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  ویندوز فون يها آموزش 1
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  عکس از اسکرین شات ١.١

 .از آن اسکرین شات تهیه کنید را بیاورید خواهید یموجود دارد براي این کار ابتدا باید صفحه اي که  8این قابلیت در ویندوز فون 

 .را فشار دهید power رو نگه دارید سپس با انگشت دیگرتان دکمه حال دکمه لمسی ویندوز

 
  

   .شود یمعکس گرفته شده در بخش گالري گوشیتان ذخیره 

  

  

 

  کیبرد ١.٢



www.watchmovie.blogfa.com سیاوش .م 
 

٥ 
 

نکتـه دقـت کنیـد، بـا      5قبول ندارید؟ به این . تایپ کنید توانید یمشما خیلی سریع . خوبی است واقعاً، کیبرد 8کیبرد ویندوز فون 

 .تایپ کنید توانید یم تر یعسرما از قبل خیلی رعایت این نکات ش

 و ایـد  یدهرسـ  جملـه  انتهـاي  بـه  و هسـتید  جمله یک نوشتن حال در شما اگر: دهیـد  قرار نقطه یک تا دهید فشار بار 2 را Space دکمه ٫1

 یـک  هـم  تـا  دهید فشار دوبار را اسپیس دکمه تا کافیست اینجا در کنید، شروع را بعد جمله سپس دهید قرار اي نقطه خواهید یم

 .کنید شروع بتوانید را بعدي جمله تا بزند نیز اسپیس یک و کند اضافه قبل جمله انتهاي به نقطه

 قرار خواهید یم سیمبل یک یا عدد یک جمله وسط در و هستید جمله یک نوشتن حال در شما کنید فرض:  سمبل یا عدد به سوایپ ٫2

 و عـدد  سمت به برداربد صفحه روي از را انگشتتان اینگه بدون و دهید قرار& 123 روي بر را دستتان کافیست کار این براي .دهید

 بـه  کیبـرد  دوباره عدد یا سیمبل انتخاب از پس که است این روش این خوبی ).سوایپ( کنید انتخاب را آن و رفته دلخواه سیمبل یا

 ماننـد  رقمـی  چنـد  عـدد  یک نه بنویسید خواهید یم رقمی 1 دعد یک که است خوب وقتی براي ترفند این .گردد یم بر قبل حالت

  .تلفن شماره

 

بـراي  . عالمت جزو پر کاربردترین سیمبل هـا در نوشـتن هسـتن    3این : بزنید تر یعسر را فاصله خط و نقطه دو تعجب، عالمت ،سؤال عالمت ٫3

بورد نگه دارید تـا یـک لیسـت در بـاالي آن ظـاهر      به این سه گزینه کافیست دستتان را روي عالمت نقطه در کی تر یعسردسترسی 

 .یکی را انتخاب کنید توانید یمگزینه است و شما  4شود که این لیست شامل این 

 کـه یـک عالمـت    بینیـد  یمدر مرورگر یک آدرس اینترنتی را بنویسید  خواهید یمشما هنگامی که  :.net وorg. ، .eduبه سوایپ ٫4

com. اگر شما انگشتتان را بـر روي دکمـه  . آن را انتخاب کنید توانید یم نیز در کیبرد هست و شما com.     نگـه داریـد لیسـتی در

 .یکی را انتخاب کنید توانید یمدر آن است و شما  .net و org.،.edu که سه پسوند شود یمباالي این دکمه ظاهر 

؟ بـراي هـر حـرف یکبـار     کنید یمبزرگ بنویسید چی کار اگر بخواهید یک کلمه را تمام به صورت حروف : دارید نگه را شیفت دکمه ٫5

ولـی  . تا کیبرد به حروف بزرگ تبدیل شود و حرف موردنظرتان را تایـپ کنیـد   زنید یمرا ) فلش رو به باال در کیبورد(دکمه شیفت 

افیست دکمه شـیفت را  براي اینکه این اتفاق نیفتد ک. شود یمبعد از تایپ هر حرف بزرگ کیبرد اتوماتیک به حروف کوچک تبدیل 

  .ثانیه انگشتتان را روي آن نگه دارید 1بار سریع بزنید یا  2
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  رینگتن ١.٣

مـا  . قـرار دهیـد  ) رینگتون(امکانی وجود ندارد که از داخل موزیک پلیر، آهنگ دلخواهتان را به عنوان زنگ گوشی  8در ویندوز فون 

 .دهیم یمقط با استفاده از کامپیوتر این کار را به شما نشان در این آموزش بدون استفاده از هیچ گونه نرم افزاري و ف

شـده و وارد   my computer براي این کار گوشی خود را به کامپیوتر متصل کرده و وقتی کامپیوتر گوشـی شـما را شـناخت وارد   

 .وجود دارد Ringtones که یک فولدر با نام بینید یم. درایو گوشیتان شوید

 بـه بخـش  . سپس کابل را جدا کـرده و وارد گوشـی شـوید   . ان را از داخل کامپیوتر به این فولدر کپی کنیدحال موزیک مورد عالقت

Settings بروید و گزینه Ringtones + sounds که آهنگ مورد عالقه شـما   بینید یماگر لیست رینگتون ها را باز کنید . بروید

 .کنیدآن را انتخاب  توانید یمنیز در این لیست وجود دارد و 
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درون گوشی موزیکی را به  يها آهنگرا دانلود کنید و از  ها آناز استور  توانید یمهم براي این کار وجود دارد که  ییافزارهاالبته نرم 

 ringtone افزارهایکی از این نرم . دلخواه انتخاب کنید و با برش دادن قسمتی از آن، به عنوان رینگتون گوشی آن را انتخاب کنید

maker نام دارد که کار با آن بسیار راحت است. 

  

  

  

 

  دانلود اپها با کامپیوتر ١.٤

از طریق خود گوشی وارد برنامـه اسـتور شـده و برنامـه و بـازي مـورد        توانید یماگر بخواهید برنامه و بازي از استور دانلود کنید هم 

 .نظرتون رو دانلود کنید و هم از طریق کامپیوتر این کار رو انجام بدید
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اینکه سرعت دانلود در گوشی پایین تر از سرعت دانلود از طریـق   اوالً. کند یممشکالتی براي ما ایجاد  معموالًانلود از طریق گوشی د

برنامـه را بـا سـرعت     توان یمخیلی راحت  IDM در کامپیوتر با نرم افزارهاي مدیریت دانلودي مانند یاًثان. کامپیوتر و لب تاب است

 .ردباالتري دانلود ک

 :کنید دنبال را آموزش این کنید دانلود کامپیوتر طریق از را نظرتان مورد بازی و برنامه بتوانید اینکه برای

  

 .پشتیبانی کند SD card گوشی شما باید از حتمًابرای استفاده از این آموزش : نکته

 ابتدا به سایت www.windowsphone.com را سرچ کرده و پیدا کنید بروید و بازي و برنامه مورد عالقه خود. 

    هنگامی که صفحه بازي و برنامه موردنظر براي شما باز شد به انتهاي صفحه مراجعـه کنیـد و روي لینـک Download 

and install manually کلیک کنید. 

 

 .خواهد بود .xap و پس از دانلود پسوند فایل دانلودي کند یمکه شروع به دانلود  بینید یم

 با پسوند حال این فایل xap. را به SD card انتقال داده و SD card را درون گوشی قرار دهید. 

 حال وارد برنامه استور شوید و بر روي SD card چنـد لحظـه بایـد صـبر کنیـد تـا       احتماالً. (کلیک کنید SD card  را

 (ببینید یا اپلیکیشن هاي اضافه شده در آن را ببینید
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  کنید را انتخاب کنید و نصب کنیدنصب  خواهید یمبرنامه اي که. 

 که قابل نصب هستند در لیست هایی يبازو  ها برنامه Compatible apps هستند. 
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  و در لیسـت  شـود  ینمـ باید آخرین ورژن آن برنامه و بازي مـورد نظـر را دانلـود کـرده باشـید و گرنـه نصـب         حتماًشما 

Incompatible apps رود یم. 

