقش��ه دیدی متمایل از ش��ما را ایجاد می کنید، 
یک چشم انداز صاف را بجای چشم اندازی افقی 

ارائه می دهد. 
 هنگامی که کار متمایل س��ازی نقش��ه تمام 
شد، دو انگشت خود را نزدیک به انتهای صفحه 
نمایش قرار دهید و سپس آن ها را به سمت باال 

بکشید. 
چشم انداز افقی دوباره ظاهر می شود. 

چگونه می توانم مقیاس نقشه را مشاهده کنم؟ 

( را لمس کنید، س��پس برای  ( Menu برای نش��ان دادن منوی، دکم��ه
نش��ان دادن Settings ،Settings را لمس کنی��د. برای باز کردن صفحه 
"Display ،Display را لم��س کنی��د. ب��رای فع��ال ک��ردن زبانه وضعیت

.) check box گزینه Scale Bar را انتخاب نمایید ) تغییر به 

آیا گزینه های نمایش پنهان شده دیگری وجود دارند؟ 
 

ش��ما همچنین می توانید دکمه های zoom را بر روی نقش��ه نش��ان 
(  را لمس کنید،  ( Menu دهی��د. برای نش��ان دادن منوی دکم��ه
سپس برای نش��ان دادن صفحه تنظیمات، Settings را لمس کنید. 
ب��رای باز کردن صفحه نمایش، Display را لمس کنید. برای نش��ان 
دادن دکمه های check box ،zoom گزینه Zoom Buttons را 

.) انتخاب کنید) تغییر به 
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 Offline در دسترس قرار دادن یک نقشه
 

در صورتی که ش��ما می دانید هنگامی که تلفن یا تبلت ش��ما به اینترنت متصل نیس��ت باید از برنامه Maps اس��تفاده نمایید، 
می توانید برای در دس��ترس قرار دادن نقش��ه ها از ویژگی Maps اس��تفاده نمایید. این ویژگی شما را قادر می سازد تا بخش های 
خاصی  از یک نقشه را برای ابزار خود ذخیره نمایید از این رو می توانید به آن ها دسترسی داشته باشید. بعد از ذخیره کردن یک 
نقش��ه در دس��تگاه خود، با مراجعه به صفحه My Places و لمس کردن زبانه Offline به آن دسترس��ی دارید. شما می توانید 

نقشه های آفالین را تا زمانی که به آن نیاز دارید نگهدارید و بعد آن ها را حذف نمایید.
  

 Offline در دسترس قرار دادن یک نقشه

 Maps باز کردن برنامه
( را لمس کنید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده باش��د، زبانه Apps را 

لمس نمایید. 
( را لمس نمایید.  ( Maps 

یادداشت: در صورتی که Maps در همان صفحه 
اول Apps نیست، نوار مرورگر را به سمت چپ یا 

راست بکشید تا Maps را پیدا نمایید. 
صفحه Maps ظاهر می شود. 

 Offline در دسترس قرار دادن یک نقشه
 Offline به محیطی که می خواهید به نقش��ه 

دسترسی داشته باشید هدایت می شوید. 
( را لمس کنید.  ( Menu دکمه 

منوی باز می شود. 
 Make available offline را لمس کنید. 

صفحه Select map area ظاهر می شود. 
 نقش��ه را بوسیله کشیدن و zooming تنظیم 
کنید از این رو محیط برجسته تمام طرح مورد نظر 

را نشان می دهد. 
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 باز خوان��ی اندازه تخمین زده ش��ده مقدار 
بزرگی نقشه ذخیره شده را نشان خواهد داد. 

 Done را لمس نمایید. 

 برنامه Maps نقشه را دانلود می کند. 

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

می دهد. 

منوی اعالن باز می شود. 
 My Places را لمس کنید. 

صفحه My Places ظاهر می شود. 
 Offline را لمس نمایید. 

زبانه Offline ظاهر می شود. 
 نقش��ه ای را که می خواهی��د نمایش دهید 

لمس کنید. 

چگونه نام یک نقشه دانلود شده را تغییر دهم؟ 

 down arrow دکم��ه   ،My Places صفح��ه  از   Offline زبان��ه   در 
( را لمس کنید، س��پس Rename را لمس نمایید. نام جدید را در  (
کادر محاوره ای Rename map تایپ کنید، و سپس OK را لمس نمایید. 

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

 down arrow دکمه ،My Places از صفح��ه Offline در زبان��ه 
( را لم��س کنی��د، س��پس Delete را لمس کنی��د. در کادر  ( 

محاوره ای Yes ،confirmation را لمس کنید. 
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Street کاوش کردن با دید

برنامه Maps نه تنها برای کش��ف محلی که ش��ما در آن هس��تید و برای دستیابی به مس��یر های مکان حاضر مفید است بلکه 
می تواند دیدی را از س��طح زمین با اس��تفاده از ویژگی Google Street view نش��ان دهد. دید Street تصاویری را از پایگاه 
داده وس��یع گوگل از خیابان های ش��هر و محل های حومه نش��ان می دهد. شما می توانید منطقه ای را که دید Street آن را وارد 
کرده اید محیط پیرامونی آن را مشاهده کنید. همچنین شما می توانید برخی از خیابان های طوالنی را به صورت پیاده طی نمایید 

و نمایی از باال و پایین داشته باشید. 

کاوش کردن دید خیابان

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه Widgets در 
صفحه Apps باشد، زبانه Apps را لمس نمایید. 

( را لمس نمایید.  ( Maps 

یادداشت: در صورتی که Maps در همان صفحه 
اول Apps نیست، نوار مرورگر را به سمت چپ یا 

راست بکشید تا Maps را پیدا نمایید. 

صفحه Maps ظاهر نمی شود. 
 محیطی را که می خواهید کاوش نمایید هدایت 

کنید. 
 محل��ی را که می خواهید دی��د Street را وارد 

نمایید لمس کرده و نگهدارید. 
ی��ک پنجره info ظاهر می ش��ود و نش��انی و یک 

تصویر کوچک را نشان می دهد. 
 پنجره  info )اطالعات( را لمس کنید. 
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صفحه info برای آن مکان ظاهر می شود. 
 Street view را لمس نمایید. 

دید Street ظاهر می شود. 

یادداش�ت: تصاویر درون دی��د Street ممکن 
اس��ت برای چند س��ال پیش باشد، از این رو در 
دی��د Street مش��اهده می نمایید که ش��اید تا 

حدی با واقعیت فرق داشته باشد. 

 برای جابجا کردن محیط پیرامون، شکل دید 
( را بکشید.   ( Street

 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 
( را  ( Street view نقش��ه هس��تید، دکمه

لمس نمایید. 
Maps از دی��د Street خ��ارج می ش��ود و در 

عوض نقشه را نشان می دهد. 

چه کار دیگری را می توانم در street view انجام دهم؟ 

ش��ما می توانید حالت Compass را فعال نمایید، که اجازه می دهد بوسیله 
ب��ه هم متصل کردن و متمایل س��اختن تلفن یا تبل��ت خود آنچه را که دید 
 ،Compass نش��ان می دهد کنترل نمایید. برای فعال کردن حالت Street
( و Compass mode را لم��س نمایید. فرمانی را که  ( Menu دکم��ه

می خواهید حالت Compass را غیر فعال نمایید تکرار کنید. 

من ی�ک تصویر نامناس�ب را در دید Street پی�دا کرده بودم. 
چگونه این موضوع را به گوگل اطالع دهم؟ 

در صورتی که ش��ما در street view یک چیز نا مناس��ب و نادرست 
را مش��اهده کردید، می توانید آن را به گوگل گ��زارش دهید. با تصویر 
( و Report image را  ( Menu ناپس��ند بر روی صفحه، دکم��ه
لم��س کنید. آندروید برای گزارش ک��ردن تصویر به گوگل یک پنجره 
Chrome را به صفح��ه باز می نماید. اطالعات آن را تکمیل نمایید و 

Submit را لمس کنید. 
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 Google Earth کاوش کردن با

Google Earth یک سرویس اطالعاتی است که یک جهان مجازی و نقشه های تهیه شده توسط اطالعات جغرافیایی را نشان 
می دهد. برنامه Earth بر روی تلفن و تبلت آندروید اجرا می شود و به Google Earth در سرتاسر اینترنت دسترسی دارد، و 
به شما اجازه می دهد تعدادی از مکان ها بر روی زمین را از ابزار خود کاوش کنید. بعد از باز کردن برنامه Earth، شما می توانید 
به س��رعت به موقعیت کنونی خود مراجعه نمایید و بوس��یله zoom، بهم متصل کردن و متمایل س��اختن آن را کاوش نمایید. 

همچنین می توانید برای کشف کردن اطالعات آب و هوایی ارائه شده از ابزار های درون برنامه Earth استفاده نمایید. 

 Google Earth کاوش کردن با

 Earth باز کردن برنامه
( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
یادداش�ت: در صورتی زبانه Widgets در صفحه 
Apps ظاهر ش��ده باش��د، زبان��ه Apps را لمس 

کنید. 
( را لمس نمایید.  ( Earth 

یادداشت: در صورتی که Earth در همان صفحه 
اول Apps نیست، نوار مرورگر را به سمت چپ یا 

راست بکشید تا Earth را پیدا نمایید. 

کش��ف کردن موقعیت مکانی خود بوس��یله به هم 
متصل کردن و متمایل ساختن 

( را لمس نمایید.  ( Menu دکمه 
منوی باز می شود.

 My Location را لمس کنید. 
Earth محیطی را که ش��ما در آن واقع شده اید را 

نشان می دهد. 
 نقطه آبی موقعیت شما را نشان می دهد. 

 دو انگش��ت خود را با هم بر روی صفحه نمایش 
قرار دهید و به سمت بیرون بچرخانید، نمای بزرگ 

شود. 
یادداشت: ش��ما می توانید همچنین با دوبار ضربه 
زدن ب��ر روی محی��ط خ��ود نمای را ب��زرگ کنید 
)zoom in(. ب��ا دوبار ضربه زدن با س��ه انگش��ت 

  .)zoom out( خود نمای را کوچک کنید
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محیط بزرگ نمایی شده ظاهر می شود. 
 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 می چرخد. 
 پیکان قطب نما رو به شما قرار می گیرد. 

 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 می شود. 

چگونه می توانم نقطه Earth را مستقیمًا به شمال وصل کنم؟

( را لم��س نمایید، و س��پس ( Menu ب��رای باز ک��ردن من��وی دکم��ه 
 Reset to north را لمس کنید. 

چگون�ه می توانم یک بررس�ی از آنچ�ه Google Earth ارائه 
می نماید  به دست بیاورم؟ 

( را لمس نمایید، و س��پس  ( Menu ب��رای باز ک��ردن منوی دکمه
 Earth Gallery ،Earth را لم��س کنید. برنامه Earth Gallery
را باز می نماید، که حاوی طبقات متنوعی از نقش��ه ها اس��ت. طبقه ای 
 Terrain & Elevation ،را ک��ه می خواهید لمس کنید، برای مثال
را لم��س کنید، و س��پس برنامه ای را که می خواهید مش��اهده نمایید 

انتخاب کنید. 

ادامه دارد
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کاوش با Google Earth )ادامه(

برنامه Earth شامل Places drawer است، که مکان هایی را پیشنهاد می دهد که شما شاید بخواهید بر روی موقعیت کنونی 
خود مرور نمایید. بوس��یله لمس کردن یک مکان در Places drawer، نمی توانید به طور مجازی آن محل را بازدید کنید اما 
همچنان می توانید یک فیلم کوتاه از آن را مش��اهده نمایید. ش��ما می توانید موقعیت هایی را که شما می خواهید باز دید نمایید را 
جستجو کنید. جستجو کردن زمانی مفید است که شما نام محل را بدانید اما نمی دانید در کجای نقشه است. بعد از پیدا کردن 
یک محل، می توانید به راحتی آن را با افراد دیگر با اس��تفاده از ابزارهایی مانند Gmail ،Facebook، یا Email به اش��تراک 

بگذارید. 
 

