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ةعابط

رتويبمكزاهجنمةعابطلا
يفهعونوقرولامجحنّيع،فرظألاوتاقاطبلانوزخموتاقصلملل:ةظحالم
.دنتسملاةعابطلبقةعباطلا

."ةعابط"راوحلاعبرمحتفا،هتعابطلواحتيذلادنتسملانم.1

.تادادعإلاطبضا،ةرورضلادنع.2

.دنتسملاةعابطبمق.3

لومحمزاهجنمةعابطلا

™™Mopriaةعابطلاةمدخمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا

.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

ماظنىلعلمعيةلومحملاةزهجألاربعةعابطلللحنعةرابعMopriaةعابطلاةمدخنإ
AndroidTM،يأىلإًةرشابمةعابطلابكلحمست.ةقحاللاتارادصإلاوأ10.0رادصإلا

.Mopriaةمدخدمتعتةعباط

GoogleرجتمنمMopriaةعابطلاةمدخقيبطتليزنتنمدكأت:ةظحالم
PlayTMلومحملازاهجلايفهنّكمو.

نماًدنتسمددحوأاًقفاوتماًقيبطتلّغش،Androidليغشتلاماظنبلومحملاكزاهجنم.1
.تافلملاريدم

.ةعابط>قوفرقنا.2

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.ىلعطغضا.4

®®AirPrintمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا

.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

ًةرشابمةعابطلابكلحمسيةلومحملاةزهجألاربعةعابطلللحيهAirPrintجمانربةزيمنإ
.AirPrintةمدخدمتعتةعباطىلإAppleةزهجأنم

ةكبشللناكاذإ.اهسفنلاصتالاةكبشبنَيلصتمةعباطلاوAppleزاهجنأنمدكأت•
ةيعرفلالاصتالاةكبشبنالصتمنيَزاهجلاالكنأنمدكأتف،ةددعتمةيكلسالتاعزوم
.اهسفن

.Appleةزهجأضعبيفطقفموعدمقيبطتلااذه•

.قفاوتمقيبطتليغشتبمقوأتافلملاريدمنماًدنتسمددح،لومحملاكزاهجنم.1

.ةعابط>قوفرقنا.2

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.دنتسملاةعابطبمق.4

Wi-Fiمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا Direct®®

.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

Wi-Fi Directةدّوزمةعباطيأمادختسابةعابطلاكلحيتتةعابطةمدخنعةرابعيه
Wi-Fiةمدخب Direct.

.ةيكلساللاةعباطلالاصتاةكبشبلصتملومحملازاهجلانأنمدكأت:ةظحالم
.ةعباطلابلومحمزاهجليصوتعجار،تامولعملانمديزمل

.تافلملاريدمنماًدنتسمددحوأاًقفاوتماًقيبطتلّغش،لومحملاكزاهجنم.1

:ةيلاتلاتاءارجإلادحأذّفن،لومحملاكزاهجزارطلاًقفو.2

.ةعابط>قوفرقنا•

.ةعابط>قوفرقنا•

.ةعابط>قوفرقنا•

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.دنتسملاةعابطبمق.4

ةعباطلاةنايص

ةعابطةشوطرخلادبتسا
.ةشوطرخلادبتسالبقهتلازإبمقف،جردلاعيسوتمتيلاحيف:ةظحالم

.لفسألةوقبهعفدامث،يمامألابابلاحتفا.1

.جراخللةعابطلاةشوطرخجردبحسا.2

.ةلمعتسملاةعابطلاةشوطرخجرِخأ.3
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.ةديدجلاةعابطلاةشوطرخكفبمق.4

ءوضللةعابطلاةشوطرخليلفسلابناجلاضّرعتال:لمتحمفلت—ريذحت
ةدوجيفتالكشمثودحيفةليوطةدملءوضللضرعتلاببستيدق.رشابملا
.ةعابطلا

رثؤيدق.ةعابطلاةشوطرخليلفسلابناجلاسملتال:لمتحمفلت—ريذحت
.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمةدوجىلعكلذبمايقلا

.ةديدجلاةعابطلاةشوطرخلاخدإبمق.5

.بابلاقلغأمث،ةعابطلاةشوطرخجردلِخدأ.6

ربحلاقوحسمتايافنةجاجزلادبتسا
.ةمدختسملاربحلاقوحسمتايافنةجاجزلِزأ.1

.ميقتسمعضويفةجاجزلاعض،ربحلاقوحسمبكسُبّنجتل:ةظحالم

.اهتوبعنمةديدجلاربحلاقوحسمتايافنةجاجزجرِخأ.2

.ةديدجلاربحلاقوحسمتايافنةجاجزلِخدأ.3

جردلاليمحت
ءاقبإىلعظفاح،تادعملارارقتسامدعرطاخمليلقتل:ةلامإلارطخ—هابتنا
.ةرورضلاىتحاًقلغمجردلا

.جردلاةلازإبمق.1

ةعباطلانوكتامدنعجردلاةلازإبمقتال،قرولاراشحنابنجتل:ةظحالم
.ةلوغشم

.ليمحتلالبقاهتاذاحممثاهتيوهتوقرولافاوحينثبمق.2
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.ىلعألاًهجتمةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبقرولاةمزرليمحتبمق.3

جردلاةيفلخوحنةيسأرلاهيجوتعمىلعألههجونوكيثيحبةيسأرلااذقرولالِّمح•
.دحاوهجوىلعةعابطلل

ةهجلاوحنةيسأرلاهيجوتعملفسألههجونوكيثيحبةيسأرلااذقرولالِّمح•
.نيهجوىلعةعابطللجردللةيمامألا

.جردلالخادىلإقرولاررمتال•

ىصقألادحلارشؤمَدعتيملقرولاةمزرعافترانأنمدكأتلابمق،قرولاراشحنايدافتل.4
.قرولاةئبعتل

.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتتلتاهّجوملاطبضبمق.5

.جردلالاخدإبمق.6

متييذلاقرولاعماقباطتيلمكحتلاةحولنمهعونوقرولامجحّنيع،رمألامزلاذإ.7
.هليمحت

ةيوديلاةيذغتلاةدحوليمحت
.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتيلهجوملاطبضا.1

.ىلعألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةقروليمحتبمق.2

ىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.دحاوبناجىلعةعابطللةعباطلايفًالوأةيولعلاةفاحلالاخدإعمىلعألا
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عملفسألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.نيَبناجلاىلعةعابطللةعباطلايفاًريخأةيولعلاةفاحلالاخدإ

هّجومبناجلاًيذاحمولفسألاىلإاًهّجومناسللانوكيثيحبفرظلاليمحتبمق•
.نميألاقرولا

.اهتهجوىلإةيمامألاهتفاحلصتىتحقرولاةيذغتبمق.3

.ةيوديلاةيذغتلاةدحولخادةونعقرولاعفدبنجت،قرولاراشحنايدافتل•

.ضرعلاةشاشىلعةلاسرروهظرظتنا،ىرخأةقروليمحتلبق•

هعونوقرولامجحنييعت
مث،هعون/قرولامجح>نيوكتلا>قرولاجرد>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.قروردصمددح

ربعلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتاليتلاتاعباطلاتازارطلةبسنلاب
.تادادعإلا

.هعونوقرولامجحنييعتبمق.2

تباثلاجمانربلاثيدحت
.حيحصلكشبلمعللزاهجللتباثلاجمانربلاىوتسملىندأاًدحتاقيبطتلاضعببلطتت

يذلالثمملابلصتا،زاهجللتباثلاجمانربلاثيدحتلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.هعملماعتت

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمثنمو،بيوضرعتسمحتفبمق.1

يفIPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
.123.123.123.123وحنلاىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأ

.حيحصلكشببيولاةحفصليمحتلاًتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•

.تباثلاجمانربلاثيدحت>زاهجلا>تادادعإلاقوفرقنا.2

:يليامميأذّفن.3

.ثيدحتلاأدبا،قفاوأانأ>تاثيدحتلانمققحتلاقوفرقنا•

.ثيدحتلافلملّمح•

.ثيدحتلافلمنعثحبا.1

.ءدب>ليمحتقوفرقنا.2

Wi-Fiنيكمت Direct
Wi-Fiنإ DirectىلإدنتستريظنىلإريظنةينقتيهWi-Fiةيكلساللاةزهجأللحيتتيهو
Wi-Fiنّكمتةعباطبًةرشابملاصتالا Directيكلسالهّجوم(لوصوةطقنمادختسانود(.

