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:Android  هاتف

خدمات املوقع الحسابية

استخدموا الحسابة لملساعدة يف العثور عىل جهازمك يف حالة ضياعه، وإلعالم العائلة

أو األصدقاء مباكنمك.

باستخدام حساب  Google املجاين اخلاص بمك، ميكنمك تتبع موقع أجهزتمك، واستخدام 

خرائط Google (Google Maps) ملشاركة موقعمك مع األصدقاء والعائلة، أو مطالبهتم

مبشاركة موقعهم معمك.

ما الذي سوف حتتاجونه
قبل أن تبدؤوا الدورة التدريبية، حتققوا من أن  هاتفمك

محشون بالاكمل وأن به أحدث إصدار من برناجم التشغيل اخلاص به.

ّ

ستحتاجون إىل اتصال باإلنرتنت عرب شبكة  Wi-Fi املزنلية أو عرب خطة

Google بيانات هاتف موبايل، وستحتاجون إىل تجسيل الدخول إىل حساب

اخلاص بمك باستخدام عنوان الربيد اإللكرتوين ولكمة املرور.

،Android  تذكروا، هناك العديد من العالمات التجارية املختلفة هلاتف

ولكها تفعل األشياء بشلك خمتلف قليال. وقد تبدو بعض الشاشات عىل

هاتفمك خمتلفة قليال عن تلك املوجودة يف ورقة النصاحئ هذه، ولكن

ال يزال بإماكنمك املتابعة.

ّ

ً

ً

اإلعداد للعثور عىل جهازمك

إليمك كيفية إعداد هاتفمك حبيث ميكن للشبكة الحسابية مساعدتمك يف العثور هيلع يف

حالة ضياعه أو رسقته.

 احسبوا ألعىل من أسفل الشاشة إلظهار مجيع تطبيقاتمك.	. 

 احبثوا عن رمز تطبيق Google وانقروا هيلع.	. 

 انقروا عىل رمز ملفمك الخشيص عىل حساب  Google يف الزاوية الميىن	. 
العليا من الشاشة. سيظهر مربع منبثق.

ميكن أن تساعدمك اخلدمة الحسابية

عىل حساب Google يف حتديد موقع

هاتفمك يف حالة ضياعه
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انقروا فوق إدارة حساب Google اخلاص بمك (Manage your Google Account) لالطالع عىل	. 
معلومات حول حساب Google اخلاص بمك.

 

 يوجد أسفل امس حسابمك وعنوان بريدمك اإللكرتوين سطر من العناوين. احسبوا لليسار عرب العناوين حىت تمتكنوا	. 
من رؤية األمان (Security) وانقروا هيلع.

 .	.(Your devices) تفتح صفحة جديدة، وجيب عليمك المترير ألسفل حىت ترون جهازمك 

  نظرا ألنمك تنظرون إىل هذه القامئة عىل هاتف Android اخلاص بمك، فإن اجلهاز العلوي يف هذه القامئة	. 
.(This device) سيعرض هاتفمك مع عالمة حص زرقاء أسفله تمسى هذا اجلهاز

ً

ُ

 تعين العالمة الزرقاء أن هاتفمك جاهز لإلبالغ عن موقعه إذا كنمت	. 
ًتستخدمون جهازا آخر، مثل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك، للبحث عنه.

الختبار ذلك، ميكنمك استخدام متصفح الويب عىل المكبيوتر لتجسيل الدخول إىل

حساب Google اخلاص بمك باستخدام امس املستخدم ولكمة املرور اخلاصني

بمك. مبجرد تجسيل الدخول، سيظهر موقع هاتفمك عىل اخلريطة. ميكنمك معرفة

كيفية استخدام مكبيوتر مكتيب أو مكبيوتر محمول يعمل بنظام Windows للعثور
عىل جهاز Android احملمول اخلاص بمك يف دورات مشاركة الصور واملوقع

مع الحسابة.

ِ

 أنقروا عىل زر الصفحة الرئيسية (Home) للرجوع إىل الشاشة	. 
الرئيسية.

االستعداد ملشاركة موقعمك مع األصدقاء.

Google ميكنمك مشاركة موقعمك، أو مطالبة األصدقاء والعائلة مبشاركة موقعهم معمك، باستخدام تطبيق خرائط

 .(Google Maps app)

لتبادل معلومات املوقع، حتتاجون إىل تجسيل الدخول إىل هاتفمك باستخدام حساب Google اخلاص بمك، وجيب أن

يقوم صديقمك أو أحد أفراد عائلتمك بتجسيل الدخول إىل أجهزهتم باستخدام حساب Google اخلاص هبم.