کاوش با Google Earth )ادامه(

Place Drawer کاوش کردن با
( را لمس  ( Places drawer handle 

نمایید. 

Place drawer باز می شود. 

 برای نمایش دادن مکان های دیگر نوار مرورگر را 
به سمت چپ یا راست بکشید. 

 مکانی را که می خواهید مش��اهده نمایید لمس 
کنید. 

یک تور فیلم از مکان باز می ش��ود و شروع به پخش 
می شود. 

 برای بستن پیش نمایش فیلم  را لمس کنید. 
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جستجو کردن یک مکان 
( را لمس نمایید.  ( Search دکمه 

کادر search ظاهر می شود. 

 واحد جستجوی خود را لمس کنید. 

 Go را لمس کنید. 

برنامه Earth یک لیس��ت از نتایج جستجو را 
نشان می دهد. 

 نتیجه ای را که می خواهید مشاهده نمایید 
لمس کنید. 

 برنامه Earth مکان را نشان می دهد. 

ش��ما می توانید به جس��تجوی مکان های دیگر 
ادامه دهید. 

چگونه می توانم اطالعات بیشتری را در مورد یک مکان به دست بیاورم؟ 

،Business  ،Places جمل��ه،  از  متف��اوت،  ه��ای  الی��ه  می توانی��د   ش��ما 
،Roads  ،Labels و   Borders  ،Wikipedia  ،Panoramio Photos"

 Layers را نشان دهید. بعد از مراجعه به محل، دکمه Oceans 3، وD Buildings
( را لم��س کنی��د. در کادر محاوره ای Layers، الیه ای را که می خواهید نش��ان  (
( انتخاب نمایید. برای نش��ان دادن الیه های انتخاب ش��ده،  دهید ) تغییر به 

( را لمس نمایید.  ( Back دکمه
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 Messaging یا E-Mail اشتراک گذاری یک موقعیت از طریق

بعد از پیدا کردن یک مکان جالب در برنامه Earth، شما می توانید آن را از طریق messaging ،e-mail، یا ابزار های دیگری 
مانند فیس بوک یا Twitter به اشتراک بگذارید. هنگامی که شما یک محل را به اشتراک می گذارید، برنامه Earth یک صفحه 
کوچ��ک را ایجاد می نماید که مکان را نش��ان می دهد و آن را در پیام اش��تراک گذاری تعری��ف می نماید، بنابراین دریافت کننده 
می تواند مکان را مش��اهده نماید و آن را مورد بازدید قرار دهد. ش��ما می توانید از یک روش مش��ابه برای به اشتراک گذاری یک 
مکان از برنامه Maps اس��تفاده نمایید. Maps یک تصویر کوچک از مکان را ایجاد نمی کند، بلکه ش��امل نشانی و URL برای 

دسترسی به مکان در مرورگر وب می گردد. 

 Messaging یا E-Mail اشتراک گذاری یک موقعیت از طریق

 Earth به اشتراک گذاری یک موقعیت از برنامه
 در برنام��ه Earth، به محل��ی که می خواهید به 

اشتراک بگذارید هدایت می شوید. 
( را لمس کنید.  ( Menu دکمه 

منو ظاهر می شود. 
 Share را لمس کنید. 

برنامه Earth یک تصویر از محل تهیه می کند. 
 Complete action using ای  مح��اوره  کادر 

ظاهر می شود. 
 برنام��ه کاربردی، برای مث��ال، Gmail را لمس 

نمایید. 
 Just Once را لمس کنید. 

برنام��ه ای که انتخاب کرده اید ظاهر می ش��ود. برای 
مث��ال، Gmail صفحه Compose برای یک پیام 

جدید را نشان می دهد. 
 عکس در پیام ظاهر می شود. 

 نشانی پیام را وارد نمایید. 
 موضوع را تایپ کنید. 

 متنی مورد نیاز را تایپ نمایید. 
( را لمس کنید.  ( Send برای ارسال پیام 
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به اش��تراک گ��ذاری ی��ک موقعی��ت از برنامه 
 Maps

 در برنامه Maps، به محیط حاوی مکانی که 
می خواهید اشتراک بگذارید هدایت می شوید. 

 مکانی را که می خواهید به اشتراک بگذارید 
لمس کرده و بکشید. 

یک پنجره اطالعات ظاهر می شود. 
 پنجره اطالعات را لمس نمایید. 

اطالعات صفحه نمایش ظاهر می شود. 
 Share this place را لمس کنید. 

کادر مح��اوره ای Share this place ظاه��ر 
می شود. 

 ابزارهایی اش��تراک گذاری را لمس نمایید. 
این مثال از فیس بوک استفاده می نماید. 

صفحه Share link ظاهر می شود. 
 هر متن مورد نیاز برای حساب خود را تایپ 

کنید. 
 Share برای ارس��ال مکان به حساب خود 

را لمس نمایید. 

چگونه می توانم یک مکان را نشانه گذاری کنم و بعد به آن بر گردم؟ 

در برنامه Maps، به محیط حاوی محل مورد نظر هدایت می شوید، سپس مکان را لمس کرده و نگهدارید تا یک پنجره info ظاهر شود. برای نشان 
( را برای نش��انه گذاری محل  دادن اطالعات صفحه برای آن مکان پنجره info را لمس نمایید، س��پس دکمه Favorites،  ) تغییر به 
 My Places لمس نمایید، سپس Maps مورد عالقه خود لمس کنید. برای برگش��ت به مکان، منوی اعالن را در گوش��ه سمت چپ باالی صفحه

را لمس کنید. در صورتی که ظاهر نشد زبانه Starred را لمس کنید، سپس مکان مورد نظر را انتخاب نمایید.  
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)Alarm( تنظیم کردن هشدارها

آندروید ش��امل یک برنامه Clock اس��ت که یک دامنه وسیعی از ویژگی ها را ارائه می نماید، مانند نمایش دادن زمان در چندین 
موقعیت متفاوت، بیدار شدن، یا به یاد آوردن با alarm ها، اندازه گیری و زمان با یک stopwatch )کرونومتر(. شما می توانید 
از ویژگی Alarm برنامه Clock برای تنظیم تعدادی از هش��دارها، و زمان بندی کردن هش��دارها اس��تفاده نمایید. برای مثال، 

شما می توانید یک هشدار )alarm( را تنظیم نمایید که شما را هر روز هفته به غیر از آخر هفته بیدار کند. 

)Alarm( تنظیم کردن هشدارها

( را لمس کنید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود.

 در صورتی که س��اعت آنالوگ ی��ا دیجیتالی در 
صفحه Home ظاهر شود، برای نشان دادن برنامه 
clock آن را لم��س کنی��د. به مرحل��ه 4 مراجعه 

نمایید. 
( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده باش��د، زبانه Apps را 

لمس کنید. 

( را لمس کنید.  ( Clock 

یادداشت: در صورتی که Clock در همان صفحه 
اول Apps نیس��ت، نوار مرورگر را به سمت چپ یا 

راست بکشید تا Clock را پیدا نمایید. 

برنامه Clock ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Alarms دکمه 

صفحه Alarms ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( Add دکمه 
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 alarm ی��ک کادر محاوره ای ب��رای تنظیمات
ظاهر می شود. 

 برای تنظیم کردن زم��ان alarm دکمه ها 
را لم��س کنید. برای مث��ال، 5 و 3 و 0 را برای 

تنظیم 5:30 لمس کنید. 
 AM یا PM را لمس کنید. 

 OK را لمس نمایید. 
زنگ هشدار در صفحه Alarms ظاهر می شود.
 زنگ هشدار را On  یا Off تنظیم نمایید. 
 به طور اختی��اری، Label را لمس نمایید، 
یک نام را برای زنگ هشدار تایپ کنید، و سپس 

OK را لمس کنید. 
 برای تکرار کردن زنگ هشدار، Repeat را 

.) لمس کنید ) تغییر به 
 خط زیرین آبی روز های هفته ای را نش��ان 

می دهد که زنگ هشدار تکرار خواهد شد. 
 یک روز را لم��س نمایید تا خط زیرین آبی 

رنگ به صورت On  یا Off در بیاید.
( را لمس کنید. ( Collapse دکمه 

برنام��ه Clock جزیی��ات هش��دار را پنه��ان 
می نماید. 

یادداش�ت: ش��ما می توانید برای تنظیم زنگ 
( را کلیک نمایید.  ( Add هشدار دیگر دکمه

چگونه صدایی را برای هشدار تغییر دهم؟ 

( را لمس کنید.  ( Expand دکمه ،Alarms برای هشدار در صفحه
ورودی زنگ هش��دار را توس��عه دهید. صدای کنونی زنگ هش��دار را لمس 
کنید، برای مث��ال Oxygen. صفحه Ringtones ظاهر می ش��ود. صدای 
زنگی که می خواهید را انتخاب کنید، و س��پس OK را لمس نمایید. ش��ما 
می توانید زنگ های هش��دار مختص به خود را بوس��یله کپی کردن فایل های 
 موزی��ک در پوش��ه Alarms ب��ا اس��تفاده از Windows Explorer یا 

Android File Transfer اضافه نمایید. 

چگونه هشدار را خاموش کنم؟ 

هنگامی که شما دیگر به یک زنگ هشدار نیاز ندارید، آن را لمس کرده 
و بکش��ید تا زبانه انتخاب ظاهر شود. س��پس برای حذف کردن اخطار 

( را لمس نمایید.  ( Delete دکمه
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 Timer کرونومتر( و( Stopwatch استفاده از

 ،Stopwatch تشکیل شده است. با استفاده از ویژگی Timer کرونومتر( و یک ویژگی( Stopwatch از دو ویژگی Clock برنامه
شما می توانید رویدادها را به درستی به یک صدم ثانیه کاهش دهید. همچنین شما می توانید 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 Timer شما را قادر می سازد 
تا یک مقدار زمانی را به طور معکوس به ش��مارید، که برای فعالیت هایی مانند آش��پزی مفید اس��ت. شما همچنین می توانید در 
صورتی که شما باید آن را بدون تنظیم دوباره تایمر توسعه دهید، یک یا چند دقیقه را به زمان شمارش معکوس اضافه نمایید. 

 Timer کرونومتر( و( Stopwatch استفاده از 

 Clock باز کردن برنامه
( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
 در صورتی که س��اعت آنال��وگ یا دیجیتالی در 
صفحه Home ظاهر شود، برای نشان دادن برنامه 

Clock آن را لمس نمایید. 
( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده باش��د، زبانه Apps را 

لمس نمایید. 
( را لمس نمایید.  ( Clock 

یادداش�ت: درصورتی که Clock در همان صفحه 
اول Apps نیس��ت، نوار مرورگر را به سمت چپ یا 

راست بکشید تا Clock را پیدا نمایید. 
برنامه Clock ظاهر می شود. 

استفاده از ویژگی Stopwatch )کرونومتر(
( را لمس کنید.  ( Stopwatch دکمه 

صفحه Stopwatch ظاهر می شود. 
 Start را لمس کنید. 
کرونومتر شروع می شود. 

( را لمس کنید.  ( Lap دکمه 
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 کرونومتر یک دوره زمانی را ثبت می نماید. 
 چرخه پیشرفت رنگ قرمز را نشان می دهد 

که حاکی از دور کنونی است. 
 Stop ،هنگامی که اندازه گیری تمام ش��د 

را لمس کنید. 
کرونومتر متوقف می شود. 

( را لمس نمایید.  ( Reset دکمه 
کرونومتر به صفر بر می گردد. 