Wi-Fi>ذفانملا/ةكبشلا>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1 Direct.
ىلعطغضا،تادادعإلاربعلقنتلل،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف
.قفاوم

.تادادعإلاةئيهتبمق.2

Wi-Fiنيكمت• Direct:ةكبشثبنمةعباطلانّكميWi-Fi Directةصاخلا
.اهب

Wi-Fiمسا• Direct:ةكبشلاًمسانّيعيWi-Fi Direct.

Wi-Fiرورمةملك• Direct:دنعيكلساللانامألاضيوفتلرورملاةملكنّيعي
.ريظنىلإريظنلاصتامادختسا

ةحفصىلعرورملاةملكضرعي:دادعإلاةحفصىلعرورملاةملكضرعا•
.ةكبشلادادعإ

لاصتالاتابلطلوبقةعباطللحيتي:رزةطغضبتابلطلاىلعةيئاقلتلاةقفاوملا•
.اًيئاقلت

.نمؤمريغاًيئاقلترزةطغضبتابلطلالوبق:ةظحالم

Wi-Fiةكبشرورمةملكنوكت،يضارتفالكشب• Directةشاشىلعةيئرمريغ
.رورملاةملكىلعةفطاخةرظنةنوقيأنيكمتبمق،رورملاةملكضرعل.ةعباطلا
ةملكفشكنيكمت>عونتم>نامألا>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم
.PINمقر/رورملا

Wi-Fiةكبشرورمةملكةفرعمل• Directنم،ةعباطلاةشاشىلعاهضرعنود
.ةكبشلادادعإةحفص>ةكبشلا>ريراقتلا>تادادعإلاىلإلقتنامكحتلاةحول

ةعباطلابلومحمزاهجليصوت
Wi-Fiةئيهتنمدكأت،لومحملاكزاهجليصوتلبق Direct.عجار،تامولعملانمديزمل
Wi-Fiنيكمت Direct.

Wi-Fiمادختسابلاصتالا Direct

ماظنبلمعتيتلاةلومحملاةزهجألاىلعطقفتاداشرإلاهذهقبطُت:ةظحالم
.Androidليغشتلا

.تادادعإلاةمئاقىلإلقتنا،لومحملازاهجلانم.1

Wi-Fiىلعطغضامث،Wi-Fiنيكمتبمق.2 Direct.

Wi-Fiمساددح.3 Directةعباطلل.

.ةعباطلابمكحتلاةحولىلعلاصتالاديكأتبمق.4

Wi-Fiمادختسابلاصتالا
.تادادعإلاةمئاقىلإلقتنا،لومحملازاهجلانم.1

Wi-Fiمساددحمثنمو،Wi-Fiقوفرقنا.2 Directةعباطلل.

نيفرحyوxنوكيثيحDIRECT-xyةلسلسلاةفاضإمتت:ةظحالم
Wi-Fiمسالبق،نييئاوشع Direct.

Wi-Fiرورمةملكلخدأ.3 Direct.
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Wi-Fiلاصتاةكبشبةعباطلاليصوت
.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

:نأنمدكأت،أدبتنألبق

>ذفانملا/ةكبشلا>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.يئاقلتىلعنَّيعمطشنئياهم•
.طشنلائياهملا>ةكبشلاىلعةماعةرظن

ىلعطغضا،تادادعإلاربعلقنتلل،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف
.قفاوم

.ةعباطلابلصتمريغEthernetلباك•

ةعباطلايف"يكلساللادادعإلاجلاعم"مادختسا
.تاعابطلازُرُطضعبىلعطقفتاداشرإلاهذهقبطُت•

.ةعباطللتباثلاجمانربلاثيدحتنمدكأت،جلاعملامادختسالبق•

.نآلادادعإلاسملامث،Wi-Fiةنوقيأسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم.1

.لاصتالاةكبشبةصاخلارورملاةملكلِخدأمث،Wi-Fiلاصتاةكبشددح.2

.متسملا.3

ةعباطلابمكحتلاةحولمادختسا
ةحولىلعدادعإلا>يكلسال>ذفانملا/ةكبشلا>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.ةعباطلا
ىلعطغضا،تادادعإلاربعلقنتلل،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف
.قفاوم

.لاصتالاةكبشبةصاخلارورملاةملكلِخدأمث،Wi-Fiلاصتاةكبشددح.2
لاصتاةكبشدادعإبةبلاطمرهظت،Wi-Fiلاصتاةكبشمادختسالةزهاجلاةعباطلازرُطل

Wi-Fiيلوألادادعإلاءانثأ.