اگـر  . شـود  یمـ نصـب   هـا  آن Trial پولی نسـخه  يها برنامهو  شوند یمرایگان با این روش به راحتی نصب  هاي يبازو  ها برنامه: نکته

 .نداشت باید ابتدا آن را خریداري کنید) محدود) Trial برنامه مورد نظر پولی بود و نسخه

را دانلود کند باید این فرمت را به برنامـه   .xap هاي یلفابراي اینکه به طور اتوماتیک  کنید یماستفاده  IDM اگر از برنامه: 2نکته 

را بزنید و در کادر بزرگ وسـط صـفحه    File types تب. را بزنید Options شوید و IDM براي این کار وارد برنامه. معرفی کنید

کلیـک   Download and install manually از حاال بـه بعـد هـر وقـت روي لینـک     . را اضافه کنید xap پسوند space با یک

 .شود ینمو با خود مرور گر دانلود  شود یمدانلود  IDM کنید به طور اتوماتیک با

 

  ترجمه متون با استفاده از دوربین ١.٥



www.watchmovie.blogfa.com سیاوش .م 
 

١١ 
 

بـا  ! از آن بی اطالع هستند قابلیت ترجمه متون با استفاده از دوربین گوشی اسـت  اکثراًدارد و  8که ویندوز فون  هایی یتقابلیکی از 

از یک نوشته عکس بگیرید و سپس ترجمه هر کلمه بر روي عکس و باالي همان کلمـه نوشـته    توانید یمت شما استفاده از این قابلی

 .شود یم

از یک روزنامه یا مجله یا راهنماي یک دسـتگاه یـا حتـی یـک دسـت خـط        توانید یم. گیرید یممهم نیست که از چه چیزي عکس 

 .بگیریدعکس بگیرید تا ترجمه آن را بر روي خود عکس تحویل 

هنگامی که صفحه جستجوي بینگ ظاهر شد در پایین صـفحه  . براي استفاده از این قابلیت ابتدا بر روي دکمه ذره بین کلیک کنید

 :کلیک کنید) عکس چشم) Vision بر روي

 

را بزنیـد   Scan Text آن را جلوي متن انگلیسـی مـورد نظرتـان بگیریـد و دکمـه      توانید یمحال دوربین گوشی فعال شده و شما 

 .شود یمیک عکس توسط دوربین گرفته  Scan text بعد از زدن دکمه). دکمه دوربین را نباید بزنید(

 :شود یمظاهر  ها آنیک کادر دور  اند شدهکه تشخیص داده  ییها کلمهپس از اینکه عکس گرفته شد بر روي عکس 



www.watchmovie.blogfa.com سیاوش .م 
 

١٢ 
 

 

را انتخاب کنید تا ترجمه هر کلمـه بـاالي کـادر آن نوشـته      Persian کلیک کنید سپس Translate حال کافیست بر روي دکمه

  :شود

  

  ها یکاشرنگ  ١.٦

 

اسـت کـه    هـا  یکاشـ امکان شخصی سـازي ضـعیف آن در صـفحه هـوم اسـکرین و       8ویندوز فون  يها ضعفمتاسفانه یکی از نقطه 

 هـا  یکاشگذاشتن بکگراند را براي کمی مایکروسافت انعطاف به خرج دهد و امکان  8٫1خوشبختانه قرار است در آپدیت ویندوزفون 

 .و صفحه اصلی مهیا کند

رفته و بـه   settings براي این کار کافی است به. را به رنگ مختلفی تغییر دهید ها یکاشرنگ پس زمینه  توانید یمهم اکنون شما 

که هر کـدام را   بینید یمرنگ  20در این قسمت حدود . کلیک کنید accent color وارد شوید سپس بر روي کادر theme بخش

 .تغییر کرده است ها یکاشکه رنگ پس زمینه  بینید یم گردید یمانتخاب کنید و وقتی به صفحه اصلی باز  توانید یمخواستید 

 ؟کنید یمانتخاب کنید چه  ها یکاشاما اگر بخواهید رنگ مشکی را به عنوان رنگ پس زمینه 
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 دهـیم  یمـ وجود داشت رنگ مشکی وجود نداشت ولی ما به شما یاد  accent color رنگی که در بخش 20همانطور که دیدید در 

 .را مشکی کنید ها یکاشبا یک ترفند ساده بتوانید رنگ پس زمینه 

 را بر روي high contrast در این صفحه گزینه. وارد شوید ease of access رفته و به بخش settings براي این کار به قسمت

ON مشکی شده است ها یکاشکه رنگ  بینید یمکه به صفحه اصلی بازگردید حال . قرار دهید. 

 را سفید قرار دهید تا جلوه بهتري ایجاد شود  ها یکاشصفحه اصلی زیر  توانید یمبراي زیباتر شدن کار 

ـ  background حـال در ایـن قسـمت   . را انتخـاب کنیـد   theme وارد شوید سپس گزینـه  settings براي این کار به  ر رويرا ب

white قرار دهید. 

 .شوید یمبا این کار شما در صفحه اصلی گوشی یا یک ترکیب رنگ سیاه و سفید رو به رو 

متون بهتر و پر رنگ تر دیده شود و در زیر نور خورشید بهتر است کـه   کالً شود یمباعث   high contrastفعال کردن گزینه: نکتـه 

  برد یمفعال باشد امام مصرف باتري را باالتر 
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  تنظیم اینترنت ایرانسل ١.٧

در ایـن   .نگـران نباشـید  . خـود مشـکل داریـد    8آیا شما هم براي وصل شدن به اینترنت و ارسال پیام چند رسانه اي در ویندوزفون 

سـاده و   کـامالً رو بطـور   8ایرانسـل در وینـدوزفون   ) mms(و پیـام چنـد رسـانه اي    ) gprs(مطلب قصد داریم تنظیمات اینترنـت  

 .پس با ما در ادامه آموزش همراه باشید. ري آموزش دهیمتصوی
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  ):gprs( اینترنت تنظیم ١.٧.١

  :اول مرحله

  .شوید) settings(وارد تنضیمات  ها برنامهاز منوي لیست 

  

  :دوم مرحله

  .را انتخاب کنید) access point(یا ) Cellular(گزینه تلفن همراه 
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  :سوم مرحله

  .شوید) add internet apn(در پایین صفحه وارد گزینه 

 internet apnحـال روي  . را انتخـاب کنیـد   addشدید، سه نقطه پایین سمت راست را بزنیـد و  ) access point(  اگر شما وارد

  .تپ کنید

  

  :چهارم مرحله
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وارد  را 10٫131٫26٫138اعـداد   Proxy serverکنید و همچنین داخـل گزینـه    تائبرا  mtnirancellکلمه  APNداخل گزینه 

  .را تایپ کنید 8080عدد  Proxy portکنید و داخل گزینه 

  .را انتخاب کنید) save(در انتها گزینه ذخیره 

  

  ):آخر( پنجم مرحله

  .بگذارید onرا بروي  Data connectionگزینه  Cellularبراي وصل شدن به اینترنت باید از داخل 
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  ):mms( اي رسانه چند پیام تنظیم ١.٧.٢

  :اول مرحله

  .را انتخاب کنید add mms apnشوید و گزینه ) access point(یا  Cellularوارد  Settingsز داخل ا

تـپ   mms apnحـال روي  . را انتخـاب کنیـد   addشدید، سه نقطه پایین سمت راست را بزنید و ) access point(  اگر شما وارد

  .کنید
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  :دوم مرحله

را وارد کنیـد و   10٫131٫26٫138اعـداد   WAP gatewayکنید و داخل گزینـه  را وارد  mtnirancellکلمه  APNداخل گزینه 

  .تنظیم کنید IPV4را روي  IP typeگزینه . را تایپ کنید 8080عدد  WAP gateway portداخل گزینه 

  .را انتخاب نمایید) save(در انتها گزینه دخیره 

  

  :سوم مرحله
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را  IP typeرا وارد کنیـد و گزینـه    8080عـدد   MMSC portپر کنید و داخل گزینه  http://mms/8002 را با MMSCگزینه 

  .تنظیم کنید IPV4روي 

  .را انتخاب نمایید) save(در انتها گزینه دخیره 

  

  ):آخر( چهارم مرحله

ماننـد  . (بگذاریـد  onرا بـروي   Data connectionگزینـه   Cellularنیز بایـد از داخـل   ) mms(براي ارسال پیام چند رسانه اي 

 )مرحله پنجم تنظیم اینترنت

  

 .مزاحمان رها شویم يها امیپو  ها تماسچگونه از شر  ١.٨

زشت و زننـده شـما را ناراحـت     يها کوتاهیا اینکه افرادي با ارسال پیام . براي همه ما پیش آمده است که مزاحم تلفنی داشته باشیم