لالستعداد ملشاركة موقعمك، اتبعوا اخلطوات الواردة يف الصفحة التالية.

استخدموا متصفح الويب جبهاز

المكبيوتر اخلاص بمك ملعرفة موقع

جهازمك املفقود عىل اخلريطة

ميكن لألخشاص الذين تشاركون موقعمك معهم عىل خرائط Google رؤية امسمك

وصورتمك ومعلومات حول املاكن الذي كنمت فيه والوجهات احملفوظة مثل عنوان

ًالعمل أو املزنل. قد يرسل لمك Google أيضا إعالنات بناء عىل موقعمك. ً
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 من شاشة الصفحة الرئيسية (Home)، احسبوا ألعىل من	. 
أسفل الشاشة إلظهار مجيع تطبيقاتمك. احبثوا عن تطبيق اخلرائط

(Maps app) وانقروا هيلع لفتح التطبيق.

 تفتح خرائط Google لتظهر خريطة. إذا مت تشغيل خدمات	. 
،Android اخلاصة هباتف (Location Services) املوقع

فستعرض هذه اخلريطة منطقتمك احمللية

ّ َ

 إذا اكنت اخلريطة ال تعرض موقعمك احلايل، ميكنمك النقر  فوق	. 
رمز البوصلة  (compass icon) يف أسفل ميني الشاشة

لرتكزي اخلريطة يف املاكن الذي تتواجدون فيه اآلن.

 .	،(compass icon) إذا مل تمتكنوا من رؤية  رمز البوصلة 
ومل يكن هناك  رشيط حبث (Search bar) يف اجلزء العلوي

من الشاشة، فانقروا عىل اخلريطة مرة واحدة يف املركز.

 إذا اكنت البوصلة محراء وتظهر عالمة استفهام يف املنتصف، فهذا يعين أن  خدمات املوقع	. 
ّ(Location Services) هباتفمك مل يمت تشغيلها.

 إلصالح ذلك، انقروا فوق  البوصلة امحلراء (red compass)، وستظهر نافذة منبثقة تسألمك	. 
معا إذا كنمت تريدون تشغيل خدمة  موقع اجلهاز (device location). إذا نقرمت عىل الهسم

الرمادي بعد لكمة  خدمة (service)، فميكنمك االطالع عىل بعض املعلومات حول ماذا ستستخدم

خرائط Google خدمات املوقع (Location Services) هباتفمك للقيام به.

ِ

 انقروا فوق موافق (OK) لتشغيل خدمات املوقع هباتفمك.	. 

 انقروا عىل البوصلة لتحويلها إىل اللون األزرق، وسرتكز اخلريطة عىل موقعمك احلايل. قد يستغرقّ	. 
األمر بضع ثوان للقيام بذلك.

أنمت اآلن جاهزون ملشاركة موقعمك مع صديق أو أحد أفراد العائلة.

كيفية مشاركة موقعمك مع األصدقاء أو العائلة
. Google انقروا عىل الدائرة يف اجلزء العلوي األمين، وستظهر نافذة منبثقة تعرض حساب

 .	.(Location sharing) انقروا فوق مشاركة املوقع 

 يف الشاشة التالية، انقروا فوق زر  مشاركة املوقع (Location sharing) األزرق.	. 
ستمت إعادة فتح اخلريطة، جنبا إىل جنب مع لوحة  مشاركة موقعمك يف الوقت الفعيل

.(Share your real-time location)
ً ّ

تعمل خدمات املوقع هباتفمك مع خرائط

Google ملشاركة ماكنمك مع اآلخرين
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 .	Share your) جبانب مشاركة موقعمك يف الوقت الفعيل 
real-time location) توجد عالمة استفهام صغرية يف دائرة.

انقروا فوقها اآلن لرؤية نافذة منبثقة أخرى ترشح بالضبط املعلومات
املرئية للخشص الذي تشاركون موقعمك معه.

 انقروا فوق زر موافق (OK) األزرق.	. 

 .	Share) ستختيف النافذة املنبثقة وميكنمك رؤية لوحة املشاركة 
panel) مرة أخرى. يوجد حتت العنوان زر أزرق باهت مكتوب هيلع 
ملدة ساعة واحدة (For 1 hour). هذا يعين أن الخشص الذي

توشكون عىل مشاركة موقعمك معه سيشاهده ملدة ساعة واحدة فقط.