 Timer استفاده از ویژگی
( را لمس کنید.  ( Timer دکمه 

صفحه Timer ظاهر می شود. 
 برای تعیین زمان شمارش معکوس دکمه ها 
را لم��س کنید. برای مث��ال، 4 و 3 و 0 را برای 

تعیین 4 دقیقه،30 ثانیه.
 Start را 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 می خواهید تایمر را حذف 

( را لمس کنید.  ( Delete کنید

چگونه زمان را از ویژگی Stopwatch به اشتراک بگذارم؟ 

( را لم��س کنید. منوی به  ( Share دکم��ه ،Stopwatch در صفح��ه
اش��تراک گذاری گزینه ها باز می شود. یا یک آیتم نمایش داده شده را لمس 
نمایید، مانند Messaging، یا برای مشاهده تمامی گزینه های به اشتراک 
گذاری See all را لمس کنید، و سپس گزینه ای را که می خواهید استفاده 
نمایید لمس نمایید. آندروید یک پیام یا یک پست را فعال می نماید و سپس 

شما می توانید آن را تکمیل نمایید. 

آیا می توانم چند تایمر را هم زمان اجرا کنم؟ 

خیر، در این بخش ویژگی Timer، د ر برنامه Clock تنها یک تایمر 
هم زمان را اجرا می کند. 
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تنظیم کردن برنامه Clock با چندین شهر 

هنگام سفر، یا هنگام کار با افراد در مناطق زمانی متفاوت، شما باید زمان را به مناطق زمانی متفاوت دنبال کنید. شما می توانید 
برنامه Clock را بر روی تلفن یا تبلت با موقعیت های متفاوت تنظیم نمایید بنابراین ش��ما می توانید فوراً زمان محلی را در هر 
منطقه ای که ش��ما باید ردیابی نمایید مش��اهده کنید. مش��اهده زمان محلی می تواند به ش��ما کمک کند تا از ارتباط با افراد در 

زمان های نامناسب، مانند نیمه شب جلوگیری کنید. 

تنظیم کردن برنامه Clock با چندین شهر 

( را لمس کنید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

 در صورتی که س��اعت آنالوگ ی��ا دیجیتال در 
صفحه Home ظاهر شود، برای نشان دادن برنامه 
Clock آن را لم��س کنی��د. به مرحل��ه 4 مراجعه 

نمایید. 
( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده باش��د، زبانه Apps را 

لمس کنید. 

( را لمس کنید.  ( Clock 

یادداشت: در صورتی که Clock در همان صفحه 
اول Apps نیس��ت، نوار مرورگر را به سمت چپ یا 

راست بکشید تا Clock را پیدا نمایید. 

برنامه Clock ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( Cities دکمه 

صفحه Cities ظاهر می شود. 
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 هر ش��هری را ک��ه می خواهید اضافه نمایید 
 .) لمس کنید ) تغییر به 

 Cities را لمس کنید. 

Cities در صفحه Clock ظاهر می شود. 

 در صورت نیاز برای مش��اهده س��اعت نوار 
مرورگر را از سمت پایین به سمت باال بکشید. 

ش��هر های انتخاب شده و زمان روزشان بر روی 
صفحه ظاهر می شود. 

   

 

چگونه یک موقعیت را از صفحه Cities حذف کنم؟ 

( را لم��س نمایی��د. صفحه Cities ظاهر می ش��ود. هر  ( Cities دکم��ه
.) شهری که می خواهید حذف نمایید را لمس کنید ) تغییر به 

چه سفارشی از برنامه Clock را برای شهرها استفاده کنم؟ 

برنامه Clock ش��هرها را در زمان س��فارش معرفی می نماید، مس��لماً 
شهرها با زمان زودتر اول ظاهر می شوند و شهر با آخرین زمان در انتها 

نمایان می شوند.  
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کپی کردن موزیک و فیلم ها بر روی ابزار 

برنامه Play Music ابزار آندروید ش��ما می تواند موس��یقی را در حساب گوگل یا یک اتصال اینترنتی Wi-Fi یا سلولی ذخیره 
کند، اما اگر ش��ما فایل های موزیک دارید، ممکن اس��ت ترجیح دهید آن ها را مس��تقیماً در ابزار خود ذخیره نمایید، برای اینکه 
همیشه به آن دسترسی داشته باشید. آسان ترین روش برای دسترسی به فایل های موزیک حاضر و فیلم ها بر روی تلفن یا تبلت 

خود کپی کردن آن ها از رایانه است. شما می توانید از Windows PC یا یک Mac استفاده نمایید. 

کپی کردن موزیک و فیلم ها بر روی ابزار 

کپ��ی کردن موزیک و فیلم های ب��ر روی ابزار خود 
در ویندوز 

 PC و USB تلفن یا تبلت خود را از طریق کابل 
به رایانه وصل نمایید.

یادداش�ت: در صورتی که صفحه ابزار با یک رمز یا 
PIN حفاظت ش��ده است، برای دسترسی رایانه به 

ابزار قفل ابزار را باز نمایید. 
کادر محاوره ای AutoPlay باز می شود. 

 در صورت��ی ک��ه می خواهید هنگام��ی که ابزار 
خ��ود را ج��دا و بعد ب��ه رایانه متص��ل می نمایید، 
 ویندوز به طور خ��ودکار مرورگر ویندوز را باز کند،

Always do this for this device را کلیک 
 .) کنید ) تغییر به 

 Open device to view files را کلی��ک 
نمایید. 

پنج��ره Windows Explorer ب��از می ش��ود و 
محتوای ابزار شما را نشان می دهد. 

 دوبار بر روی نام ابزار خود کلیک کنید. 
 دوب��ار ب��ر روی Internal storage کلی��ک 

کنید. 
 Music را کلیک نمایید. 

یادداش�ت: هنگامی که فیلم ها را منتقل می کنید، 
Movies را کلیک کنید. 

پنج��ره Windows Explorer محتوای پوش��ه 
Music ابزار را نشان می دهد. 
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 Start را کلیک کنید. 
منوی Start باز می شود. 

 Music را کلیک نمایید. 

یادداش�ت: هنگام انتقال فیلم ه��ا، نام کاربری 
خ��ود را کلیک نمایید، و س��پس دوبار بر روی 
Videos کلی��ک کنید. در صورتی که ش��ما از 
پوش��ه دیگری اس��تفاده می نمایید، آن پوشه را 

باز نمایید. 

کتابخانه Music در حس��اب کاربری ش��ما باز 
می شود. 

 اولی��ن آیتمی را ک��ه می خواهید کپی کنید 
کلیک نمایید. 

  را نگهدارید و آخرین آیتم را کلیک 
کنید. 

ویندوز دامنه ای از آیتم ها را انتخاب می کند. 
 آیتم ها را به پوشه Music ابزار بکشید. 

ویندوز فایل ها را کپی می نماید. 
 هنگام��ی که ویندوز کپی ک��ردن فایل ها را 
تم��ام کرد، تلفن یا تبلت خ��ود را از رایانه جدا 

نمایید. 

چگونه من فایل های موزیک را در تلفن یا تبلت از Mac کپی کنم؟ 

در Mac، تلفن یا تبلت ش��ما در Finder ظاهر نمی ش��ود، مس��لماً شما باید از یک برنامه third-party استفاده نمایید. در صورتی که سازنده ابزار 
ش��ما یک برنامه سفارش��ی، مانند Samsung Kies را 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 Transfer را دانلود نمایید و از آن برای انتقال فایل ها از سیس��تم فایل Mac به تلفن یا تبلت خود اس��تفاده نمایید. برای پیدا 
کردن راهنما، لینک Help را در صفحه وب Android File Transfer کلیک نمایید.
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خریداری موزیک به صورت آنالین 

 هنگام��ی ک��ه ش��ما می خواهید موزی��ک آنالین را خری��داری نمایید، ش��ما می توانی��د به راحتی با اس��تفاده از س��رویس های
"Google Play ای��ن کار را انج��ام دهی��د، ک��ه میلیون ه��ا آهن��گ ب��رای ف��روش را پیش��نهاد می ده��د. برای دسترس��ی به
  Google Play، شما از برنامه Play Store استفاده نمایید، که درون نسخه های استاندارد آندروید وجود دارد. آهنگ هایی که شما در

Google Play خری��داری می نمایی��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 کرده اید در دس��ترس می باش��د. ش��ما همچنین می توانید موزیک را از فروش��گاه های آنالین دیگر، مانند

Amazon MP3 Store خریداری نمایید، و از منابعی مانند یک وب سایت موزیک را دانلود نمایید. 

خریداری موزیک به صورت آنالین 

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود.

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورت��ی که زبان��ه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده باش��د، زبانه Apps را 

لمس نمایید. 
( را لمس نمایید.  ( Play Store 

یادداش�ت: در صورتی که Play Store در همان 
صفحه اول Apps نیس��ت، نوار مرورگر را به سمت 
چپ یا راست بکشید تا Play Store را پیدا نمایید. 
صفح��ه و  می ش��ود  ب��از   Play Store  برنام��ه 

Google Play را نشان می دهد. 
 Music را لمس نمایید. 

صفح��ه ک��ه  صورت��ی  در   یادداش�ت: 
ظاه��ر   Listen to All Your Music
 ش��ود، اطالع��ات ارائه ش��ده را بخوانید، و س��پس

Start Shopping را بخوانید. 
 Featured ظاهر می شود، و لیست Music صفحه

را نشان می دهد. 
 Genres را لمس نمایید. 
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لیست Genres ظاهر می شود. 
 نوع��ی را ک��ه می خواهید م��رور کنید لمس 

نمایید. 
صفح��ه Top Albums را برای genre ظاهر 

می شود. 
ب��رای   ،Albums صفح��ه  از  یادداش�ت: 
نش��ان دادن صفح��ه Top Songs به س��مت 
 چپ بکش��ید. دوب��اره برای نش��ان دادن صفحه

 New Releases، به سمت چپ بکشید. 
 ی��ک آیتم که می خواهید مش��اهده نماید را 

لمس کنید.  

صفحه آیتم ها ظاهر می شود. 
( را  ( Play ،برای پخش کردن یک مثال 

لمس نمایید. 
( را  ( Pause ،برای متوقف کردن پخش 

لمس نمایید. 
 دکمه price را برای خریدن یک آیتم لمس 

کنید. 

کدام قالب بندی های موزیک را می توانید با برنامه Play Music پخش کرد؟ 

برنام��ه Play Music می توان��د ی��ک دامنه وس��یعی از قال��ب بندی ها ش��امل AAC ،MP3 را بدون حفاظ��ت مدیریت حق��وق دیجیتال پخش 
 نمایی��د، Ogg Vorbis ،FLAC، و فایل ه��ای WAV. ی��ک قال��ب بن��دی پرکارب��ردی ک��ه برنام��ه Play Music را نمی توان��د پخ��ش کن��د
ارائ��ه می کن��د. در صورت��ی ک��ه ش��ما دارای فایل ه��ای را   iTunes اپ��ل در  بن��دی  قال��ب  "Apple Lossless Encoding اس��ت، ی��ک 

Apple Lossless Encoding بر روی رایانه خود باش��ید، از iTunes برای تبدیل آن ها به فایل های AAC اس��تفاده کنید و آن ها را در تلفن یا 
تبلت خود قرار دهید. ش��ما همچنین می توانید فایل های MP3 را ایجاد نمایید، اما AAC کیفیت صوتی بهتری از MP3 در اندازه فایل مش��ابه دارد 

و معموالً انتخاب بهتری است. 
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پخش کردن موزیک 

بع��د از بار گذاری موزیک بر روی تلفن یا تبلت خود، ش��ما می توانید هر جای��ی که می روید از آن لذت ببرید. برای پخش کردن 
موزیک، ش��ما از برنامه Play Music اس��تفاده نمایید، که شما را قادر می س��ازد مجموعه موزیک خود را بر حسب هنرمندها، 
آلبوم ها، آهنگ ها، نوع ها مرور کنید. ش��ما همچنین می توانید برای بررس��ی و دسترسی به موزیکی که شما به تلفن یا تبلت خود 
اضافه کرده اید و آخرین موزیکی که شما پخش کرده اید از صفحه Recent استفاده نمایید. شما همچنین می توانید لیست پخش 
Last added )آخرین موزیک های اضافه شده( و Free و خریداری شده که Play Music برای شما ایجاد کرده است را مرور 

نمایید، و شما می توانید لیست های پخش بیشتری از خودتان را ایجاد کنید. 