را بـه   Call+SMS filterلومیا در آپدیت جدیـد خـود برنامـه سیسـتمی      هاي یگوشروسافت در ولی راه حل چیست؟ مایک. کنند

 هـاي  یـام پیـا   هـا  تماس توانید یمتنظیمات گوشی اضافه کرده است که شما با افزودن شماره بصورت دستی یا از دفترچه تلفن خود 

 .شماره را براي شما مسدود کند 1000این برنامه قادر است تا . را مسدود کنید ها شمارهدریافتی از آن 
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  .کنید یمداخل لیست را مسدود  يها شماره Block calls+SMSقراردادن گزینه  Onبنا به عکس زیر شما با روي 

  

با لمس هر شماره و نگـه  . کنید یمرا مشاهده  یدا کردهکه وارد  ییها شمارهلیست  block numbersطبق عکس زیر با زدن گزینه 

بصورت یکجا تمـام شـماره هـارا از لیسـت حـذف       توانید یمهمچنین . آن شماره را از حالت انسداد خارج کنید توانید یمداشتن آن 

  .کنید
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 هـاي  یـام پو  )داخل کادر قرمـز ( block callsو گوشی مسدود کرده است را با انتخاب گزینه  اند زدهکه زنگ  ییها شماره توانید یم

  .مشاهده و در صورت دلخواه حذف کنید )داخل کادر سبز( block SMS بالك شده را با انتخاب گزینه

  

بـراي   )داخـل کـادر قرمـز   ( Block Withheld numbersگزینـه  . شوید advancedهمچنین براي تنظیمات بیشتر وارد گزینه 

وارد شـده در   يهـا  شـماره بجز بدین ترتیب که . کنید یمقرار دادن آن عملکرد برنامه را برعکس  onاین تعبیه شده است تا با روي 

بـا قـرار    توانیـد  یمـ به این اشاره دارد کـه   )داخل کادر سبز( App Live Tileگزینه . کند یمدیگر را بالك  يها شمارهبرنامه تمام 
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و در آخـر گزینـه   . بـالك شـده توسـط گوشـی را مشـاهده کنیـد       هـاي  یـام پو  ها تماسدادن کاشی زنده در صفحه استارت، تعداد 

Notification )مشخص کنید هنگام مسدود شدن یک تماس یا پیام برنامه به شما اطالع دهد یا نه  توانید یمکه  )داخل کادر آبی

  ).دهد یم، نواري درباالي صفحه اطالع آید یممانند وقتی که پیام کوتاه (

  

ارد شوید با لمس سه نقطـه سـمت راسـت و    و ها تماس) تاریخچه) history به توانید یمبراي وارد شدن سریع به محیط این برنامه 

بـا تـپ و   ) هـا  یـام پ) Messaging یا ها تماس history همچنین در. را انتخاب کنید block calls پایین صفحه گزینه آخر یعنی

  .، شماره مورد نظر را وارد لیست برنامه کنید… block number نگه داشتن روي هر شماره با انتخاب گزینه
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  Browser UC  مشکل با  ١.٩

اما بعضی از کاربران شکایت داشـتند کـه بعـداز آپـدیت بـه نسـخه       . را معرفی کردیم Browser UC  در پستی بروزر قدرتمند قبالً

 .شوند یمجدید، حروف فارسی بصورت پراکنده و برعکس دیده 

 

 .در این آموزش قصد داریم به رفع این مشکل بپردازیم
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پراکنـده و بـرعکس    ولی دیگري حروف فارسی را  کند یمصحیح کار  یکی از بروزر ها کنید یمهمینطور که در تصاویر زیر مشاهده 

 .دهد یمنمایش 

 

 هـا  یتسـا وجود دارد که در صورت فعال بودن با فشرده سـازي   Speed Mode در این بروزر گزینه اي در قسمت تنظیمات به نام

 .صفحات را باز کند تر یعسربا حجم کمتر،  کند یمسعی 

 .تپ کنید …شوید، و در صفحه اصلی مطابق تصویر زیر روي  Uc Browser گزینه وارد برنامهجهت غیر فعال کردن این 
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 .را فعال یا غیر فعال کنید speed mode با باز شدن این قسمت مطابق تصاویر زیر گزینه آخر یعنی

 

  

  کرتانا ١.١٠

 هاي یتسایژگیهایی که با خود به همراه دارد در و یکی دو هفته اي است که درباره و شود یمچند ماه دیگر منتشر  8٫1ویندوز فون 

که قبل از افشا شدن این خبرهاي ریز و درشت منتشـر شـد، وجـود یـک      8٫1اما اولین ویژگی ویندوز فون  شود یممختلف صحبت 

 .است (Cortana) دستیار صوتی هوشمند به نام کرتانا

! “در اپـل  (siri) کرتانا یک دستیار صوتی هوشمند است مانند سـیري ”خیلی از کاربران براي تعریف و تفهیم این ویژگی می گویند 

که این دو شباهت بسیار کمی دارند و مایکروسافت با این دستیار صـوتی   شوید یماما در ادامه با قرار دادان ویژگیهاي کرتانا متوجه 

و شما نیز با خواندن ادامه مقالـه بـا مـن هـم      این حرف را بدون هیچ گونه تعصبی می گویم. کند یمد یک انقالب در این زمینه ایجا

 .شوید یمعقیده 
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تـا بـا    ”Call mom“ بگویید مثالً. با یک سري دستورات صوتی با گوشی کار کنید توانید یمدر واقع با وجود کرتانا در گوشی شما 

یی جـواب را بـه شـما بدهـد و بسـیاري      تا با بررسـی شـرایط آب و هـوا   “ ز به چتر نیاز دارم؟امرو”مادر شما تماس بگیرد، با بگویید 

 .امکانات بی شمار دیگر

 :کنیم یم مرور هم با را خبر چند ابتدا

ــانی مایکروســافت  1٫ ــه آزمایشــگاه  15کمپ ــون دالر ب ــافت    Foursquare میلی ــغ از طــرف مایکروس ــن مبل ــه اســت، ای پرداخت

دهاي رستوران یـابی و پیشـنهادهاي سـرگرم کننـده     هاي ویندوزفون در زمینه پیشنها پرداخت شده تا به گوشی Foursquare به

براي دستیار صوتی کرتانـا چـه کـاري     Foursquare اما. شده است ییدتأنیز  Foursquare این موضوع توسط رئیس. کمک کند

بسـیار   توانند کمک اند می میلیون کاربر این برنامه به دست آمده 30که توسط بیش از  Foursquare خواهد کرد؟ دیتاهاي مکانی

 .خوبی براي کارکرد بهتر و دقیق تر این دستیار صوتی باشد

 )احتمال پشتیبانی از فارسی هم هست(. کند یمزبان زنده دنیا صحبت  44کرتانا به  2٫

رئیس بخش تحقیقات مایکروسافت به بلومبرگ خبر داده که بخش عظیمـی از بودجـه و نیـروي کـار بخـش تحقیـق و توسـعه          3٫

این کـار بسـیار   . کاربران پاسخ دهد ”چرا“ سؤالحال خرج شدن براي توسعه یک دستیار صوتی است که بتواند به  مایکروسافت در

سخت است زیرا در عوض جمع کردن یک سري جواب مشخص توسط دستیار صوتی از این سو و آن سو، باید آنالیز توسط دسـتیار  

 .صوتی مورد نظر انجام شود

خواهیـد برویـد    تواند پیش از اینکه شما به آن بگویید به کدام طبقه می آسانسور هوشمند دارد که میبه طور مثال مایکروسافت یک 

هاي شـما انجـام    هاي شما با همکاران خودتان و بر طبق عادت را پیش بینی کند، این آسانسور این کار را توسط آنالیز کردن صحبت

خواهـد بـه ایـن طبقـه مشـخص بـرود، اکنـون ایـن          چرا این این شخص می حال تصور کنید که از این آسانسور بپرسید. خواهد داد

 .را بدهد سؤالتواند به شما پاسخ این  آسانسور می

 :است شده منتشر صوتی دستیار این از امروز به تا که امکاناتی اما و

  پاك کردن اطالعات گوشی، پاك کردن اطالعات خصوصی وها یلپروفامدیریت ، … 

 بخندد تواند یم مثالًس العمل هاي احساسی را دارد کرتانا، قابلیت عک. 
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  کجا کـار  کنید یمبفهمد که کجا زندگی  مثالًاز شما یاد بگیرد  تواند یمشما را با اسم خودتان صدا بزند و  تواند یمکرتانا ،

