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استخدام  وظيفة  البحث 
مع  الكثري  من  مساحة  التخزين،  ميكن  ملعظم  هذه  األجهزة  االحتفاظ  بمكية  هائلة  من  املعلومات،   هاتفك  الذيك  أو  جهازك  اللويح  يشبه  المكبيوتر  املصغر .

وهذا  يعين  صعوبة  العثور  عىل  ما  تريد .

هل  سبق  لك  المترير  عرب  الشاشات  عىل  هاتفك،  حبثًا  عن  تطبيقتعرق  ببساطة  أنه  موجود  يف  ماكن  ما،  ولكنك  مل  تمتكن  من  العثور  هيلع؟  حسنًا،  لقد  مقنا .

من  الصعب  العثور  عىل  واحد  مهنم . ميكنك  بهسولة  احلصول  عىل  أكرث  من  مائة  تطبيق  عىل  هاتفك .

وماذا  عن  جهات  االتصال  اخلاصة  بك؟  ماذا  عن  الربيد  اإللكرتوين  الذي  كنت  حباجة  للتعامل  معه،  ولكنه  اختىف  اآلن  يف  ماكن  ما  من  بني  مجيع  الرسائل  

األخرى؟  أو  تلك  الرسالة  النصية؟  هل  ميكنك  العثور  عىل  تفاصيل  االتصال  البنة  أختك؟ 

ميكنك  تخسري  قوة  احلوسبة  يف  هاتفك  الذيك  أو  جهازك  اللويح  للبحث  عن  لك  هذه  األشياء .

يف  هذا  الدليل،  سرنكز  عىل  كيفية  استخدام  وظيفة  البحث  للعثور  عىل  التطبيق .

أنواع  البحث  

البحث  الشامل   النوع  الرئييس  من  البحث  الذي  ستستخدمه  عىل  هاتفك  أو  جهازك  اللويح  يمسى  البحث  الشامل .

من  خالل  البحث  الشامل،  ميكنك   هو  املاكن  الذي  تستخدم  فيه  وظيفة  البحث  اخلاصة  باجلهاز  للبحث  عن  األشياء .
البحث  عن  التطبيقات،  جلهات  اتصال  معينة  وحىت  البحث  يف  الويب،  لك  ذلك  يف  حبث  واحد .

هذا  هو  املاكن  الذي  تستخدم  فيه  وظيفة  البحث  داخل   النوع  اآلخر  من  البحث  يمسى  البحث  داخل  التطبيق .

عىل  سبيل  املثال،  إذا  كنت  تستخدم  خدمة  رسائل  مشفرة  مثل   التطبيق  للبحث  فقط  داخل  هذا  التطبيق .

WhatsApp،  فلن  يمتكن  هاتفك  من  االطالع  عىل  ما  بداخل  التطبيق . بدال من  ذلك،  ستحتاج  إىل  استخدام  مزية  
البحث  داخل  التطبيق .
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iPad   أو iPhone   البحث  الشامل  بإستخدام

يمتزي  جهاز   iPhone و   iPad بوظيفة  حبث  شاملة  ميكن  الوصول  إلهيا  بهسولة .

من  الشاشة   الرئيسية،  استخدم  إصبعك  للمترير  ألسفل  من  منتصف  الشاشة  لفتح  

يف  اجلزء  العلوي  سيكون  مربع  البحث،  الذي  يمسى  أيضًا   . Spotlight   شاشة

رشيط  البحث .
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ميكن  أن  يكون  امس  تطبيق  أو  خشص  يف  قامئة  جهات  االتصال   لبدء  البحث،  انقر  داخل  املربع  إلحضار  لوحة  مفاتيح  أسفل  الشاشة،  مث  اكتب  ما  تبحث  عنه .

يف  مثالنا،  نبحث  عن  تطبيق  اآللة  احلاسبة  املثبت  عىل  اهلاتف . اخلاصة  بك،  أو  أي  يشء  آخر .

عىل  سبيل  املثال،  يف  الوقت   أثناء  كتابة  األحرف،  تظهر  إماكنيات  خمتلفة  أسفل  مربع  البحث .
الذي  كتبنا  فيه  احلا،  ظهرت  بعض  لكامت  البحث  املقرتحة،  إىل  جانب  نتيجة  تظهر  تطبيق  

يؤدي  النقر  علهيا  إىل  فتح  التطبيق،  وهو  جاهز  لالستخدام . احلاسبة  للهاتف .