پخش کردن موزیک

( را لمس کنید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( All Apps 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه زبان��ه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده باش��د، زبان��ه Apps را 

لمس نمایید. 
( را لمس کنید.  ( Play Music 

یادداش�ت: در صورتی که Play Music در همان 
صفحه اول Apps نیس��ت، نوار مرورگر را به سمت 
چپ یا راست بکشید تا Play Music را پیدا نمایید. 

برنامه Play Music باز می شود. 
صفحه Recent ظاهر می شود، و موزیک های اضافه 

شده یا پخش شده اخیر را نشان می دهد. 
 ب��رای تعویض تمامی آهنگ ها، Shuffle all را 

لمس نمایید. 
 صفحه را به سمت چپ بکشید. 

لیست Artists ظاهر می شود. 
 بار دیگر صفحه را به سمت چپ بکشید. 
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لیست آلبوم ظاهر می شود. 
 یکبار دیگر صفحه را به سمت چپ بکشید. 

لیست Songs ظاهر می شود. 
 آهنگی را که می خواهید پخش نمایید لمس 

کنید. 
صفحه آهنگ ظاهر می شود؛ آهنگ ها شروع به 

پخش می کنند. 
( را  ( Pause ،برای متوقف کردن پخش 

لمس کنید. 
 ) ( Next برای رفت��ن به آهنگ بعدی 

را لمس نمایید. 
 برای برگش��ت ب��ه ابتدای آهن��گ کنونی، 
ب��رای  نمایی��د.  (را لم��س  ( Previous
 ) ( Previous ،برگش��ت به آهنگ قبلی

را دوباره لمس نمایید.
  برای نشان دادن کنترل های اضافی صفحه 

را لمس نمایید. 
 Playhead ،برای پس و پیش کردن آهنگ 

( را لمس نمایید.  (
 در صورت��ی که می خواهید آهن��گ را رتبه 

( را لمس کنید.  ( Like ،بندی نمایید
 در صورت��ی که می خواهی��د به آهنگی رتبه 

( را لمس کنید.  ( Dislike ،منفی دهید

کنترل های دیگر چه کاری انجام می دهند؟ 

(. برای غیر فعال کردن  برای تعویض آلبوم، لیست کنونی یا دسته آهنگ ها درون یک سفارش تصادفی، Shuffle را لمس کنید ) تغییر به 
( را لمس نمایید. برای فعال کردن تکرار تمامی آهنگ ها در آلبوم، لیس��ت، یا مجموعه ای از  گزین��ه Shuffle On ،shuffle ) تغیی��ر ب��ه 
(. برای فعال کردن تکرار تنها همان آهنگ Repeat All را لمس کنید ) تغییر  آهنگ های کنونی، Repeat را لمس نمایید ) تغیر به 
(. برای پنهان کردن اثر هنری و نمایش دادن لیست آهنگ ها  (. برای غیر فعال کردن تکرار، Repeat One را لمس کنید ) تغییر به  به 

( را لمس کنید.  ( List



   فصل 12

298299 این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

تنظیم کردن صدا با اکوالیزر 

ش��ما می توانید از ویژگ��ی Equalizer در برنام��ه Play Music برای 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 می نمایید، مانند اسپیکرهای قابل 
 ،Folk یک تعداد از پیش تنظیمات اختصاص یافته برای انواع مختلفی از موزیک ها است، مانند Equalizer .حمل و هدفون ها
Jazz، و Rock، اما شما می توانید از آن ها برای هر نوع موزیکی که گوش می دهید استفاده نمایید. شما همچنین می توانید پیش 

تنظیم سفارشی مختص به خود را به نام User ایجاد کنید  که دقیقاً فرکانس های ترجیحی شما را پخش می نماید.

تنظیم کردن صدا با اکوالیزر 

( را لمس کنید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداشت: در صورتی که زبانه Widgets در صفحه 
Apps نیست، زبانه Apps را لمس نمایید. 

( را لمس کنید.  ( Play Music 

یادداش�ت: در صورتی که Play Music در همان 
صفحه اول Apps نیس��ت، نوار مرورگر را به س��مت 
چپ یا راست بکشید تا Play Music را پیدا نمایید. 

برنامه Play Music باز می شود. 
 ب��ه آهنگی که می خواهید پخ��ش نمایید هدایت 

می شوید، و سپس آن را لمس نمایید. 
آهنگ ش��روع به پخش می ش��ود، و صفحه آن ظاهر 

می شود. 
( را لمس کنید.  ( Menu دکمه 

منو باز می شود. 
 Equalizer را لمس کنید. 
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صفحه Equalizer ظاهر می شود. 
 Equalizer در صورتی ک��ه می خواهید از 
 On را Equalizer اس��تفاده نمایید س��وییچ

تنظیم نمایید. 
 نام اکوالیزر کنونی را لمس نمایید.

منوی اعالن ظاهر می شود. 
 اکوالی��زری که می خواهی��د اعمال نمایید را 

لمس کنید. 
منوی بسته می شود، و Play Music با استفاده 
از اکوالیزر شروع به پخش آهنگ شما می نماید. 
 برای تنظیم کردن صدای بیشتر، نوار لغزنده 
( را به سمت باال یا پایین بکشید.  اکوالیزر )

 هنگامی که شما یک اکوالیزر پیش تنظیم را 
 Play Music س��فارش سازی می کنید، برنامه

به اکوالیزر User تغییر می کند. 
یادداش�ت: ش��ما می توانید آخری��ن اکوالیزر 
سفارشی را بوسیله باز کردن منوی اعالن دوباره 

بکار ببرید و User را لمس کنید. 
 در صورت��ی که Bass boost در دس��ترس 
 اس��ت، ب��رای تنظی��م باس ن��وار لغزن��ده آن را

( بکشید.  (
 ب��رای تنظی��م افکت 3D ن��وار لغزنده آن را

( بکشید.     (
 هنگامی که ش��ما انتخاب یک اکواالیزر را به 
( را لمس  ( Back اتمام رس��اندید، دکمه

کنید. 
صفحه song دوباره ظاهر می شود. 

چرا فرمان اکوالیزر در منوی برنامه Play Music ظاهر نمی شود؟ 

برخی از ابزار های آندروید از ویژگی Equalizer پشتیبانی نمی کنند. در 
صورتی که ابزار ش��ما از اکواالیزر پشتیبانی نمی کند، فرمان در منو ظاهر 
نمی ش��ود. در صورتی که ابزار برنامه دیگ��ری را برای پخش موزیک ارائه 

می دهد، اگر آن برنامه دارای این ویژگی باشد متوجه خواهید شد. 

چگونه یک اکواالیزر مناسب را انتخاب کنم؟ 

ب��ه افک��ت هر اکواالیزر در موس��یقی که پخش می ش��ود گ��وش دهید، و 
س��پس یکی را انتخاب نمایید. به اس��امی اکوالیزر کمی توجه نمایید، زیرا 
افکت هایش��ان بس��ته به اس��پیکرها یا هدفون های مورد استفاده شما فرق 
می کند. برای مثال، ش��ما ممکن اس��ت صدا های موزیک کالس��یک را با 

استفاده از اکواالیزر Heavy Metal جستجو نمایید. 
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 Playlist ایجاد کردن یک 

در ع��وض پخ��ش آهنگ های خاص یا پخش آهنگ های CD از ش��روع تا پایان، ش��ما می توانید یک لیس��ت پخش حاوی تنها 
آهنگ هایی مورد ترجیحی ش��ما اس��ت را ایجاد نمایید. لیس��ت های پخش یک روش عالی برای لذت بردن از موزیک در تلفن یا 
تبلت خود هس��تند. ش��ما می توانید به راحتی یک لیست پخش به دو روش ایجاد نمایید. روش اول شروع لیست پخش و سپس 
 اضافه کردن آهنگ ها به آن هرجایی که ش��ما مناس��ب می دانید اس��ت. دومین روش اضافه کردن آهنگ ها به ترتیب به برنامه

Play Music و سپس ذخیره کردن ترتیب آهنگ ها در یک لیست پخش است. 

Playlist ایجاد کردن یک

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
منوی Home ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه زبان��ه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده اس��ت، زبان��ه Apps را 

لمس کنید. 
( را لمس کنید.  ( Play Music 

یادداش�ت: در صورتی که Play Music در همان 
صفحه اول Apps نیس��ت، نوار مرورگر را به سمت 
چپ یا راست بکشید تا Play Music را پیدا نمایید. 

برنامه Play Music ظاهر می شود. 
 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، 
( را لم��س نمایی��د، و س��پس ( Menu دکم��ه 

New Playlist را لمس کنید. 
 یک ایتم را لمس کرده و نگهدارید. 

منوی اعالن ظاهر می شود. 
 Add to playlist را لمس کنید. 

کادر محاوره ای Add to playlist ظاهر می شود. 
 New playlist را لمس نمایید. 
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ظاه��ر   Playlist name ای  مح��اوره  کادر 
می شود. 

 نام را تایپ نمایید. 
 OK را لمس کنید. 

 آهنگ دیگر را لمس کرده و نگهدارید. 
منوی اعالن ظاهر می شود. 

 Add a playlist را لمس کنید. 

کادر محاوره ای Add to playlist باز می شود. 
 لیست پخش را لمس کنید. 

 صفحه را یک یا چند بار به س��مت راس��ت 
بکشید تا صفحه Playlists ظاهر شود. 

 Playlist را لمس کنید. 
لیست پخش شروع به پخش می نماید. 

 Playlists یادداشت: شما می توانید از صفحه
نام لیس��ت پخش را تغییر دهی��د. playlist را 
لمس کنید و نگهدارید، و سپس در منوی اعالن 

Rename را لمس کنید. 

Queue چیست و چگونه می توانم از آن برای ایجاد یک playlist استفاده نمایم؟ 

"Queue لیس��تی از آهنگ ه��ای در حال پخش اس��ت. ش��ما می توانید به لیس��ت بوس��یله لم��س کردن و نگهداش��تن آیتم و س��پس لمس کردن
 Add to queue در منوی اعالن یک آیتم را اضافه نمایید. هنگامی که ش��ما لیس��ت بر روی صفحه نمایش نشان داده شد، می توانید بوسیله لمس 
کردن و نگهداشتن یک آیتم و سپس لمس کردن گزینه Remove from queue یک آیتم را حذف نمایید. شما می توانید لیست را بوسیله لمس 
( و Save queue را لمس نمایید.  ( Menu ،playlist حذف نمایید. برای ذخیره کردن لیس��ت در یک Clear queue و ) ( Menu کردن

در کادر محاوره ای Playlist name، یک نام را تایپ کنید و OK را لمس کنید. 
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سفارش سازی تنظیمات صوتی 

شما می توانید برای اینکه برنامه متناسب با روش سما کار کنید تنظیمات Play Music را سفارش سازی کنید. شما می توانید 
با استفاده از حساب گوگل Play Music را به Google Play وصل نمایید از این رو می توانید صدای ذخیره شده در حساب 
خود را به جریان بیندازید. این ش��ما را قادر می س��ازد با اس��تفاده از تلفن یا تبلت خود به مجموعه موس��یقی آنالین خود گوش 
دهید. شما می توانید به طور خودکار موسیقی را در تلفن یا تبلت خود منتقل نمایید، و برای کاهش کاربرد داده های سلولی خود 
اتصاالت Wi-Fi را محدود نمایید، و موس��یقی را با کیفیت باال به جریان بیندازید. ش��ما همچنین می توانید از دانلود فایل های 

رسانه با یک اتصال سلولی به جای Play Music ،Wi-Fi را متوقف نمایید. 

سفارش سازی تنظیمات صوتی 

( را لمس کنید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداشت: در صورتی که زبانه Widgets در صفحه 
Apps ظاهر شده باشد، زبانه Apps را لمس کنید. 

( را لمس کنید.  ( Play Music 

یادداش�ت: در صورتی که Play Music در همان 
صفحه اول Apps ظاهر نشده باشد، نوار مرور گر را 
به س��مت چپ یا راست بکشید تا Play Music را 

پیدا نمایید. 