 .و به چه چیزهایی عالقه دارید کنید یم

  را پاك و یا ویرایش کنید ها آنینید و در صورت امکان بب توانید یمرا  داند یمتمام اطالعاتی که کرتانا از شما 

  ایمیل و یا تقویم مثالًمسدود کنید،  ها قسمتدسترسی کرتانا خانم را به بعضی  توانید یمشما همچنین 

  کنـد  یم، کارهایی که در آینده دارید را به شما یادآوري دهد یمکرتانا بر حسب موقعیت فعلی شما به شما پیشنهادهایی ،

 .گوید یملد دوستانتان را به شما تو

  کسـی مزاحمتـان نشـود بخـش     خواهیـد  یمکه کار دارید و  ییها وقتکرتانا به صورت هوشمند Notification   را قطـع

مشخص کنید اگر فـالن اشـخاص زنـگ     توانید یمالبته . تا اگر کسی تماس گرفت و یا پیام داد شما متوجه نشوید کند یم

 بار زنگ زد پس کار فوري داره و من رو خبر کن 2اگر کسی بیش از  زدند من رو خبر کن و یا

  آب  مـثالً یا   رییس جمهور آمریکا در تاریخ فالن چه کسی بوده است؟ مثالً. دهد یمکرتانا هر سوالی که بپرسید را جواب

 … و هواي مسکو االن چند درجه است و

  د که مانند اثر انگشت یک ویژگی منحصر به فرد استبر اساس صداي شما قفل گوشی را باز کن تواند یمکرتانا. 

 و  به کرتانا بگویید بلوتوث را روشن کن، واي فاي رو خاموش کن توانید یم … 

 و امکانات بی شمار دیگري 

 :بگوییم او به توانیم یم کارهایی چه و بپرسیم توانیم یم کرتانا از سوالهایی چه

 با جک تماس بگیر. 

 و قرار بدهتماس را بر روي بلندگ 

 با موبایل یا شماره ثابت طرف تماس بگیر 

 براي پدر این پیغام را بفرست 

 براي فردا فالن کار رو در تقویم وارد کن 

  منتقل کن 4به  3قرار مالقاتم رو از ساعت 

 کار بعدي من چیست؟ 

 وقتی خواستم فالن تماس رو بگیرم به من یادآوري کن تبریک بگویم 
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  میوه تازه بخرمفردا به من یادآوري کن 

 وقتی خواستم محل کارم رو ترك کن به من یادآوري کن فالن چیز رو فراموش نکنم با خودم ببرم. 

 یک یادداشت ایجاد کن 

  بیدارم کن 6ساعت 

  قرار بده 45 :5ساعت آالرم را بر روي 

  دقیقه دیگر بیدار کن 20من را 

 آهنگ فالن رو براي من پخش کن 

 آیا هفته آینده بارون میاد 

 آیا من امروز به چتر نیاز دارم؟ 

 اخبار مهم امروز رو به من بگو 

 رییس جمهور فنالند چه کسی است؟ 

 60 دالر چند یورو میشه؟ 

 فالن غذا چند کالري دارد؟ 

 بازي انگري بردز رو در استور براي من بیار 

 مسیر را براي رفتن به کتابخانه به من نشان بده 

 ی که هستم را به من نشان بدهیک رستوران اروزن قیمت در اینجای 
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 .آماده اجراست Cortana ، نسخه بتاي)توسعه دهندگان(براي دولوپر ها  8٫1در نسخه پیش نمایش ویندوزفون 

امـا بـراي فعـال    . شـود  یمـ را تپ کنید و نگه دارید وارد دستورات صوتی ویندوزفون ) ذره بین(در حالت عادي اگر دکمه سرچ  – 1

قـرار   On را روي Location Services تـپ کنیـد و   Location شـوید و روي  (Settings) د وارد تنظیمـات کردن کرتانا بایـ 

 )مانند تصاویر زیر( .دهید
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هماننـد  ( .قرار دهیـد  (United States) را روي آمریکا Country/Region ، بخشregion همچنین در تنظیمات قسمت – 2

 )تصویر زیر

 

. بگذاریـد  English United States رو روي Speech language قسـمت  Speech نظیمات بخـش و همچنین باید در ت – 3

  ر)تصویر زي(
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 United و دومی United kingdom اولی احتماالًکه  بینید یمگزینه  2 احتماالًبروید و در اینجا  language حال به بخش -4

State است باید انگشتتان را بر روي United State ارید ونگه د Move Up  را انتخاب کنید تا به عنوان زبان اول و پیش فرض

 .کلیک کنید Restart بر روي دکمه. گوشی قرار گیرد
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برویـد سـپس    Quiet hours حال به بخش .Quiet hours با نام آید یم Settings یک گزینه جدید در 4بعد از کار مرحله  -5

کـه نـام خـود را وارد     خواهد یمپس از اتمام این کار از شما . اولیه کرتانا را انجام دهد تا تنظیمات شود یمگوشی به اینترنت متصل 

 .کلیک کنید Sounds good کنید تا کرتانا با آن نام شما را صدا کند و در مرحله بعد بر روي

بـانو در حـال   . انند تصویر زیر فعال شودرا تپ کنید و نگه دارید تا کرتانا هم) ذره بین(دکمه سرچ  بعد از انجام تمام موارد باال، – 6

ولـی در حـال    شـود  یمولی اگر یک بار بروي دکمه سرچ تپ کنید صفحه کرتانا باز . دستور خود را بفرمایید لطفاًگوش دادن است، 

 .گوش دادن نیست

 

 :نکته

 .اینترنت استتوجه داشته باشید براي دستوراتی که نیاز به سرچ در اینترنت دارند نیاز به وصل شدن به 

وقتی با لمس دکمه سرچ وارد محیط کرتانا شدید، براي ورود به بخش تنظیمات کرتانا همانند تصویر زیر روي قست مشـخص   – 5

 .شده تپ کنید
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 نصب برنامه از روي کامپیوتر ١.١١

البتـه تنهـا   . صـب کنیـد  براحتی بازي یا نرم افزار کرك شـده را ن  Tools Power Phone Windows بوسیله این آموزش با برنامه

نصـب   يهـا  برنامهعدد بازي یا نرم افزار نصب کنید و اگر میخواید بازي یا برنامه دیگري نصب کنید باید یکی از بازي یا  2 توانید یم

 .شده قبلی را پاك کنید

 

 .داگر نمیدونید منظور از بازي و برنامه کرك شده چیه، مقدمه رو بخونید، در غیر اینصورت ادامه بدی
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ایـن روش مزیتـی کـه    . کـردیم  یمرو نصب  ها برنامهو  کردیم یماز طریق استور اقدام  8ویندوز فون  يها برنامهما براي نصب : مقدمه

رو خیلی راحت می تونیم نصب کنیم بدون اینکه نیاز به وصل کردن گوشی به کامپیوتر و انتقال فایـل داشـته    ها برنامهکه  ینهآداره 

 .ی بود که گوشی ما به اینترنت متصل باشهباشیم و تنها کاف

که اگر براي برنامه اي آپدیتی بیاد از طریق استور به ما اعالم میشـه و   ینهآداره ) یعنی دانلود از استور(مزیت دیگه اي که این روش 

 .ما می تونیم برنامه رو به راحتی آپدیت کنیم

پـولی رو نمـی    يهـا  برنامـه رایگان دسترسی داریـم و   يها برنامهفقط به  ها نییرااکه ما  ینهآاما این روش یک عیب بزرگ داره، اونم 

در استور نصب کنیم که این یعنـی مـا نسـخه     Try پولی رو یا باید با استفاده از گزینه يها برنامهدر واقع براي . تونیم استفاده کنیم

که گیفت کارت بخریم و به صورت قانونی استفاده کنیم که این آزمایشی و محدود برنامه یا بازي مورد نظرمونو دانلود کردیم و یا این

 .رو بی خیال این قضیه می کنه ها یلیخخاص خودش  يدردسرهاروش هم به علت گرونی و 

و شـما  ) هـا  يبـاز و  ها برنامهالبته نه همه (پولی نسخه کرك شدشون توسط کرکر هاي عزیز عرضه شد  هاي يبازو  ها برنامهبنابراین 