قرولاراشحنانمصلختلا

قرولاراشحنابنجت

اًحيحصًاليمحتقرولالِّمح
.جردلايفحطسملكشبقرولاعضونمدكأت•

حيحصلاريغقرولاليمحتحيحصلاقرولاليمحت

.ةعابطللةعباطلاءارجإءانثأهتلازإوأجردلاليمحتبمقتال•

رشؤمَدعتيملقرولاةمزرعافترانأنمدكأتلابمق.مزاللانمرثكأقروةيمكلّمحتال•
.قرولاةئبعتلىصقألادحلا

.يحيضوتلامسرلايفنيبملاوحنلاىلعقرولالِّمح.جردلالخادىلإقرولاررمتال•

وأقرولاىلعةوقبطغضتالاهنأنموةحيحصلاةقيرطلابقرولاتاهجومعضونمدكأت•
.تافلغملا

.قرولاليمحتدعبةعباطلالخادماكحإبجردلاعفدا•

هبىصوُملاقرولامادختسا
.طقفاهبىصوملاةصاخلاطئاسولاوأقرولامدختسا•

.لوتفملاوأيوطملاوأللبملاوأينثملاقرولاليمحتبموقتال•

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق•

.ديلابهبذشوأهصقمتقرومدختستال•

.جردلاسفنيفةفلتخملاعاونألاوأنازوألاوأماجحألااذقرولاطلختال•

مكحتلاةحولوأرتويبمكلاىلعحيحصلالكشلابهعونوقرولامجحنييعتنمدكأت•
.ةعباطلابةصاخلا

زخ•
نصُملاةهجلاتايصوتلاًقفوقرولانِّ

ِ
.ةّع

قرولاراشحنانكامأديدحت
جرُخت،راشحنالانمصلختلاةعباطلالواحتدق،ليغشتىلعةدعاسملانييعتدنع•

ققحت.ةرشحنمةحفصةلازإدعباًيئزجةعوبطمتاحفصوأةغرافتاحفصةعباطلا
.ةغرافلاتاحفصلابةصاخلاةعوبطملاتاجرخملانم

تاحفصلاةعابطةعباطلاديُعت،يئاقلتوأليغشتىلعقرولاراشحناحالصإنييعتدنع•
.ةرشحنملا
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يسايقلاجارخإلاجرد.1

ةيوديلاةيذغتلاةدحو.2

يسايقلاجردلا.3

Bبابلا.4

يسايقلاجردلايفقرولاراشحنا
.Bبابلاحتفا.1

نمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
لبقدربيلحطسلاكرتا،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخ
.هتسمالم

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.بابلاقالغإبمق.3

.ةيوديلاةيذغتلاةدحووجردلاةلازإبمق.4

.روشحملاقرولاةلازإبمق.5

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.جردلاوةيوديلاةيذغتلاةدحولِخدأ.6

يرايتخالاجردلايفقرولاراشحنا
.Bبابلاحتفا.1

دحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
دربيلحطسلاكرتا،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخنم
.هتسمالملبق
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.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.بابلاقالغإبمق.3

.Eبابلاحتفا.4

.روشحملاقرولاةلازإبمق.5

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.بابلاقالغإبمق.6

.يرايتخالاجردلالزأ.7

.روشحملاقرولاةلازإبمق.8

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.جردلالاخدإبمق.9

يسايقلاجارخإلاجرديفقرولاراشحنا
.روشحملاقرولاةلازإبمق

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

ةيوديلاةيذغتلاةدحولخادقرولاراشحنا
.ةيوديلاةيذغتلاةدحووجردلاةلازإبمق.1

7



.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.جردلاوةيوديلاةيذغتلاةدحولِخدأ.3

Bبابلايفقرولاراشحنا
.Bبابلاحتفا.1

نمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
لبقدربيلحطسلاكرتا،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخ
.هتسمالم

:ةيلاتلاقطانملانميأنمرشحنملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

رهصملاةقطنم•

رهصملاةقطنملفسأ•

نيهجولاىلعةعابطةدحو•
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.بابلاقالغإبمق.3
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