برنامه Play Music باز می شود. 
( را لمس کنید.  ( Menu دکمه 

منوی باز می شود. 
 Settings را لمس کنید. 
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 در صفح��ه Music settings، در صورتی 
ک��ه باز خوانی حس��اب صحیح را نش��ان ندهد، 
Google account را لم��س نمایید. در غیر 

اینصورت، به مرحله 9 مراجعه نمایید. 
 در صفح��ه Google account، حس��اب 

 .) درست را لمس کنید ) تغییر به 
تایی��د، ای  مح��اوره  کادر  در   

Switch accounts را لمس نمایید. 
 در صورت��ی که می خواهید موزیک را منتقل 
نمایی��د، Automatically cache را لمس 

 .) کنید ) تغییر به 
 در صورت��ی ک��ه می خواهید از مس��یر یابی 
 از طری��ق اتص��االت ش��بکه پرهی��ز نمایی��د،

Stream via Wi-Fi only را لمس نمایید 
 .) ) تغییر به 

 در صورتی که می خواهید همواره از کیفیت 
 stream high quality ،باال استفاده نمایید

 .) را لمس نمایید) تغییر به 
دانل��ود  از  می خواهی��د  ک��ه  صورت��ی  در   
 ه��ای س��لولی جلوگی��ری ب��ه عم��ل آوری��د،

Download via Wi-Fi only را لم��س 
 .) کنید ) تغییر به 

( را لمس نمایید.  ( Back 

چگونه موسیقی را در حساب Google Play خودم ذخیره کنم؟ 

هنگام��ی ک��ه ش��ما آهنگ ه��ا را از Play Store خریداری می نمایید، از رایان��ه یا یک ابزار آندروید اس��تفاده می نمایی��د، Play Store آهنگ ها را 
در حس��اب گوگل ش��ما قرار می دهد و مس��لماً ش��ما می توانید آن ه��ا را از رایانه یا اب��زار خود پخش کنید. ب��رای قرار دادن آهنگ ه��ا از رایانه خود 
 درون حس��اب Google Play، از برنام��ه Google Play Music Manager ب��رای آپل��ود کردن آن ها اس��تفاده نمایید. ش��ما می توانید برنامه

Google Play Music Manager را مجانی از سایت
 https//:play.google.com/music/listen?u-0=manager_pl 

دانلود نمایید. 



   فصل 12

304305 این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

تماشا کردن فیلم ها 

 Play Movies & TV ب��رای پخ��ش کردن ویدیوها، مانند فیلم ه��ا، نمایش های تلویزیونی، یا موزیک ویدیوها، ش��ما از برنامه
اس��تفاده نمایید. این برنامه می تواند هر دو فیلم مختص به ش��ما را پخش نماید، مانند آن هایی که با دوربین تلفن ش��ما گرفته 
شده اند و فیلم ها و نمایش های تلویزیونی که شما خریداری کرده اید. شما می توانید یک فیلم را بر روی صفحه تلفن یا تبلت خود 
 TV که شما به ابزار خود متصل می نمایید. استفاده از یک TV پخش کنید، که در هنگام س��فر کردن دس��تی اس��ت، یا در یک

زمانی مفید است که شما باید یک فیلم یا چند ویدیو را با خانواده، دوستان، یا همکاران خود به اشتراک بگذارید. 

تماشا کردن فیلم ها

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه زبان��ه Widgets در 
صفحه Home ظاهر ش��ده باش��د، زبانه Apps را 

لمس نمایید. 

( را لمس کنید.  ( Play Movies & TV 

ک��ه صورت��ی  در   یادداش�ت: 
اول  هم��ان صفح��ه  در   Play Movies & TV
Apps ظاهر نش��ود، نوار مرور گر را به س��مت چپ 
یا راس��ت بکشید تا Play Movies & TV را پیدا 

نمایید. 

برنامه Play Movies & TV را باز کنید. 
 Personal Videos را لمس نمایید. 
زبانه Personal Videos ظاهر می شود. 

 ویدیویی را که می خواهید مشاهده نمایید لمس 
کنید. 
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ویدیو باز می شود و شروع به پخش می کند. 
 برای نشان دادن کنترل های پخش صفحه را 

لمس نمایید. 

دکم��ه پخ��ش،  ک��ردن  متوق��ف  ب��رای   
( را لمس نمایید.  ( Pause

فیل��م، ب��ردن  عق��ب  ی��ا  جل��و  ب��رای   
( را لمس کنید.  ( Playhead

ب��رای  آم��اده  ش��ما  ک��ه  هنگام��ی   
هس��تید، ویدیوه��ا  لیس��ت  ب��ه   برگش��ت 
( را لمس کنید.  ( Play Movies & TV

 landscape در صورتی که ویدیو از موقعیت 
استفاده می نماید، تلفن یا تبلت خود را به حالت 

landscape در آورید. 

ویدیو در موقعیت landscape ظاهر می شود، و 
شما می توانید آن را به طور کامل تماشا نمایید. 

کدام یک از قالب بندی های ویدیو می تواند برنامه Play Movies & TV را پخش نمایید؟ 

برنام��ه Play Movies & TV می توان��د فیلم ه��ا را در قال��ب بندی ه��ای MPEG-4 SP ،H.264 AVC ،H.263، و VP8 را پخ��ش نمایی��د. 
فایل ه��ای ویدیویی خودش��ان می توانند از انواع فایل متفاوت و پس��وند های فای��ل مانند قالب بندی فایل MPEG-4 و پس��وند فایل .mp4، قالب 
 بن��دی فای��ل Matroska و پس��وند فای��ل .mkv، و قالب بندی فایل 3GPP و پس��وند فایل .3g اس��تفاده نماین��د. برای تعیین اینک��ه آیا برنامه

Play Movies & TV می تواند یک فایل خاص را پخش نماید، آن فایل را پخش کنید. در صورتی که پخش نشد، شاید شما بتوانید آن را با استفاده 
از HandBrake، مجانی از سایت

 http//:handbrake.fr 
تبدیل کنید. 
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خریداری فیلم های ویدیویی به صورت آنالین 

عالوه بر برنامه ها و موس��یقی، Google Play Store  یک دامنه وس��یعی از فیلم ها را نیز پیش��نهاد می دهد. شما می توانید با 
اس��تفاده از برنامه Play Store داخلی در تلفن یا تبلت خود به Play Store دسترس��ی داش��ته باش��ید؛ و بخش Movies را 
برای یافتن فیلم هایی که به آن عالقه دارید مرور نمایید. شما می توانید اطالعات و بررسی های هر فیلم را بخوانید، و برای برخی 
از فیلم ها ش��ما می توانید یک پیش نمایش��ی از آن را تماش��ا نمایید. فیلم هایی که شما در Play Store خریداری می نمایید 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 فیلم های ویدیویی به صورت آنالین    

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه زبان��ه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده باش��د، زبان��ه Apps را 

لمس نمایید. 

( را لمس نمایید.  ( Play Store 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه Play Store در همان 
صفحه اول Apps نیس��ت، نوار مرور گر را به سمت 
چپ یا راست بکشید تا Play Store را پیدا نمایید. 

 Home باز می ش��ود و صفحه Play Store برنامه
آن نمایش داده می شود. 

 Movies را لمس نمایید. 

صفح��ه ک��ه  صورت��ی  در   یادداش�ت: 
ظاه��ر   Watch HD Movies and More
می ش��ود، اطالعات ارائه ش��ده را مطالع��ه نمایید، و 

سپس Start Shopping را لمس نمایید. 

 Categories را لمس نمایید. 
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لیست Categories ظاهر می شود. 
 طبق��ه ای را ک��ه می خواهید م��رور نمایید 

لمس کنید. 
صفحه Top Selling ظاهر می شود. 

یادداش�ت: از صفح��ه Top Selling، ب��رای 
نمایش صفحه New Releases یکبار صفحه 

را به سمت چپ بکشید. 

 آیتمی را ک��ه می خواهید مش��اهده نمایید 
لمس کنید. 

صفحه آن آیتم ظاهر می شود. 

 ب��رای پخش کردن پی��ش نمایش فیلم در 
( را لمس کنید.  ( Play ،YouTube برنامه
 برای مشاهده خالصه ای از فیلم، بررسی ها، 
هنرپیشه ها، و اطالعات دیگر، نوار مرور گر را به 

سمت پایین بکشید. 
 برای خرید یک آیتم دکمه price را لمس 

نمایید. 
 در صورتی که یک دکمه Rent ظاهر شود، 
برای کرایه کردن فیلم، دکمه را لمس نمایید. 

چگونه می توانم یک فیلم را از تلفن یا تبلت خودم بر روی تلویزیون پخش کنم؟ 

در صورتی که تلویزیون ش��ما دارای یک درگاه HDMI اس��ت، یک تنظیم کننده Slimport-to-HDMI را خریداری کنید و از آن برای اتصال 
تلفن یا تبلت مس��تقیماً به تلویزیون خود اس��تفاده نمایید. این روش با نس��خه های قدیمی تر آندروید و همینطور با Android Jelly Bean نیز کار 
 می کند. در صورتی که ابزار آندروید ش��ما Jelly Bean را اجرا می کند، گزینه دیگر برای ارتباط ابزار ش��ما با تلویزیون به طور بی س��یم اس��تفاده از
کنن��ده تنظی��م  ی��ک  ی��ا   Android Wireless Display دارای  بای��د  تلویزی��ون  اس��ت.   Android Wireless Display"

Android Wireless Display متصل به آن باشد. ابزار آندروید همچنین از Android wireless display نیز پشتیبانی می نماید. 
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 YouTube پیدا کردن فیلم های ویدیویی بر روی

در صورتی که از تماش��ا کردن فیلم ها لذت می برید، می توانید یک تنوع وس��یعی از سرگرمی را بر روی YouTube، وب سایت 
اش��تراک گذاری فیلم جس��تجو نمایید. تلفن یا تبلت آندروید شما با یک برنامه YouTube داخلی شما همراه است که شما را 
قادر می س��ازد به راحتی به YouTube دسترس��ی داشته باشید و فیلم هایی که می خواهید تماشا نمایید را جستجو کنید. شما 
می توانید YouTube را کاوش کنید و فیلم ها را بدون متصل شدن به حساب گوگل خود تماشا نمایید. اما در صورتی که شما 
از تمامی ویژگی های YouTube استفاده می کنید، از جمله رتبه بندی فیلم ها و پرچم گذاری آن ها، باید به آن متصل شوید. 

 YouTube پیدا کردن فیلم های ویدیویی بر روی

باز کردن برنامه YouTube و مرور کردن فیلم ها 
( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه زبان��ه Widgets در 
صفحه Apps ظاهر ش��ده باش��د، زبان��ه Apps را 

لمس نمایید.

( را لمس نمایید.  ( YouTube 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه YouTube در همان 
صفحه اول Apps نیس��ت، نوار مرورگر را به سمت 
چپ یا راست بکشید تا YouTube را پیدا نمایید. 

ی��ک   YouTube ک��ه  در صورت��ی  یادداش�ت: 
 Choose an account ای  مح��اوره  کادر 
 را نمای��ش دهد، حس��اب مناس��ب را لم��س کنید

( و سپس OK را لمس کنید.  ) تغییر به 

 Trending آن را با Home برنام��ه باز و صفح��ه
category selected را نشان می دهد. 

 صفحه را به سمت چپ بکشید. 
لیست روند فیلم ها را نشان می دهد. 

 صفحه را به سمت باال بکشید. 
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فیلم های بیشتر ظاهر می شوند. 
 یک فیلم را لمس کنید. 

صفح��ه اطالع��ات فیلم ظاهر می ش��ود، و فیلم 
پخش می شود.

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

( را لمس نمایید.  ( Search

 واح��د ه��ای جس��تجوی خ��ود را در کادر 
Search تایپ نمایید. 

یک لیست از نتایج جستجو ظاهر می شود. 

 لیس��ت نتایج جس��تجو را لمس کنید تا آن 
صفحه فیلم را مشاهده نمایید. 