پولی هستند و هیچگونه محدودیتی  يها نسخهکرك شده رو که در واقع همون  هاي يبازو  ها برنامهید به وسیله این آموزش می تون

 ندارند رو به راحتی بر روي گوشیتون نصب کنید بدون اینکه هیچ هزینه اي پرداخت کنید

 :به موارد زیر نیاز دارید

 بیتی ٦٤ – ٨١یا  ٨ویندوز  – ١

2( Lite oolsT SDK WP8 – مگابایت 65 حجم با کنید دانلود )مستقیم لینک)  

  

 

3( Tools Power Phone Windows – کنید دانلود  

  

 

http://dl.bestlearning.ir/winphone/WP8%20SDK%20Tools%20Lite%20Setup%20Av1.0.zip 

http://wptools.codeplex.com/ 
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 :دهید انجام نیز را زیر کارهاي

 .رو انجام بدهید این آموزش - ١

انجام این آموزش آن را غیرفعال کنید و نگذارید صفحه گوشی خاموش در طول  یدا گذاشتهاگر برای صفحه قفل خود رمز  – ٢

 .شود

 .آنالک کرده بودید باید دوباره اونو الک کنید aiyingyong قبل از هر چیز اگر گوشیتون رو با برنامه چینی – ٣

 :گام اول

  windowsویندوز شوید و عبارت وارد قسمت جست و جوي رو که دانلود کردید، نصب کنید و  Lite Tools SDK 8 WP برنامه

Phone Developer Registration همانند تصویر زیر. (رو جست و جو کنید و برنامه پیدا شده رو اجرا کنید( 

 

 

  

 :دوم گام

 .گوشی خود را با کابل به رایانه وصل کنید

 .گوشی و کامپیوتر هردو باید به اینترنت وصل باشند  :نکته

  

 :سوم گام
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 .کلیک کنید Register مطابق شکل زیر روي windows Phone Developer Registration در برنامه

 

 :چهارم گام

که باید همان اکانت مایکروسـافت خـود کـه در گوشـی وارد      شود یمباز  Sign in یک پنجره با نام Register پس از کلیک بروي

 )د شکل زیرمانن. (کلیک کنید Sign in را در آن وارد کنید و بروي یدا کرده

 

 :پنجم گام
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 )همانند شکل زیر. (چند لحظه صبر کنید تا پیغام موفقیت آنالك گوشی ظاهر شود

 

 :ششم گام

 )تبریک میگوییم. (تا اینجاي کار شما موفق شدید گوشی خود را آنالك کنید

 Windows Phone Power برنامـه  براي این کار. بازي یا برنامه کرك شده رو نصب کنید توانید یمدر این مرحله شما براحتی 

Tools  گفتیم باید با کابل به کـامپیوتر وصـل کنیـد، البتـه در ایـن       قبالًرو که دانلود کردید نصب و اجرا کنید و گوشی رو هم که

ن اگر کامپیوتر گوشی شما رو شناخت و در مـاي کـامپیوتر نشـو   . مرحله دیگه نیاز نیست گوشی و کامپیوتر به اینترنت وصل باشند

 )مطابق شکل زیر( .کلیک کنید Connect داد، بدون هیچ تغییري در برنامه روي دکمه

 

 :هفتم گام
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کلیک کنیـد و   Install دانلود کردید، بروي قبالًو انتخاب بازي یا برنامه کرك شده اي که  Browse در این قسمت با کلیک بروي

 (مانند شکل زیر. (صبر کنید تا نصب تمام شود

 

 :هشتم گام

کـرك شـده    يهـا  برنامـه براي نمایش بـازي و  . تبریک می گوییم، شما توانستید بازي و برنامه کرك شده دلخواهتون رو نصب کنید

 (شکل زیر. (را به راحتی پاك کنید ها آن توانید یمبروید، همچنین  Dev Apps نصب شده در گوشی مطابق شکل زیر به برگه

 

 :نکته

یا ایـن کـه    یدا کردهمواجه شدید، معنی آن این است که بیش از حد گفته شده برنامه یا بازي نصب  اگر در حین نصب با خطاي زیر

 (مانند شکل زیر. (فایل مشکل دارد



www.watchmovie.blogfa.com سیاوش .م 
 

٤٠ 
 

 

 :مهم نکته

  :با خطاي WP power Tools اگر در هنگام نصب برنامه

  

  

  .مواجه شدید، موارد گفته شده زیر را انجام دهید تا مشکل حل شود

  به لینک زیر بروید: اول

Center Download Microsoft  

  

 

 :زیر است یها برنامهرا دانلود و نصب کنید که شامل  05 – 04 – 03 – 02 – 01 در اواسط صفحه موارد: دوم

(Microsoft.NET Framework 4 (Web Installer 

Microsoft.NET Framework 4.5 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653 

 

Unable To Install Or Run The Application, The Application Requires The Assembly 

Microsoft Visual Studio OLE Interop Version 7.1.40304.0 Be Installed In The Global Assembly Cache 

(GAC) First. 
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(Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86 

Microsoft.NET Framework 3.5 Service Pack 1 

(Microsoft.NET Framework 4 (Standalone Installer 

 .اند الزم ools WP power tابزار دولوپر هستند، که برای نصب ها برنامهاین  

 :نکته

را از سـایت   SDK 8 توانیـد  یمـ گوشی خود را آنالك کنید،  WP SDK Tools Lite اگر به هر طریقی بازهم نتوانستد با برنامه

 .ادامه دهید 3مایکروسافت نصب کنید و مراحل را از شماره 

( 8.0 SDKگیگابایت 6٫1 حجم با کنید دانلود)  

  

  

 

 

 Life360 Family Locator نرم افزار ١.١٢

 

http://download.microsoft.com/download/9/3/8/938A5074-461F-4E3D-89F4-5CE2F42C1E36/wpsdkv80_enu1.iso 
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اعضـای خـانواده    و کـاربردی و حرفـه ای در زمینـه مکـان یـابی دوسـتان       یک اپلیکیشن Life360 Family Locator نرم افزار

از موقعیت لحظه به لحضه تمـامی   توانید یمگوشی خود و دیگر اعضای خانواده  نصب این برنامه و روشن کردن لوکیشنبا . باشد یم

 .افراد خانواده خود با خبر شوید

از محـدوده مشـخص    این نرم افزار قابلیت اعالم هشدار به شما زمانی که یکی از اعضای خانواده یا دوستان مفید های یژگیواز دیگر 

 .خارج شودشده 

 :Life 360 امکانات

 مکان یابی دوستان و خانواده روی نقشه خصوصی. 

 امکان فهمیدن اینکه خانواده یا دوستان در خطر هستند. 

 امکان چت با افراد مورد نظر در محدوده. 

 هشدار دهنده خروج از محدوده. 

 ردیابی گوشی دزیده شده. 

 .باشد یمنیز موجود  ها عاملاین برنامه در سایر سیستم 
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 ٨٫١ویندوزفون  ١.١٣

 

 ٨٫١های لومیا که قرار است با وینـدوزفون   اید یا قصد دارید یکی از گوشی ارتقا داده ٨٫١تاکنون نسخه ویندوزفون خود را به  احتماًال

شود کـه   اضافه می ها آنهای مختلف امکانات جدیدی به  ها یا پلتفرم های جدید دستگاه همیشه با انتشار نسخه. عرضه شود را بخرید

دربـاره   هـا  ینـدوزی ودر  تـر  یشپـ  .خبرنـد  هـا از آن بـی   هایی هم وجود دارد که خیلی دانند و قابلیت همه می یبًاتقررا  ها آنبرخی از 

ترفند و نکته جالـب از ایـن سیسـتم عامـل را      ٨خواهیم در این قسمت  توضیح دادیم و اکنون می ٨٫١های جدید ویندوزفون  قابلیت

 .اطالع نداشتید ها آنرایتان بازگو کنیم که شاید از ب
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 Start به صفحه Storage Senseو  Battery Saver چسباندن -١

 را بـه صـفحه   ها آنتوانید  قرار دارند و می App در صفحه Storage Sense و Battery Saver های ، برنامه٨٫١در ویندوزفون 

Start تواند وضعیت  می یقًادقهای زنده در نظر گرفته است و آیکن باتری  کاشی ها آنسافت برای به عالوه، مایکرو. خود اضافه کنید