عرض  مثال  البحث  أيضًا  اقرتاحات  لتطبيقات  احلاسبة  يف   App Store وموقع  ويب  حول  

إذا  أدخلت  لكمة  ليست  تطبيقًا  أو  امس  جهة  اتصال  أو  عنرص  آخر  ميكن  للهاتف   اآلالت  احلاسبة .

مرة  أخرى،  ما  عليك  سوى  النقر   البحث  عنه،  فقد  تكون  هذه  االقرتاحات  يه  الوحيدة  اليت  تظهر .

عىل  نتيجة  البحث  اليت  تناسب  ما  كنت  تبحث  عنه .
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البحث  الشامل  باستخدام  هاتف  أو  جهاز  لويح  يعمل   

Android   بنظام

ختتلف  طريقة  الوصول  إىل   البحث  عىل  اهلواتف  واألجهزة  اللوحية  اليت  تعمل  

بنظام   Android. عىل  سبيل  املثال،  تعرض  بعض  أجهزة   Android مربع  حبث  

 Google عىل  الشاشة  الرئيسية .

ستعرض  األجهزة  األخرى  مربع  حبث  عند  المترير  ألسفل  من  الشاشة   الرئيسية  أو  أي  

إنه  نوع  خاص  من  المترير  يبدأ  يف  حافة  اهلاتف،  ويه  املنطقة  السوداء  أو   شاشة  تطبيقات .

البيضاء  احمليطة  بالشاشة .

مبجرد  حتديد  موقع   مربع  البحث  عىل  جهازك،  انقر  هيلع  إلظهار  لوحة  املفاتيح  مث  ابدأ  يف  

عىل  سبيل  املثال،  أثناء  كتابة   احلا،  ظهرت  نتيجة  تظهر  تطبيق  اآللة   كتابة  مصطلح  البحث .
يؤدي  النقر   احلاسبة   للهاتف،  متبوعة  باقرتاحات  لعمليات  البحث  عن  اللكامت  ذات  الصلة .

عىل  تطبيق  احلاسبة  إىل  فتحه،  وهو  جاهز  لالستخدام .

إذا  اكن  هناك  امس  جهة  اتصال  يطابق  مصطلح  البحث  الذي  أدخلته،  أو  تطبيقًا  يف   Play Store ليس  موجودًا  بالفعل  عىل  هاتفك،  فسيظهر  هذا  أيضًا  يف  
قد  حتتاج  إىل  المترير  ألسفل  لرؤيته،  والنقر  عىل  أي  واحد  سيفتحه . نتاجئ  البحث .
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معليات  البحث  عن  اإلعدادات 

إهنا  تغيط  لك  يشء  بدءًا  من  حتديث  جهازك  حىت  تقدمي  خيارات  اخلصوصية   حتتوي  اهلواتف  الذكية  واألجهزة  اللوحية  عىل  مائت  اإلعدادات  املختلفة .

وما  إذا  كنت  تريد  تشغيل  خدمة  التجوال  الدويل  أثناء  سفرك .

ولكن  إذا  اكنت  لديك  فكرة  معا  تريد   هناك  الكثري  من  اإلعدادات  اليت  ميكنك  تغيريها،  وغالبًا  ما  يمت  مجعها  حتت  عناوين  ال  تكون  دامئًا  واحضة  متامًا .

القيام  به،  فميكنك  البحث  عن  كيفية  القيام  بذلك  يف  اإلعدادات .

إليك  كيفية  القيام  بذلك .

اخلطوة   1 . افتح  تطبيق   اإلعدادات  عىل  هاتفك  الذيك  واحبث  عن  مربع  البحث .
عادة  ما  يظهر  مع  رمز  عدسة  مكربة .

اخلطوة   2 . أنقر  فوق   مربع  البحث  أو،  اعمتادًا  عىل  هاتفك،  رمز  العدسة  املكربة،  
لفتح  لوحة  املفاتيح  عىل  الشاشة .

اخلطوة   3 . ابدأ  بكتابة  امس  اإلعداد  الذي  تريده،  مثل  السطوع .

اخلطوة   4 . أثناء  الكتابة،  ستظهر  بعض  التطابقات  احملمتلة  أدناه . 
انقر  عىل  اخليار  الذي  يتناسب  بشلك  أفضل  مع  ما  تبحث  عنه .