چگونه طبقه بندی های دیگری از فیلم ها را مرور کنم؟

ب��رای نمایش پنل خاکس��تری حاوی حس��اب و کانال های خود صفحه را 
به سمت راست بکش��ید. در لیست From YouTube، نوار مرور گر را 
در صورت نیاز به س��مت پایین بکشید، و سپس سلسله ای فیلم هایی که 
می خواهید مرور نمایید انتخاب کنید. سلس��له ها ش��امل سرگرمی، اخبار، 

علم، و  اخبار ورزشی است. 

چگونه Channel Feed خودم را راه اندازی کنم؟ 

برای نمایش پنل خاکس��تری حاوی حس��اب و کانال ه��ای خود صفحه را 
به س��مت راست بکش��ید، س��پس Channel Feed را لمس نمایید. در 
صفحه Channel Feed که ظاهر می شود، برای نشان دادن یک لیست 
از کانال های 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 

( را لمس کنید.  ( Add
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 YouTube تماشا کردن، رتبه بندی، و نشانه گذاری فیلم های

هنگام��ی که ش��ما یک فیل��م در YouTube پیدا می نمایید که به آن عالقه دارید، می توانید فیل��م را بر روی تلفن یا تبلت خو 
تماش��ا نمایید. در صورتی که ش��ما با استفاده از حساب گوگل به YouTube متصل ش��ده اید، همچنین می توانید یک فیلم را 
نیز رتبه بندی نمایید. رتبه بندی های ش��ما به افراد دیگر برای مش��اهده فیلم هایی که ش��ما تماش��ا کرده اید برای انتخاب کمک 
می کند. در صورتی که یک فیلم خراب را پیدا کنید، می توانید آن را نش��انه گذاری کنید تا YouTube مش��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، می توانید آن را نشانه گذاری نمایید. 
 

 YouTube تماشا کردن، رتبه بندی، و نشانه گذاری فیلم های

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

یادداشت: در صورتی که زبانه Widgets در صفحه 
Apps ظاهر شده باشد، زبانه Apps را لمس نمایید. 

( را لمس کنید.  ( YouTube 

یادداش�ت: در صورتی ک��ه YouTube در همان 
صفحه اول Apps نیس��ت، نوار مرور گر را به سمت 
چپ یا راست بکشید تا YouTube را پیدا نمایید. 

برنامه YouTube باز می شود، و شما می توانید یک 
فیلم را با استفاده از روش توضیح داده شده در وظیفه 

قبلی پیدا نمایید. 
 فیلمی را که می خواهید تماشا نمایید لمس کنید. 

صفحه فیلم ظاهر می شود، و فیلم پخش می شود. 
 ب��رای موقعی��ت landscape ابزار خود را لمس 

نمایید. 



311

پخش کردن موزیک و فیلم ها 

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

www.karamoozesh.com

فیلم در موقعیت landscape ظاهر می شود، و 
صفحه را پر می کند.

 صفحه را لمس نمایید. 

کنترل ها ظاهر می شوند. 

( ظاهر می شود.  ( Menu دکمه 

منوی باز می شود. 

 برای رتبه بندی فیلم، Like یا Dislike را 
لمس نمایید. 

 
 

چگونه یک فیلم را لمس کنم؟ 

(  را لمس نمایید.  ( Menu در صفحه فیلم، دکمه 
 در منوی، Flag را لمس نمایید. 

 در کادر مح��اوره ای Flag this video، دکم��ه گزین��ه مناس��ب را لم��س نمایی��د. ب��رای مث��ال،
 .)  Hateful or Abusive Content را لمس کنید ) تغییر به 

 Flag را 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 backup تهیه نمایید، و 

راهکارهای حل مسائل ضروری را بیاموزید.
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بستن یک برنامه که پاسخ گویی را متوقف نموده است 

توسعه دهندگان برنامه هایشان را تا حد ممکن انعطاف پذیر می سازند، اما بعضی اوقات یک برنامه پاسخ به ورودی شما را متوقف 
می نماید. هنگامی که چنین رویدادی رخ می دهد، باید برنامه را ببندید و سپس آن را از نوع فعال کنید از این رو شما می توانید 
 Settings در برنامه Apps یا از صفحه Recent Apps دوباره از آن اس��تفاده کنید. ش��ما می توانید یک برنامه را از لیس��ت

ببندید. شما می توانید سپس از صفحه Apps استفاده نمایید. 

بستن یک برنامه که پاسخ گویی را متوقف نموده است 

 Recent Apps بستن یک برنامه از لیست
 هنگام��ی ک��ه برنامه پاس��خگویی ب��ه برنامه را 
( را  ( Recent Apps متوق��ف کرد، دکم��ه

لمس نمایید. 
صفحه Recent Apps ظاهر می شود. 

 برنامه ای که پاس��خگویی را متوقف کرده است 
لمس کرده و نگهدارید. 

ش��ود، ظاه��ر  اع��الن  من��وی  صورت��ی  در   
Remove from list را لمس نمایید. 

آندروید برنامه را متوقف می نماید. ش��ما می توانید 
س��پس برای نش��ان دادن صفح��ه Home، دکمه 
( را لمس نمایید، برای نشان دادن  ( Home
( را لمس  ( All Apps دکم��ه Apps صفح��ه
کنید، و س��پس برای شروع دوبار آن برنامه را لمس 

کنید. 
یادداش�ت: در صورتی ک��ه منوی اعالن در صفحه 
Recent Apps ظاهر نش��ود، برای بس��تن برنامه 

رویه بعدی را دنبال نمایید. 

Apps بستن یک برنامه از صفحه
( را لمس کنید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورتی که آیک��ون Settings در 
همان صفحه اول Apps ظاهر نش��ده باشد، صفحه 

را به سمت چپ بکشید تا آن را مشاهده نمایید. 



317

حل کردن مسائل مرتبط به ابزار

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

www.karamoozesh.com

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 Apps را لمس نمایید. 

صفحه Apps در Settings ظاهر می شود. 
 برنام��ه ای که پاس��خگویی را متوقف کرده 

است لمس نمایید. 

صفحه App info برای آن برنامه باز می شود. 
 Force stop را لمس کنید. 

کادر محاوره ای Force stop باز می شود. 
 OK را لمس کنید. 

آندروید برنامه را مجبور به توقف می نماید. 
(  را لمس کنید.  ( Settings دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
(  را لمس کنید.  ( Settings دکمه 

صفحه Settings ظاهر می شود. 

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 Press را فشار داده و نگهدارید تا کادر محاوره 
( را لمس نمایید. در  ( Power off ای در اینجا نش��ان داده شود، س��پس
صورت��ی ک��ه کادر محاوره ای ظاهر نش��د، دکم��ه Power را نگهدارید تا ابزار 
خاموش ش��ود. 10 ثانیه منتظر بمانید، س��پس دکمه Power را فشار دهید تا 

برنامه Google ظاهر 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 می نماید. برای اجرای سریع و روان تلفن یا 
تبلت خود، و اضافه کردن آخرین ویژگی هایی که گوگل ارائه می نماید، 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 می کند و در صورت موجود بودن 
به ش��ما اطالع می دهد. هر نرم افزار مش��ترک که بر روی یک رایانه اجرا می کنید ممکن است نسخه های جدید آندروید را چک 

نماید. شما همچنین می توانید 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 
( در زبان��ه  ( System Update اس��ت، دکم��ه

Status ظاهر می شود. 
یادداش�ت: آندروید همچنین یک کادر محاوره ای 
را نش��ان می دهد که یک سیس��تم به روز رسانی در 

دسترس می باشد. 
 Notification shade را ب��ه س��مت پایی��ن 

بکشید. 
یادداش�ت: در یک تبلت، بخشی از زبانه وضعیت را 
برای نشان دادن Notification shade به سمت 

پایین بکشید.
لم��س  را   System update download  

کنید. 

ظاه��ر   Android System Update صفح��ه 
می شود. 

 Restart & install را لمس نمایید. 
به روز رسانی آغاز می شود. 

 ش��ما در صورتی که باید به روز رسانی را متوقف 
نمایید، می توانید Cancel install را لمس کنید. 
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صفحه Power off ظاهر می شود. 

تلفن یا تبلت غیر فعال می گردد، و سپس از نوع 
شروع می شود. 

در ط��ول ارتقا دادن، آندروید برنامه بر روی ابزار 
شما را بهینه می سازد، مکان را در فضای ذخیره 
س��ازی ابزار ت��ا حد امکان مجدد مرتب س��ازی 

می نماید. 

بعد از بهینه سازی برنامه ها، آندروید آن هایی را 
که در حال اجرا هستند فعال می نماید. 

 در هر نش��انی که در لبه دایره ظاهر می شود 
( را بکش��ید. آندروی��د قفل  ( Lock دکم��ه

صفحه را باز می نماید. 

شما می توانید سپس با استفاده از تلفن یا تبلت 
خود دوباره فعال شوید. 

چگونه به طور دستی نسخه های جدید آندروید را چک کنم؟ 

( را  ( All Apps دکمه Apps را لمس کنید، س��پس برای نش��ان دادن صفحه ) ( Home دکمه Home برای نش��ان دادن صفحه
لمس نمایید. برای نش��ان دادن صفحه تنظیمات، k را لمس نمایید، س��پس About phone یا About tablet را لمس کنید. برای نش��ان دادن 

صفحه System Updates ،System updates را لمس نمایید، سپس Check now را لمس کنید.



320321

   فصل13

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

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 USB انرژی، یا هر منبع 
ش��ارژ دیگر کاماًل ش��ارژ نمایید. ش��ما می توانید بوس��یله کاهش تقاضا عمر باطری ابزار خود را افزایش دهید. شما می توانید در 
هنگام��ی ک��ه به Wi-Fi و بلوتوث نیاز دارید آن ها را غیر فعال کنید. می توانید صفحه را خاموش نمایید از این رو انرژی کمتری 

ابزار مصرف می نماید، و همچنین می توانید تلفن یا تبلت خود را تنظیم نمایید تا سریع تر در حالت sleep قرار بگیرد. 

توسعه دادن زمان اجرای باطری 

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home را لمس کنید. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( Settings 
یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه Settings درهمان 
صفحه اول Apps نیس��ت، نوار مرورگر را به سمت 

چپ یا راست بکشید تا Settings را پیدا نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 Battery را لمس نمایید. 
صفحه Battery ظاهر می شود.

 ب��ه آیتم های��ی که انرژی بیش��تری را اس��تفاده 
می نمایند نگاه کنید. 

یادداش�ت: برای مش��اهده اطالعات بیش��تر، برای 
نش��ان دادن صفح��ه Use details ی��ک دکمه را 
لمس نمایید. ش��ما می توانید برای مش��اهده صفحه 
Wi-Fi ،Use details را لمس کنید. برای نشان 
(  را  ( Settings دکمه Battery دادن صفح��ه

لمس کنید. 
( را لمس نمایید.  ( Settings 
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صفحه Settings ظاهر می شود. 
 ب��رای غی��ر فع��ال ک��ردن Wi-Fi، گزینه

Wi-Fi switch را Off تنظیم نمایید. 
گزین��ه بلوت��وث،  فع��ال  غی��ر  ب��رای   
Bluetooth switch را Off تنظیم نمایید. 
Wi- یادداش�ت: به ج��ای غیر فعال ک��ردن

Fi و Bluetooth در ی��ک اب��زار ب��ا قابلی��ت 
 ،Settings س��لولی، ش��ما می توانید در صفحه
More را لم��س کنید، س��پس برای غیر فعال 
 نم��ودن تمامی ارتباط��ات check box گزینه

Airplane mode را لمس کنید.) تغییر 
.) به 

 Display را لمس کنید. 
صفحه Display ظاهر می شود. 

 Brightness را لمس کنید. 
کادر محاوره ای Brightness باز می شود. 

 ن��وار لغزنده را لمس کرده و به س��مت چپ 
صفحه بکشید. 

 OK را لمس نمایید. 
 Sleep را لمس کنید. 