نیز قابلیت نشان دادن میزان فضـای اشـغال شـده روی حافظـه داخلـی یـا حافظـه         Storage Sense باتری شما را نمایش دهد و

 .دهد خارجی دستگاه را نشان می

 ق وضعیتبرای بررسی دقی Action Center بازکردن -٢

را از بـاال بـه پـایین بکشـید تـا بتوانیـد        Action Center خواهد وضعیت دقیق باتری خود را مشاهده کنیـد؟ کافیسـت   دلتان می

 .اطالعات دقیق میزان باتری، تاریخ، نام اپراتور و موارد دیگر را مشاهده کنید

 به کورتانا بگویید دنبال چه اخباری ھستید -٣

روی . برسید Update me on this news topic تر بیاورید تا به گزینه توانید صفحه را پایین کورتانا، میبعد از جستجو از طریق 

بازدیـد  ) Daily Glance ای کـه پیـدا کنـد را در    آن کلیک کنید تا کورتانا به دنبال موضوع مورد نظر شما بگردد و هر خبـر تـازه  

بـا زدن روی  . شـود  ذخیره مـی  Interests > News در آدرس Cortana Notebook این اطالعات در پوشه. نشان دهد) روزانه

توانیـد موضـوع مـورد     همچنین می. توانید اخبار آن موضوع را مشاهده کرده و هشدار رسیدن اخبار جدید را فعال کنید هر آیتم می

 .بچسبانید Start عالقه خود را به صفحه
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 (Calendar) فعال کردن وضعیت آب و ھوا در تقویم -۴

بـرای ایـن کـار بـه     . بینی وضعیت آب و هوا را داخل خود تقویم به شما نشان دهـد  تواند پیش اپلیکیشن تقویم جدید ویندوزفون می

بروید و قابلیت مشاهده آب و هوا، باالترین دمای روز و آیکن مربـوط بـه آب و    Calendar > Settings > Preferences مسیر

 .هوا را فعال کنید

د روی صــــفحه قفــــل گوشــــی انگشــــتتان را از بــــاالی صــــفحه بــــه پــــایین بکشــــید توانیــــ می -۵

 .فعال شود Action/Notification center تا

 ٨٫١وینـدوزفون   Action Center توانید بدون بازکردن قفل گوشی به حتی زمانی که نیاز به وارد کردن رمز عبور باشد باز هم می

اما اگر بخواهیـد  . را دستکاری کنید یا حتی هشدارها را غیرفعال کنید Quick action های توانید دکمه می. دسترسی داشته باشید

 .هر چیزی را بخوانید باید قفل صفحه را باز کنید

 

 ھا روزرسانی خودکار اپلیکیشن مشاھده به -۶

 < Store > Downloads بـا مراجعـه بـه آدرس   . هـا وجـود دارد   روزرسانی خودکـار اپلیکیشـن   ، قابلیت به٨٫١روی ویندوزفون 

History توانید آخرین تغییرات را ببینید می. 

 QR اسکن دوباره بارکدھا یا کدھای -٧
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 بـا ایـن وجـود، همچنـان از مسـیر     . وجـود نـدارد   Bing Vision ، امکان اسکن بارکـدها از طریـق  کنید یماگر از کورتانا استفاده 

Camera > Lenses > Bing Vision انداز است شاید جذاب نباشد ولی کار راه. ریدبه این سرویس دسترسی دا. 

 

 ھا داخل ایمیل دانلود خودکار عکس-٨

های که نسبت به حفظ حریم خصوصـی خـود دارنـد امکـان      بسیاری از کالینت یا کاربران ایمیل به خاطر مشکالت امنیتی و نگرانی

توانیـد بـه سـادگی از     شما می ٨٫١اما در ویندوزفون . کنند می را مسدود) اند ها آلوده لینک شده به سایت معموًالکه (ها  دانلود عکس

هـا   های اینترنتی را به صورت کامل دریافت کرده و به صورت خودکار عکس ها و عکس پیام Mail > Settings > Always مسیر

 .را برگردانید

 .تم عامل جدید را برایتان مطرح کنیمتری از این سیس شروع کنید تا به زودی نکات جالب ٨٫١نکته از ویندوزفون  ٨با این 
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هـدف شـرکت سـگا در ابتـدا، تحـت      . شـد  یستأسـ  Standard Games در شهر هونولولوی هاوائی تحت نام ١٩٤٠سگا در سال 

سـال بـه پیشـنهاد برملـی، بـه       ١١این شرکت کوچک بعد از . های ارتش بود ای در اردوگاه های بازی سکه پوشش قرار دادن دستگاه

مجوز دریافت کرد که نام این شرکت امروزه، از دو حـرف   Service Games of Japan نقل مکان نمود و در آنجا تحت نام توکیو

 .الهام گرفته است GA و SE اول نام قدیمی آن یعنی

 .های سگا را در ویندوزفون تجربه خواهید کرد لذت بازی EmiGens Plus در این آموزش با کمک اپلیکیشن

دالر بـر روی اسـتور    ١٫٢٩ایـن اپلیکیشـن بـا قیمـت     . نمائیـد  دانلـود از استور مایکروسافت EmiGens Plus پلیکیشندر ابتدا ا

 .نسخه آزمایشی این اپلیکیشن تمامی نیازهای شما را بر طرف خواهد کرد!!! یدولی نگران نباش. مایکروسافت قرار دارد
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های نینجا و شـورش در   پشت بازی زیبای مورتال کمبات، الک ٣ ها یندوزیوبعد از دانلود شما نیاز به بازی خواهید داشت که سایت 

 . را برایتان آماده کرده است شهر 

را ساخته و بـازی   SEGA ده و به درون مموری کارت رفته و همانند شکل زیر فولدری با ناماکنون گوشی را به کامپیوتر متصل کر

 .را به این فولدر منتقل نمائید

 

 تـپ کـرده و سـپس گزینـه    … در ایـن قسـمت هماننـد شـکل بـر روی      . همراه خود شده و اپلیکیشن را باز کنیـد  اکنون وارد تلفن

configure را انتخاب کنید. 
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 را انتخاب کنید  FullScreen در این صفحه بر روی قسمت مشخص شده تپ و گزینه. ه شکل زیر باز خواهد شدصفحه ای ب

 

رفته و بازی مورد نظر خـود را   SEGA به فولدر. کارت نمایش داده شود تپ کنید تا فولدرهای مموری  SD Card اکنون بر روی

 .انتخاب کنید و از بازی لذت ببرید
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ای بـه شـکل زیـر بـاز      را انتخاب کنید صفحه… خود فشار دهید و سپس  همراه تلفنرا بر روی  Back انجام بازی کلیداگر در حین 

 :خواهد شد که بر طبق شماره شامل موارد زیر است

 

 ذخیره بازی -١

 فراخوانی بازی ذخیره شده -٢

 تنظیمات -٣

 فراخوانی بازی جدید -٤

 اندازی مجدد بازی راه -٥
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 پلیکیشنبستن ا -٦

ــازی  ــه ســایت   SEGA هــای دیگــری از در ادامــه اگــر دوســت داشــتید ب  را درون گوشــی وینــدوزی خــود داشــته باشــید ب

 freevintagegames رفته و بازی مورد نظر خود را دانلود نمائید. 

