
beconnected.esafety.gov.au1 

احلفظ  واملشاركة  جهاز   Android اللويح :

استخدام  ملفايت  لتنظمي  امللفات  واملستندات  ومشاركهتا .

ميكنك  حفظ  ملف  عىل  جهاز    Android اللويح  اخلاص  بك  والعثور  هيلع  باستخدام  تطبيق  ملفايت .

وميكنك  أيضًا  حذف  امللفات  اليت  ال  تريدها  ومشاركة  امللفات  مع  صديق  باستخدام  الربيد  اإللكرتوين .

ما  الذي  سوف  حتتاجه 
جيب  أيضًا  أن  يكون   قبل  بدء  الدورة،  حتقق  من  أن  جهازك  اللويح  مت  حشنه  وتشغيله  ويعرض  الشاشة  الرئيسية .

برناجم  تشغيل  جهازك  اللويح  حمدثًا،  وجيب  أن  يكون  لديك  حساب  بريد  إلكرتوين  مت  إعداده  عىل  جهازك  اللويح .

تذكر،  هناك  العديد  من  العالمات  التجارية  املختلفة  جلهاز   Android اللويح،  ولكها  تفعل  األشياء  بشلك  خمتلف  

وقد  تبدو  بعض  الشاشات  عىل  جهازك  اللويح  خمتلفة  قليال  عن  تلك  املوجودة  عىل  ورقة  النصاحئ  هذه،   قليال .

ولكن  ال  يزال  بإماكنك  املتابعة .

استخدام  الربيد  اإللكرتوين  للنظر  يف  امللفات 

عىل  سبيل  املثال،   ميكن  جلهازك  اللويح  تليق  امللفات  وقراءهتا  باستخدام  تطبيق   الربيد  اإللكرتوين .

إذا  أرسل  لك  وكيل  السفر  اخلاص  بك  برناجم  الرحلة  بالربيد  اإللكرتوين،  ميكنك  النقر  هيلع  يف  تطبيق  الربيد  
اإللكرتوين  لقراءته .

حفظ  امللفات  عىل  جهازك  اللويح  بدال  من  ذلك 

بدال  من  البحث  يف  بريدك  اإللكرتوين  يف  لك  مرة  حتتاج  فهيا  إىل  اإلطالع  عىل  

برناجم  الرحلة،  ميكنك  حفظه  عىل  جهازك  اللويح  والوصول  إليه  برسعة  وبهسولة  

باستخدام  تطبيق  ملفايت .

وميكنك  قراءة  املستندات  احملفوظة  يف  ملفايت  حىت  عندما  ال  تمتكن  من  

الوصول  إىل   Wi-Fi أو  بيانات  املوبايل،  والذي  هو  أمر  رائع  عند  السفر .

ملعرفة  كيفية  معل  ذلك،  اتبع  اخلطوات  املوجودة  يف  هذا  الدليل  حلفظ  برناجم  

تذكر  أنه  بيمنا  لن  يكون  بإماكنك  الوصول   الرحلة  اخلاص  بنا  يف  تطبيق  ملفايت .

إىل  بريدك  اإللكرتوين  مع  برناجم  الرحلة  بيديك،  فإن  اخلطوات  التالية  ستعمل  مع  

أي  نوع  من  امللفات  اليت  تتلقاها  مكرفق  بريد  إلكرتوين .

     
      

    

ًً

ً

ً

 املستندات ملفايت تطبيق نّخيز

 إىل حتتاج قد اليت األخرى وامللفات

 .اللويح جهازك عىل إلهيا الوصول
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Gmail   فتح  الربيد  اإللكرتوين  يف

إذا  اكن  لديك  نوع  خمتلف  من  حساب  الربيد   سنستخدم   Gmail كتطبيق  الربيد  إلكرتوين  اخلاص  بنا  هلذا  الدليل .

اإللكرتوين،  فال  يزال  بإماكنك  اتباع  اخلطوات  أدناه،  ولكن  قد  تبدو  خمتلفة  قليال .

 Gmail   مث  احبث  عن  تطبيق  1.  احسب  ألعىل  من  أسفل  الشاشة  الرئيسية  إظهار  شاشة  التطبيقات .
وأنقر  هيلع .

أرسل  لنا  وكيل  السفر  للتو  برناجم  رحلتنا،  لذلك  يبدو   2.  يعرض   Inbox قامئة  بالرسائل  اإللكرتونية  األخرية .
كربيد  إلكرتوين  جديد  يف  األعىل .

ً

معظم  رسائل  الربيد  اإللكرتوين  آمنة،  ولكن  ال  تنقر  أبدًا  عىل  

قد  حيتوي  رابط  أو    رابط  أو  تفتح  مرفقًا  لست  متأكدًا  منه .

ملف  داخل  بريد  إلكرتوين  عىل  فريوسات  أو  براجم  أخرى  غري  

مرغوب  فهيا .

3 .  انقر  عىل  الربيد  اإللكرتوين  لفتحه  وقراءته .
خيربك  امس  امللف  بأنه  برناجم  الرحلة . 4 .  املرفق  يف  األسفل  يف  مربع  املعاينة .

5 .   بدال من  النقر  عىل  املرفق  لفتحه  وقراءته،  سنستخدم  مزية   التزنيل  حلفظ  املرفق  عىل  جهازك  اللويح .
أنقر  عىل  رمز  تزنيل .

6 .  يظهر  رمز  التزنيل  الصغري  الذي  يؤكد  التزنيل  يف  أعىل  الشاشة .
7 .  يمت  حفظ  برناجم  الرحلة  اآلن  عىل  جهازنا  اللويح .