 انقروا عىل الزر األزرق الباهت وستتوسع اللوحة.	. 

 انقروا عىل زر الطرح أو زر امجلع األزرق ملشاركة موقعمك لوقت أقل أو أطول.	. 

 إذا كنمت ترغبون يف مشاركة موقعمك بشلك دامئ، انقروا فوق حىت تقوم بإيقاف تشغيل هذا	. 
.(Until you turn this off)

 حتت هذا ميكنمك رؤية قامئة جهات االتصال اخلاصة بمك. ميكنمك المترير إىل اليسار لرؤية املزيد	. 
من جهات االتصال، والنقر فوق املزيد (More) لرؤية مجيع جهات االتصال اخلاصة بمك.

 قوموا بالمترير يف قامئة جهات االتصال اخلاصة بمك للعثور عىل الخشص الذي تريدون مشاركة		. 
موقعمك معه وانقروا عىل امسه. ستتحول الدائرة املجاورة المسهم إىل اللون األزرق وتظهر عالمة

حص بيضاء.

عندما تكونون متأكدين من رغبتمك يف مشاركة موقعمك مع هذا الخشص، انقروا فوق زر اإلرسال

(Send) األزرق يف أسفل ميني الشاشة.

التعامل مع األخشاص الذين تشاركون موقعمك معهم

عندما ختتارون خشصا ما ملشاركة موقعمك معه، سيظهر امسه أسفل اخلريطة. يوجد أسفل امسه غري مشارك

.(Can see your location) و ميكنه رؤية موقعمك (Not sharing with you) معمك
ِ ً

ّ انقروا عىل امسه وستتغري اللوحة إلظهار معلومات حول هذا الخشص.	. 

 إليقاف مشاركة موقعمك معه عىل الفور، انقروا فوق إيقاف (Stop) األزرق.	. 

المساح لآلخرين مبعرفة ماكنمك ميكن أن

يساعدمك عىل الشعور باألمان
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 لتطلبوا من الخشص مشاركة موقعه معمك، انقروا فوق طلب	. 
( Request). ستظهر نافذة منبثقة للتحقق من أنمك ال متانعون

.Google يف مشاركة عنوان بريدمك اإللكرتوين مع

ّ

 انقروا طلب (Request) مرة أخرى.	. 

 ستتلىق جهة االتصال اخلاصة بمك إخطارا عىل هاتفها اخلاص	. 
إلعالمها برغبتمك يف مشاركة موقعها معمك.

ً

ًارا يفيد بأن الخشص قد شارك  	. مبجرد موافقهتم، ستتلقون إخط

موقعه معمك.

(Location sharing) سيعرض هاتفمك اآلن شاشة مشاركة املوقع

عىل خرائط Google، وسيظهر امس الخشص يف األسفل. ستظهر دائرة

جبوارها امسهم يف اخلريطة، وستصبح اخلريطة يف املنتصف عىل الشاشة

ُوستظهر موقعمك كنقطة زرقاء.

ّكيفية التحقق من موقع خشص ما

يف اجلزء السفيل من الشاشة، أسفل امسهم، ستعرض لوحة مدى بعدمه عن موقعمك،
وقد تعرض حشن بطارية هواتفهم أيضا.

ُ

ً

جبانب البطارية، قد تظهر لكمة  فقط اآلن (Just now)، ويف هذه احلالة يكون املوقع

ًالذي تشاهدونه عىل اخلريطة حاليا.

إذا اكنت تظهر  قبل مخس دقائق (Five minutes ago)، أو أكرث، فقد حتتاجون
إىل حتديث املوقع. لفعل هذا:

 انقروا فوق النقاط الثالث عىل ميني امس الخشص.	. 

 يف القامئة املنبثقة اليت تظهر، انقروا فوق  حتديث (Refresh) وانتظروا حلظة	. 
ّحىت يمت حتديث موقعهم.

 لإلهناء، انقروا عىل زر الصفحة الرئيسية (Home) للعودة إىل الشاشة الرئيسية.	. 
ال تنسوا أن موقعمك سيكون دامئا مرئيا ألي خشص مقمت مبشاركته معه، حىت انهتاء

الوقت الذي مقمت بتحديده أو إيقاف تشغيل مشاركة املوقع.

ً ً

يظل موقعمك مرئًيا حىت تنهتي مدة املؤقت

أو تقومون بإيقاف تشغيل مشاركة املوقع

beconnected.esafety.gov.au
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