 SEGA و بـه فولـدر   خـارج کـرده   ZIP را از ها آنهستند که باید  ZIP های دانلود شده از این سایت به صورت بازی :کتــــــهن

 .انتقال دهید

 

 

 

اطالع دارند کـه بـه خـاطر تحـریم کشـور ایـران        حتمًاکنند  همه کسانی که لحظه به لحظه اخبار مربوط به ویندوزفون را دنبال می

شود تا کاربران نتوانند از یک سری مزایای گوشی  همین امر نیز باعث می. وبایل را در سایت مایکروسافت وارد کردتوان شماره م نمی

دیگر نیز  یبعضها فعال و در  البته ترفندهای زیادی توسط کاربران ایرانی تست شده که گاها در بعضی از اکانت. خود استفاده نمایند

 .متاسفانه فعال نشده است

 .ثبت نمائید ٩٨توانید شماره موبایل خود را با پیش شماره  تست شده و شما می کامًالروش  اما این

 (.اکانتی که بر روی گوشی فعال است را باید در این سایت وارد کرده باشید حتمًا( .در ابتدا وارد آدرس زیر شوید

https://www.windowsphone.com/en-us/my/account 
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 .ای مانند شکل زیر فعال شود را انتخاب کنید تا پنجره Update در این قسمت گزینه

 

و تیک موجود در   حال در قسمت پائین شماره خود را وارد. قرار دهید Srbija کشور را بر روی Country/Region در قسمت

 .این صفحه را نیز فعال کنید

 .کلیک کنید Find My Phone همانند شکل زیر بر روی. هایی فعال خواهد شد ا با انجام این کار چه قابلیتام

 

و یک اتصال اینترنتـی فعـال باشـد موقعیـت فعلـی گوشـی شـما را         Location که اگر. ای مانند شکل زیر فعال خواهد شد صفحه

و  Locationاگـر  خود را گم کرده و یا دزدیده شده باشد که به راحتی  این حالت زمانی کاربرد دارد که گوشی. نمایش خواهد داد

 .توانید گوشی را پیدا کنید اتصال اینترنتی فعال باشد می
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 زنگ خوردن گوشی در حالت سایلنت

در  کافیسـت . ایـد  برای شما نیز پیش آمده است که گوشی خود را سایلنت کرده و یادتان نیست کـه گوشـی را کجـا گذاشـته     حتمًا

 We اگـر پیغـام  . کنیـد تـا در عـرض چنـد ثانیـه صـدای گوشـی خـود را بشـنوید          یـک کل Ring همـان صـفحه بـر روی گزینـه    

successfully rang your phone.   در صفحه مشاهده کردید ولی صدایی شنیده نشد مطمئن باشید که گوشی در اطراف شـما

 .نیست

 قفل کردن گوشی از راه دور

 .ای مانند شکل زیر نمایش داده خواهد شد تپ نمائید صفحه Lock اگر بر روی گزینه
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فعال باشـد گوشـی    Ring the phone as I lock it اگر تیک گزینه حال .در قسمت مشخص شده ابتدا پیغام خود را وارد کنید

 .به صدا در آمده و قفل به شکل زیر نمایش داده خواهد شد

 

را در صفحه مشاهده کردید خیالتان آسوده باشد و مطمئن باشید که اگـر   We successfully locked your phone اگر پیغام

 .گوشی شما در هر جایی است اکنون کسی دسترسی به اطالعات درون گوشی نخواهد داشت
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 .تمامی اطالعات گوشی را پاک کرده وحالت کارخانه باز خواهد گرداند Erase ینهگز :تذکر

 

 

آموزانی که به خاطر  چه بسا دانشجویان و دانش. باشند ت ناخواسته مسدود و یا غیرقابل دسترسی میگاهی اوقات صفحاتی در اینترن

 .اند های با ارزش اینترنتی را نداشته تحریم اعمال شده بر کشور حق استفاده از مقاله

هـیچ مسـئولیتی در قبـال اسـتفاده      قبل از هرچیز به این نکته اشاره کنیم که ما فقط جوانب مثبت این کـار را اولویـت قـرار داده و   

 .نخواهد بود ها یندوزیوسایت   ناشایست از این آموزش بر عهده

پی و پورت ما به شکل زیر است در ادامـه آمـوزش بـا مـا همـرا       با فرض اینکه آی. پی و پورت نیاز داریم قبل از هر چیز ما به یک آی

 .باشید

IP address: 203.172.198.75 

Port: 3128 

 حتمـاً اسـتفاده کنیـد    Wi-Fi اگـر از  مسلمًا. فعال شود ای مانند شکل  را انتخاب کنید تا صفحه Wi-Fi گزینه Settings از ابتدا

 .در این قسمت وجود خواهد داشت Wi-Fi یک کانکشن مربوط به
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تغییـر دهیـد تـا صـفحه      On بـه  Off را از Proxy در این قسمت. ای مانند شکل زیر باز شود بر روی کانکشن تپ کنید تا صفحه

 .تغییر شکل دهد

 

سپس بر روی قسمت مشخص شده تپ  .پورت خود را وارد کنید Port پی و در قسمت آی Server/Url حال در این قسمت درون

 .نمائید
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خـدمات را بـه   های زیادی هم ایـن   وبسایت. دهند پی و پورت در اختیارتان قرار می های زیادی در ایران آی توجه داشته باشید سایت

پی و پورت هیچ محدودیتی برای ورود به صـفحات اینترنتـی نخواهیـد     بعد از تغییر آی. صورت رایگان در اختیارتان قرار خواهند داد

  .داشت

 تجربیات شخصی ١.١٤

. از مطالعه این آموزش بـه داشـتن گوشـی خـود افتخـار خواهیـد کـرد        اما پس. عنوان این پست برای شما هم خنده آور است حتمًا

 .با موفقیت تست شده است ٥٢٠بوده و بر روی لومیا  تمامی این آموزش در دو مرحله ساده

 .شکل زیر بر روی قسمت مشخص شده تپ نمایید همانند .را باز کنید nokiacamera در ابتدا اپلیکیشن

 

فته و قدرت واقعی دوربین نوکیا را بـا  حاال برای تست به یک جای تاریک ر. نزدیک کنید ٠٫٣در این مرحله زبانه متحرک را به عدد 

 .چشمان خود مشاهده کنید
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 .با این زبانه بازی کرده و به شرایط ایده آل گوشی خود برسید توانید یمبرای هماهنگ کردن با گوشی خود شما نیز  

 

 

 شخصی سازی 1.14.1

 

عکسـی کـه دوسـت     توانید یمین صفحه جالب ویندوزفون، قالبلیت شخصی سازی صفحه قفل گوشی است؛ در ا های یتقابلیکی از 

هـای   هـای جدیـد، ایمیـل    ها، پیام دریافت کنید را در صفحه فعال کنید، قرار مالقات خواهید یمهایی که  دارید را قرار دهید، اعالنیه

 .مشاهده کنید توانید یمیا هر چیز دیگری را  خوانده نشده و



www.watchmovie.blogfa.com سیاوش .م 
 

٦٠ 
 

 

 انتخاب پس زمینه صفحه قفل ١.١٤.٢

های محبوبتان را قرار دهید تا هر موقع با گوشی خود کار کردید آن را مشـاهده کنیـد و حـس     از عکس بر روی صفحه نمایش یکی

 .ها را از بینگ دریافت کنید و یا اینکه عکس منتخب خودتان را قرار دهید توانید این عکس می. خوبی را به شما القا کند

 .تپ کنید Lock Screen رفته و بر روی Settings ها به از لیست اپلیکیشن

 :بر روی لیست تپ کنید و یکی از کارهای زیر را انجام دهید Background زیر

اگـر  . تپ کنید، در آلبوم بگردید و بر روی عکس مورد نظر تپ کنیـد  Change Photo و بعد Photo برای انتخاب عکس بر روی

بـا قـرار   (س قرار داده و آن را بسط و یا بلعکس کنید خواهید صفحه قفل قسمتی از عکس را نشان دهد، انگشتتان را بر روی عک می

 زمانی کـه کارتـان انجـام شـد بـر روی     ). ها را به هم نزدیک یا دور کنید تا زوم کردن انجام شود دادن دو انگشت بر روی صفحه آن

Crop تپ کنید. 