ً

قراءة  برناجم  الرحلة  باستخدام  ملفايت 
أنقر  أوال  عىل  زر  ً سيتيح  لك  تطبيق   ملفايت  العثور  عىل  برناجم  الرحلة  الذي  حفظته  للتو  مث  قراءته .

الصفحة  الرئيسية  للرجوع  اىل  الشاشة  الرئيسية .
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1 .  احسب  ألعىل  من  أسفل  الشاشة  الرئيسية  إلظهار  شاشة   التطبيقات  واحبث  عن  ملفايت،  
وأنقر  علهيا .

احبث  عن  التخزين  الداخيل  عىل  يسار  هذه  الشاشة  وانقر  هيلع  لملتابعة . 2 .  ملفايت  تفتح .
لرؤية  امللفات    3 .  تظهر  قامئة  جبميع  املجلدات  املوجودة  عىل  جهازك  اللويح  عىل  الميني .

داخل  جملد،  ما  عليك  سوى  النقر  هيلع .

4 .  لقد  مقنا  بتزنيل  برناجم  الرحلة  من   Gmail،  لذا  احبث  عن  تزنيل  
يف  القامئة،  مث  انقر  فوقه  ملشاهدة  امللفات  املوجودة  بداخله .

5 .  احبث  عن  ملف  برناجم  الرحلة  باالمس  وأنقر  هيلع .
نظرًا  ألن  برناجم    6 .  قد   يطلب منك  اختيار  تطبيق  لفتح  امللف .

  ،Drive PDF Viewer  انقر  عىل  رمز  ،PDF   الرحلة  هو  ملف

مث  أنقر  قوق  دامئًا .

7 .  سيمت  فتح  برناجم  الرحلة  عىل  الشاشة،  وهو  جاهز  للقراءة .
8 .  عند  االنهتاء،  انقر  فوق  زر  الرجوع  إلغالق  برناجم  الرحلة  واالطالع  عىل  

شاشة  التزنيل  مرة  أخرى .

ُ

مبجرد  العثور  عىل   ملفك،

قد  حتتاج  إىل  اختيار  تطبيق  لفتحه  

مشاركة  امللفات  مع  صديق 

اآلن،  سرنسل  برناجم  الرحلة  إىل  صديق  مكرفق  بريد  إلكرتوين .

1 .  انقر  مع  االسمترار  يف  الضغط  فوق  برناجم  الرحلة  حىت  يظهر  صف  من  الرموز  يف  أسفل  الشاشة .
تظهر  قامئة  املشاركة   2 .  احبث  عن  خيار  املشاركة،  الذي  يبدو  كثالث  نقاط  متصلة  معًا،  وانقر  هيلع .
وتعرض  طرقًا  خمتلفة  ميكنك  من  خالهلا  مشاركة  امللفات  واحملتويات  األخرى  من  جهازك  اللويح .

سيمت  فتح  Gmail،  مع  تضمني   يبدو  وكأنه  حرف   M أمحر  كبري . 3 .  احبث  عن  رمز   Gmail وأنقر  هيلع .
برناجم  الرحلة  بالفعل  مكرفق  بريد  إلكرتوين .

4 .  أدخل  عنوان  الربيد  اإللكرتوين  اخلاص  بصديقك  يف  مربع  إىل .
بعد  ذلك،  ميكنك  النقر  داخل  مربع  إنشاء   5 .  أنقر  فوق  مربع  املوضوع  واكتب  موضوع  الربيد  اإللكرتوين .

بريد  إلكرتوين  وكتابة  رسالة  قصرية،  إذا  كنت  ترغب  يف  ذلك .

 The Gmail   سيمت  إغالق  تطبيق 6 .  أنقر  فوق  هسم   أرسل  يف  أعىل  ميني  الشاشة  إلرسال  برناجم  الرحلة .
 تلقائيًا  وستعود  الشاشة  إىل  قامئة  امللفات  يف  جملد  التزنيل .
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حذف  ملف  من  جهازك  اللويح 

بالنسبة  هلذا  الدليل،  سنحذف  ملفًا  عن  البستنة  ألننا  مل  نعد  حباجة  إليه .

1 .  انقر  مع  االسمترار  يف  الضغط  عىل  ملف  البستنة  إلظهار  اخليارات  يف  أسفل  الشاشة .
سينبثق  مربع  يسألك  معا  إذا  كنت   يبدو  كصندوق  مهمالت  صغري . 2 .  أنقر  عىل  رمز   حذف .

تريد  اإللغاء  أو  احلذف .

3 .  حلذف  ملف  البستنة،  انقر  فوق  حذف،  وستمت  إزالة  امللف  من  جهازك  اللويح .

جيب  عليك  فقط  حذف  امللفات  اليت  مقت  حبفظها  عىل  

ال  يوىص  حبذف  أي  ملفات  أخرى  ألهنا  قد   جهازك  اللويح .

تتسبب  يف  توقف  جهازك  اللويح  عن  العمل  بشلك  حصيح .

رشيطة  أن  يكون  لديك  الربيد  اإللكرتوين  مع   إذا  قررت  بعد  فوات  األوان  أنك  تريد  االحتفاظ  بامللف،  فال  تقلق !
مرفق  البستنة،  أو  معرفة  موقع  الويب  الذي  مقت  بتزنيله  منه،  ميكنك  حفظه  يف  ملفايت  مرة  أخرى  الحقًا .