کادر محاوره ای Sleep ظاهر می شود. 
 برای تنظیم طول مدتی که می خواهید ابزار 
ش��ما قبل از خواب بیدار بمان��د گزینه را لمس 
(. برای ذخیره کردن  نمایید ) تغییر ب��ه 
انرژی، یک زمان کوتاهی را انتخاب کنید، برای 

مثال، 15 ثانیه. 
( را لمس نمایید.  ( Settings 

صفحه Display ظاهر می شود. 

چه کار های دیگری می توانم 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 می رود، یک باطری کاماًل 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 اولویت های برنامه شما 

در صورتی که تلفن یا تبلت کار کرد عجیبی از خود نش��ان می دهند، ممکن اس��ت بتوانید بوس��یله بازیابی ارجح تر برنامه های 
خود، آن را تحت کنترل خود در آورید. این حرکت هر اولویت برنامه را به تنظیمات پیش فرض خودش��ان بر می گرداند. س��پس 
ش��ما می توانید برای هر برنامه ارائه ش��ده ایی که می خواهید اولویت ها را تنظیم نمایید. شما همچنین زمانی بازیابی اولویت های 
برنامه خود را مفید می یابید که خود تنظیمات برنامه های متفاوت را تجربه نموده باشید اما نمی توانید تنظیماتی که باید به طور 

معمول بازیابی شوند را کشف نمایید. 

بازیابی اولویت های برنامه شما 

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( Settings 
یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه Settings در همان 
صفحه اول Apps نیس��ت، صفحه را به سمت چپ 

بکشید تا Settings را پیدا نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 Apps را لمس کنید. 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Menu دکمه 
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منوی باز می شود. 

لم��س  را   Reset app preferences  
کنید. 

 Reset app preferences کادر مح��اوره ای
باز می شود. 

 Reset apps را لمس کنید. 

صفحه Apps دوباره ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( Settings دکمه 

صفحه Settings ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود، و شما می توانید 
با اس��تفاده از تلفن یا تبلت شروع به چک کردن 

مشکل و حل آن نمایید. 

چه اثرات دیگری برنامه بازیابی اولویت ها دارد؟ 

برنامه بازیابی اولویت های پیوندهایی که بین انواع فایل های خاص و برنامه های ایجاد شده است را حذف می نماید. برای مثال، هنگامی که شما سعی 
در باز کردن یک فایل movie دارید، آندروید کادر محاوره ای Complete action using را نمایش می دهد و یک لیست از برنامه های موجود را 
نشان می دهد. سپس شما می توانید برای استفاده برنامه را لمس کنید و دکمه Always یا دکمه Just once را لمس نمایید. در صورتی که دکمه 
Always را لمس نمایید، یک ارتباط بین فایل movie و برنامه ای که انتخاب کرده اید ایجاد می ش��ود. دفعه بعد که ش��ما یک فایل movie از این 
نوع را باز می نماید، آندروید از آن برنامه بدون هیچ پرسشی استفاده می کند. بعد از باز یابی اولویت های برنامه، آندروید به شما اعالن می کند که برنامه 

ای را که می خواهید 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 می نمایید، احتماالً می خواهید داده های و فایل های رسانه را تا حد ممکن 
بر روی آن قرار دهید. بعد از انجام این کار، ابزار ش��ما ممکن اس��ت فضای آزاد کم تری داش��ته باش��د. این می تواند باعث کاهش 
کارایی سرعت ابزار شما شود. برای پرهیز از این مشکالت، می توانید مقدار فضای آزاد تلفن یا تبلت خود را چک نمایید. هنگامی 

که فضای آزاد شما کم باشد، می توانید برای حفظ کارایی مناسب ابزار خود فضای اضافی را حذف نمایید. 

 چک کردن فضای آزاد و حذف کردن فضای اضافی

 
( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه Settings در همان 
صفحه اول Apps نیس��ت، نوار مرور گر را به سمت 

چپ یا راست بکشید تا Settings را پیدا نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 Storage را لمس کنید. 

صفحه Storage ظاهر می شود. 
 نمودار Internal Storage مقدار فضای قابل 

استفاده را نشان می دهد. 
 ب��از خوان��ی Total space کل ظرفیت حافظه 

ابزار شما را نمایش می دهد. 
 باز خوانی Available مقدار فضای آزاد را نشان 

می دهد. 
 لیس��ت حافظه مفید ابزار شما را به چند قسمت 
 ،Video  ،Picture  ،Apps می نمای��د:  تقس��یم 

 .Misc و ،Cached data ،Downloads
 برای مش��اهده برنامه های نصب شده، Apps را 

لمس کنید. 
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صفحه Apps ظاهر می شود. 
 برای حذف کردن ی��ک برنامه از ابزار خود، 

نام آن را لمس نمایید. 
صفحه App Info ظاهر می شود. 

 Uninstall را لمس کنید. 
یک کادر محاوره ای تأییدیه باز می شود. 

 Ok را لمس کنید. 
 هنگامی ک��ه مدیریت برنامه را تمام کردید، 

( را لمس کنید.  ( Back دکمه
صفحه Storage ظاهر می شود. 

 Downloads را لمس نمایید. 
صفحه Downloads ظاهر می شود. 

 check box از ه��ر فایل��ی که می خواهید 
 .) حذف کنید را لمس نمایید ) تغییر به 

( را لمس کنید.  ( Delete دکمه 
آندروید فایل ها را حذف می کند. 

( را لمس نمایید.  ( Back دکمه 
فضای Storage ظاهر می شود. 

 Cached data را لمس نمایید. 
کادر محاوره ای ?Clear cached data ظاهر 

می شود. 
 Ok را لمس نمایید. 

چه آیتم های دیگری را می توانم برای آزاد کردن فضای بیشتر تلفن یا تبلت خودم حذف کنم؟ 

شما می توانید فایل های مختلف و فایل های رسانه ای را حذف نمایید. در صفحه Storage، برای نشان دادن Misc، صفحه فایل های Misc را لمس 
( را  ( Delete و سپس دکمه ) کنید. شما می توانید check box را برای هر آیتمی که می خواهید حذف نمایید انتخاب کنید ) تغییر به 
لمس نمایید. اگرچه صفحه Storage حاوی یک دکمه Pictures یک دکمه Video، و یک دکمه Audio است. برای حذف کردن تصاویر، فیلم، 

و فایل های رسانه ای با استفاده از مرورگر ویندوز یا Android File Transfer را به جای استفاده از آندروید حذف نمایید. 
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Back up گرفتن از تلفن یا تبلت به صورت آنالین 

برای ایمن نگهداش��تن داده های با ارزش و تنظیمات انتخاب ش��ده، می توانید از تلفن یا تبلت خود به صورت آنالین در حس��اب 
گوگل خود back up تهیه نمایید. در صورتی که ابزار شما با مشکالتی همراه باشد، می توانید آن را به تنظیمات کارخانه بازیابی 
کنید و سپس داده ها و تنظیمات را در آن بازیابی نمایید. اگر ابزار شما گم شود، دزدیده شود، یا شکسته شود، می توانید داده ها 
و تنظیمات خود را از حس��اب گوگل به یک ابزار جدید بازیابی کنید. بازیابی داده ها و تنظیمات خود می تواند ش��ما را در پیاده 

سازی تنظیمات ترجیحی در ابزار جدید بدون ساخت بر اساس سفارش پر زحمت پیاده سازی نمایید. 
  

Back up گرفتن از تلفن یا تبلت به صورت آنالین 

( را لمس نمایید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( Settings 
یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه Settings در همان 
صفحه اول Apps نیس��ت، نوار مرورگر را به سمت 

چپ یا راست بکشید تا Setting را پیدا نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 Backup & reset را لمس کنید. 

یادداش�ت: در یک تلفن، شما باید برای نشان دادن 
دکمه Backup & reset نوار مرور گر را به س��مت 

پایین بکشید. 
صفحه Backup & reset ظاهر می شود. 

 check box گزین��ه Back up my data را 
 .) لمس کنید ) تغییر به 

یادداش�ت: هنگام تنظیم تلفن ی��ا تبلت خود، باید 
آن را جهت back up گیری در حساب گوگل خود 
 Back up my data تنظیم نمایید. در صورتی که
 و Backup account را انتخ��اب ک��رده باش��ید 

( حساب ایمیل درست را نشان می دهد.  (
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 backup account را لمس نمایید. 
 Set backup account ای  مح��اوره  کادر 

ظاهر می شود. 
 حساب مناسب را لمس کنید. 

یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه حس��اب ظاه��ر 
لم��س  را   Add account باش��د،  نش��ده 
صفح��ه در  را  دس��تورالعمل ها  و   کنی��د 

Add Google Account دنبال نمایید. 

 Set backup account ای  مح��اوره  کادر 
بسته می شود. 

 در صورتی که ش��ما می خواهی��د تنظیمات 
و داده هایی را بع��د از نصب دوباره برنامه مجدد 
 Automatic restore مستقر نمایید گزینه

 .) را لمس کنید ) تغییر به 
(  را لمس کنید.  ( Settings دکمه 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
ابزار آندروید ش��ما اکنون در حساب مختص به 

شما از خودش back up می گیرد. 

   
ب�رای backup گرفت�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 مخاطب های ش��ما، 
bookmark های وب، کلمات عبور Wi-Fi، و لغت نامه های سفارش��ی 
back up تهیه می نماید. آندروید همچنین لیستی از برنامه های خریداری 
ش��ده یا دانلود شده از Play Store و تنظیمات سفارشی شما، برای مثال، 

Display settings و Sound settings را ذخیره می کند

چرا دکمه Backup & reset در صفحه Settings ظاهر نمی شود؟ 

احتماالً شما دارای یک حساب هستید که مالک تبلت به حساب نمی آید. 
در یک تبلت، تنها مالک، اولین حساب راه اندازی شده، امکان دسترسی 

به فرامین Backup & reset است. 
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Back up گرفتن و بازیابی با یک رایانه 

تلفن یا تبلت آندروید شما احتماالً از داده ها با ارزش تشکیل شده است، از این رو یک ایده خوب backup گیری از ابزار است. 
یک گزینه backup اس��تفاده از حس��اب گوگل شما است، اما در صورتی که شما دارای یک رایانه باشید، می توانید از ابزار خود 
با استفاده از نرم افزار همخوان مناسب در رایانه backup تهیه نمایید. back up گرفتن در رایانه سریع تر از backup گیری 
آنالین است، و شما می توانید ابزار خود را بدون اتصال به اینترنت بازیابی نمایید. به خاطر امنیت، شما back up گیری از تلفن 
یا تبلت خود هم در رایانه و هم در حساب گوگل انتخاب کنید تا مطمئن شوید می توانید داده ها را بعد از روی دادن یک حادثه 

بازیابی نمایید. 

متصل کردن تلفن یا تبلت خود به رایانه 
برای backup گرفتن از تلف��ن یا تبلت آندروید در رایانه، 
ی��ا بازیابی ابزار از رایانه، باید آن ها را به رایانه متصل نمایید. 
بهترین وس��یله اتص��ال یک کابل USB اس��ت، اما ش��ما 
می توانی��د از Wi-Fi برای backup گیری نیز اس��تفاده 
نمایید. معموالً، هنگامی که ش��ما تلف��ن یا تبلت خود را به 
رایانه متصل می نمایید، سیس��تم عامل رایانه شما نرم افزار 
مشترک را به طور خودکار اجرا می نماید. این ابزار سپس در 

پنجره companion software ظاهر می شود.

 Backup اجرا کردن عملیات
با backup گیری از تلفن یا تبلت خود در رایانه، می توانید 
در صورت رخ دادن اتفاق، داده های خود را در ابزار یا در ابزار 
آندروید دیگر بازیابی نمایید. برای back up گرفتن 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 / Restore را کلیک 
کنی��د، آیتم ه��ا را برای backup انتخاب نمایید، و س��پس 
 Backup را کلیک کنید. کادر محاوره ای Backup دکمه

پیشرفت backup را نشان می دهد. 
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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 می توانید آن را از یک backup در رایانه خود بازیابی 
نمایید. برای آماده شدن جهت بازیابی ابزار خود، آن را به رایانه با 
اس��تفاده از یک کابل USB متصل نمایید. اگر نرم افزار مشترک 
 Start یا صفحه Start به طور خودکار اجرا نش��د، آن را از منوی
در ویندوز یا از Launchpad یا Dock در OS X اجرا نمایید. 
شما می توانید سپس زبانه Back up / Restore را کلیک نمایید 

و برای بازیابی فایل backup را از آن انتخاب کنید. 

داده هایی که می خواهید بازیابی نمایید را انتخاب کنید
ش��ما می توانید سلس��له ای از داده ها را در اب��زار خود بازیابی 
نمایید. معموالً، تمامی داده ها در backup تعریف شده اند زیرا 
ای��ن داده ها را کاماًل بازیابی می نمای��د. اما بعضی اوقات ممکن 
اس��ت ش��ما تنها سلس��له ای از داده ها را بازیابی نمایید. برای 
مثال، ش��ما تصمی��م ندارید تمامی فایل های ویدی��و را بازیابی 
نمایید زیرا مقدار زیادی فضا را اشغال می نمایند. بعد از انتخاب 
داده هایی که می خواهید بازیابی کنید، شروع به اجرای عملیات 

بازیابی نمایید. 

تکمیل نمودن عملیات بازیابی
در طول عملیات بازیابی، نرم افزار مش��ترک داده ه��ا را از فایل backup بر روی 
رایان��ه یا در ابزار آندروید ش��ما کپ��ی می کند. Backup گیری ش��امل چندین 
گیگابایت داده اس��ت، از این رو عملیات بازیابی ممکن اس��ت ساعت ها زمان الزم 
داش��ته باشد. مراقب باشید عملیات بازیابی دچار نقص نشود. بعد از انجام بازیابی، 
تلفن یا تبلت ش��ما restart می شود، و سپس دوباره خود را به رایانه شما متصل 
می کند. شما می توانید سپس تلفن یا تبلت خود را خاموش نمایید و دوباره روشن 

و شروع به استفاده از آن کنید.     
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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 می دهد 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 می دهید. بعد از بازیابی به تنظیمات کارخانه، می توانید داده های 

را در ابزار خود از حساب گوگل خود بازیابی نمایید. 

بازیابی کردن ابزار خود با تنظیمات کارخانه 

( را لمس کنید.  ( Home دکمه 
صفحه Home ظاهر می شود. 

( را لمس نمایید.  ( All Apps دکمه 
صفحه Apps ظاهر می شود. 

( را لمس کنید.  ( Settings 

یادداش�ت: در صورت��ی ک��ه Settings در هم��ان 
صفحه اول Apps نیس��ت، نوار مرور گر را به سمت 

چپ یا راست بکشید تا Settings را پیدا نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 Backup & reset را لمس کنید. 

یادداش�ت: در تلفن، شما باید برای تعیین موقعیت 
دکمه Backup & reset نوار مرور گر را به س��مت 

پایین بکشید. 

صفحه Backup & reset ظاهر می شود. 
 Factory data reset را لمس کنید. 
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صفحه Factory data reset ظاهر می شود. 
را   Reset tablet ی��ا   Reset phone  

لمس کنید. 
یادداش�ت: در صورتی که تلفن یا تبلت ش��ما 
دارای ی��ک کلم��ه عبور یا PIN اس��ت، صفحه 
 Confirm your یا Confirm your PIN
 PIN ظاهر می شود. کلمه عبور یا password

خود را تایپ کنید و Next را لمس نمایید. 
صفحه ?Reset ظاهر می شود.

 Erase everything را لمس نمایید. 
تلفن یا تبلت شما restart می شود و تنظیمات 

کارخانه آن را بازیابی می نماید. 
صفحه Got Google ظاهر می شود. 

 Yes را لمس نمایید. 
صفحه Backup and restore ظاهر می شود. 
 در صورت��ی که می خواهی��د داده های خود 
 Restore from my نمایی��د،  بازیاب��ی  را 
را   Google Account to this phone

 .) لمس نمایید ) تغییر به 
 در صورت��ی که می خواهی��د داده ها خود را 
 Keep this phone backed ،بازیابی نمایید
up with my Google Account را لمس 

 .) کنید) تغییر به 
( را لم��س کنی��د و راه  ( Next دکم��ه 

اندازی تمام می شود.

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، 
می توانی��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 داده ها و تنظیمات خود می توانی��د آن را به تنظیمات 

کارخانه بازیابی نمایید. 

اگ�ر من نخواهم داده ها را از حس�اب گوگل در ابزار خودم بازیابی 
کنم چه کاری باید انجام دهم؟ 

در صورتی که نمی خواهید داده ها را از حساب گوگل خود بازیابی نمایید، 
 Restore from my Google Account to گزینه check box
this phone را در صفح��ه بازیاب��ی Backup and restore حذف 
نمایید. شما می توانید سپس ابزار خود را به طور دستی راه اندازی نمایید. 
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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، پورت های 
USB در رایانه ش��اید انرژی کافی مورد نیاز برای ابزار ش��ما را تأمین نکنند. در این مورد، شما می توانید از یک شارژر برای شارژ 
کردن تلفن یا تبلت از یک خروجی AC استفاده نمایید گزینه دیگر یک USB hub است. در صورتی که شما برای شارژ کردن 
ابزار خود با مش��کالتی مواجه هس��تید، می توانید چند حرکت را برای حل این مشکل انجام دهید. این حرکات می تواند 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 نمی شود، ابتدا 
کابل های متصل ش��ده و ایمن را چک کنید. مطمئن 
شوید اتصال دهنده USB میکرو به SlimPort ابزار 
 USB شما محکم پیوند خورده اس��ت و انتهای کابل
اصوالً به رایانه یا شارژر محکم متصل شده باشد. تایید 
کنید اتصال دهنده ها 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. 

 USB جابجا کردن پورت های
در صورتی که ش��ما برای ارتباط با تلفن یا تبلت خود 
ب��ه رایانه از کابل USB اس��تفاده نمایی��د، می توانید 
پ��ورت USB دیگ��ری را امتحان نمایی��د. بدانید که 
پورت ه��ای USB در بعضی از صفح��ات کلید انرژی 
کافی را برای ش��ارژ ک��ردن تلفن یا تبلت ش��ما ارائه 
نمی دهن��د. در صورتی که به یک پورت USB صفحه 
 USB کلید متصل هستید، در عوض اتصال یک پورت
 واق��ع در رایانه را امتحان نمایید. اگر ش��ما دارای یک

USB hub هستید، آن را امتحان نمایید. 



333

حل کردن مسائل مرتبط به ابزار

این اثر بصورت سفارشی توسط گروه کارا آموزش منتشر گردیده است. شماره رهگیری: 13005970452

www.karamoozesh.com

به روز رسانی یک رایانه جدید 
در صورتی که Mac یا PC شما بسیار قدیمی است و شما سعی در استفاده از یک USB hub دارید 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 می آید، از این رو معموالً 
ش��ما می خواهید تمامی گزینه های ش��ارژ کردن را قبل از پیگیری کاماًل امتحان نمایید. پورت های USB در یک رایانه که بیش 

از چند س��ال از عمرش می گذرد ممکن اس��ت انرژی 
کافی را برای تلفن یا تبلت ش��ما تأمین نکنند. در این 
مورد، پورت های USB تنها 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 رایانه ه��ا اب��زار های USB دار مانن��د تلفن ها و تبلت ه��ا هنگامی که رایانه ها در خواب هس��تند را ش��ارژ نمی کنند. 
در صورت��ی ک��ه رایانه ابزار ش��ما را در هنگامی در حالت خواب اس��ت ش��ارژ نمی کن��د، می توانید 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 laptop ها 
ابزار های USB متصل ش��ده را تنها بعد از اتصال به 
یک منبع انرژی شارژ خواهند کرد. در این مورد، شما 
می توانید برای ش��ارژ کردن، ل��پ تاپ را به ابزار خود 

متصل نمایید. 

عوض کردن باطری 
در صورتی که هنوز هم نمی توانید 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 تلفن ها و تبلت ها قاب های پشتی شان به راحتی در عرض چند ثانیه تعویض می شوند. 

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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 Wi-Fi حل مشکالت اتصاالت

برای کس��ب اطالعات بیش��تر در مورد تلفن یا تبلت خود، از شبکه های Wi-Fi در 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-Fi را بدون مشکلی نصب و 
نگهداری می نماید. 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 IP ابزار خود یا نشانی Mac آن، نشانی سخت 

افزار منحصر به فرد تنظیم کننده شبکه بی سیم را جستجو کنید. 

 Wi-Fi حل مشکالت اتصاالت

نصب مجدد یک اتصال Wi-Fi معیوب 
( را لمس کنید.  ( Home دکمه 

صفحه Home ظاهر می شود. 
( را لمس کنید.  ( All Apps دکمه 

صفحه Apps ظاهر می شود. 
( را لمس نمایید.  ( Settings 

یادداشت: در صورتی که Settings در همان صفحه 
اول Apps ظاهر نشود، نوار مرور گر را به سمت چپ 

یار است بکشید تا Settings را پیدا نمایید. 

صفحه Settings ظاهر می شود. 
 گزینه Wi-Fi switch را Off تنظیم نمایید. 

آندروید Wi-Fi را غیر فعال می نماید. 
 گزینه Wi-Fi switch را On تنظیم نمایید. 
آندروید Wi-Fi را غیر فعال می نماید و سعی می کند 

اتصال شبکه بی سیم قبلی را مجدد نصب کند. 
یادداشت: در صورتی که از اتصال Wi-Fi در حال 
کار کنونی راضی هستید، بقیه مراحل را دنبال نمایید. 

 Wi-Fi را لمس نمایید.
صفحه Wi-Fi ظاهر می شود. 

 شبکه متصل شده را لمس نمایید. 
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یک کادر محاوره ای ظاهر می ش��ود و اطالعات 
 .IP اتصال را نشان می دهند، از جمله نشانی

 Forget را لمس نمایید. 
کادر محاوره ای بسته می شود، و آندروید شبکه 

را از دست می دهد. 
 دکمه شبکه را دوباره لمس نمایید. 

یک کادر محاوره ای باز می شود و کلمه عبور را 
نشان می دهد. 

 کلمه عبور را تایپ کنید. 
 Connect را لمس نمایید. 

کادر محاوره ای بس��ته می ش��ود، و ابزار شما به 
شبکه متصل می شود. 

جستجوی نشانی ابزار MAC خود 
( را  ( Menu دکم��ه ،Wi-Fi از صفح��ه 

لمس نمایید. 
منو ظاهر می شود. 

 Advanced را لمس نمایید. 
صفحه Advanced Wi-Fi ظاهر می شود. 
 باز خوانی نشانی MAC را بررسی کنید. 

عب��ارت خالص��ه   MAC  یادداش�ت: 
Media Access Control اس��ت. آن هیچ 

ارتباطی به رایانه های Apple Mac ندارد. 
( را لمس نمایید.  ( Settings دکمه 

صفحه Wi-Fi دوباره ظاهر می شود. 

 

چرا من باید نشانی MAC ابزار خودم را بدانم؟ 

تعدادی از شبکه های Wi-Fi از یک لیست سفید از نشانی های MAC برای کنترل رایانه ها و ابزارهایی که می توانند به شبکه متصل شوند استفاده 
می نمایند، هر ابزار با یک نش��انی MAC در لیس��ت می تواند ارتباط برقرار نماید، در حالیکه ابزارهایی با نش��انی های MAC دیگر نمی توانند متصل 
ش��وند. یک لیس��ت سفید نشانی MAC یک معیار امنیتی مفید است، اما محفوظ از خطا و شکست نیست. اگرچه هر تنظیم کننده شبکه دارای یک 

نشانی MAC می باشد که درون سخت افزار آن جای گرفته است، نرم افزار می تواند نشانی های MAC تقلیدی، مسخره، و تایید شده باشند.  
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