 .یدتپ کن Bing ها را از سرویس بینگ مایکروسافت دریافت کنید بر روی خواهید عکس اگر می

 .را بزنید Open app خواهید یک اپلیکیشن مخصوص پس زمینه صفحه را عوض کند بر روی نام برنامه کلیک کنید و بعد اگر می
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در زمـانی  (در پس زمینه فعال باشند و باطری شما را مصرف کننـد   Lock Screen های ممکن است بعضی از اپلیکیشن :١نکته 

 .استفاده کنید Battery Saver ها در پس زمینه فعال هستند از کدام اپلیکیشنبرای اینکه بدانید ). که باز نیستند

هـایی را دریافـت کننـد، اگـر      ای بـروز رسـانی   ممکن است به صـورت دوره  Lock Screen های بعضی از دیگر اپلیکیشن :٢نکته 

 .کند کند و حجم شما را تمام می اینترنت گوشی هوشمندتان فعال باشد از آن مصرف می

 شود شان دادن خواننده زمانی که موزیک اجرا مین ١.١٤.٣

 .توانید عکس خواننده را بر روی صفحه قفل قرار دهید دهید و صفحه نمایش قفل است می در حالی که موسیقی گوش می

 .را بزنید Lock Screen را انتخاب کنید و Settings ها در لیست اپلیکیشن

Show artist when playing music یدرا روشن کن. 
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 ھا نشان دادن اعالنیه ١.١٤.٤

ها را در صفحه نمایش مشخص کنید تا اطالعات بیشتری را دریافـت کنیـد، بـرای مثـال قـرار       جزییات وضعیت مربوط به اپلیکیشن

هـا را در پـایین    توانید ردیفی از وضیعت اعالنیـه  همچنین می. اید را صفحه قفل نشان دهد هایی که در تقویم خود وارد کرده مالقات

 .تا شما را با خبر کنند… های اجتماعی و  ها، آخرین اتفاقات شبکه های صوتی، پیام صفحه داشته باشید مانند پست

 .تپ کنید Lock Screen را بزنید و بعد بر روی Settings های در لیست اپلیکیشن

 :ھا را دنبال کنید یکی از این راه Notifications پایین

حـق انتخـاب   . تپ کنید Choose an app to show detailed status ظر را انتخاب کنید بر رویبرای اینکه اپلیکیشن مورد ن

 .ها را دارید عدد از اپلیکیشن ٥

 .بستگی به انتخاب شما دارد که کدام یک را در چه جایی قرار داده باشید یقًادقها  نشان دادن وضعیت اپلیکیشن :١نکته 

های دارای  بینید به اپلیکیشن لیستی که شما می. نیه ندارند تا در صفحه قفل نمایش داده شوندها نماد اعال تمام اپلیکیشن :٢نکته 

 .شود اعالنیه مربوط می
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آن را  واقعـاً اید که گوشی کجاست و شـاید هـم    فراموش کرده واقعًاشاید . هیچ چیز بدتر از گم کردن گوشی و پیدا نشدن آن نیست

 روی Find My Phone توانیـد بـه کـم سـرویس     مـی . نگران نباشید اصًال. چطور آن را پیدا کنید، مهم این است که یدا کردهگم 

windowsphone.com    زنگ گوشی خود را به صدا در آورده، آن را قفل کنید، اطالعات داخل آن را حذف کرده یـا محـل آن را

 .کنید از طریق هر کامپیوتری که به اینترنت دسترسی داشته باشد، روی نقشه مشخص

 

 :برای پیدا کردن گوشی باید مراحل زیر را انجام دھید

 .بروید www.windowsphone.com از طریق کامپیوتر به سایت- ١

خواسـته   در مرحله بعـد از شـما  . کلیلک کنید Find My Phone موس را روی گوشی در قسمت گوشه راست باال برده و روی -٢

 .کردید وارد شوید شود با همان اکانت مایکروسافت که در گوشی استفاده می می

توانید برای دسترسی بهتر به وضعیت گوشـی روی   می. دهد کنید که مکان گوشی شما را نشان می ای را مشاهده می سپس نقشه -٣

 .محل آن زوم کرده یا صفحه را دورتر کنید

 :نکته

 .کلیک کنید refresh محل گوشی خود را ببینید رویتوانید آخرین  اگر نمی

 .کلیلک کنید Print ای از محل گوشی خود داشته باشید روی خواهید نمونه اگر می
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 .کلیک کنید Center on map اگر داخل نقشه حرکت کردید و مسیر و محل گوشی را گم کردید روی

 

 :برای به صدا در آوردن گوشی یا قفل کردن آن

 .بروید www.windowsphone.com ق کامپیوتر به سایتاز طری- ١

در مرحله بعـد از شـما خواسـته    . کلیلک کنید Find My Phone موس را روی گوشی در قسمت گوشه راست باال برده و روی -٢

 .وارد شویدکردید  شود با همان اکانت مایکروسافت که در گوشی استفاده می می

 :یکی از اقدامات زیر را انجام دهید -٣

حتی اگر صـدای  . کلیلک کرده و سپس دستورالعمل نشان داده شده را دنبال کنید Ring برای به صدا در آوردن زنگ گوشی، روی

 .شود گوشی شما خاموش یا روی ویبره باشد باز هم صدای زنگ آن به خوبی شنیده می

اگر هنوز رمـز  . کلیک کنید و سپس دستورالعمل را دنبال کنید Lock یش پیام روی صفحه قفل، رویبرای قفل کردن گوشی و نما

اید نیاز به وارد کردن یک رمز جدید دارید تا بتوانید بعد از پیدا کردن گوشی به کمک آن  عبوری را برای گوشی خود در نظر نگرفته

 .قفل را باز کنید
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 :برای حذف اطالعات داخل گوشی

خواهیـد بـه دسـت     توانید گوشی خود را پیدا کنید یا اطالعات خیلی مهمی داخل آن وجود دارد که نمی مطمئن هستید که نمی اگر

 .از راه دور محتوای گوشی را پاک کنید توانید یمکسی بیفتد، 

 .بروید www.windowsphone.com از طریق کامپیوتر به سایت- ١

در مرحله بعـد از شـما خواسـته    . کلیلک کنید Find My Phone موس را روی گوشی در قسمت گوشه راست باال برده و روی -٢

 .کردید وارد شوید شود با همان اکانت مایکروسافت که در گوشی استفاده می می

 .کلیلک کنید Erase بر روی -٣

 را انتخـاب کـرده و در نهایـت    I’m sure! Please erase my phone now هاز کـار خـود اطمینـان دارد گزینـ     کامًالاگر  -٤

Erase را بزنید. 

 :توجه

 .بهتر است به اپراتور همراه خود را از گم شدن گوشی مطلع کنید
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 Find My Phone برای تغییر تنظیمات

متنـی از   هـای  یـام په کند یا به جای را تنظیم گنید که هر چند ساعت محل شما را ذخیر Find My Phone توانید طوی شما می

شما بایـد ایـن تنظیمـات را روی گوشـی     . تر است تر و هم ارزان هشدارها برای ارسال دستورات به گوشی استفاده کند که هم سریع

 .انجام دهید نه کامپیوتر

 .را بزنید Find my phone کلیک کرده سپس Settings روی App از صفحه -١

 .زیر یا هر دو را انتخاب کنیدهای  یکی از گزینه -٢

Always use push notifications (not SMS) to send commands and apps to my phone.  سـرویس Find 

My Phone هـا بـه گوشـی شـما اسـتفاده       های متنی برای ارسـال دسـتورات و اپلیکیشـن    و فروشگاه ویندوزفون روی وب، از پیام

هـای   از پیـام  تـر  ارزانو  تر یعسراما علت چیست؟ هشدارها . ه از سیستم هشدارها استفاده خواهد شدبا انتخاب این گزینه ب. کنند می

ولـی در مـورد هشـدارها    . پیام را در یک دوره سه روزه ارسـال کنـد   ١٥تواند  تنها می Find My Phoneهمچنین، . متنی هستند

 .محدودیتی وجود ندارد

Save my phone’s location periodically and before the battery runs out to make it easier to find. 

تواند جزئیات محل گوشی شما را هر چند ساعت طوری ذخیره کند که اگر گوشی از دسترس خارج شد یـا بـاتری    مایکروسافت می

 .آن تمام شد یا از بین رفت، همچنان بتوانید آخرین مکان گوشی خود را روی نقشه ببینید
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هـای مختلـف وینـدوزفون بـه سـادگی       هایی برای شخصی سازی در ویندوزفون وجود دارد که با دسترسـی و آگـاهی از قسـمت    راه

 .مختلف را با میل خود هماهنگ سازید یها بخش

 :نکته

هـا و   دارد بعضـی از قسـمت   ٨٫٠است اگر همچنان گوشـی هوشـمند شـما وینـدوزفون      ٨٫١موضوع این مطلب راجع به ویندوزفون 

  .ها در این نسخه اضافه نشده باشد ادها با تغییرات کوچکی وجود دارد و ممکن است بعضی از ویژگینم

١.١٥ Ease of access 

 

 ھا عوض کردن اندازه نوشته ١.١٥.١

ها را در ایمیـل،   توانید سایز نوشته ها بزرگ و بعضی کوچک دوست دارند، به هرحال در ویندوزفون می بعضی از کاربران اندازه نوشته

 .صفحه قفل، بعضی از صفحات وب و دیگر جاها تغییر داد پیام،

 .تپ کنید Ease of access را انتخاب کرده و بعد بر روی Settings در لیست اپلیکیشن – ١
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 .نوار لغزنده وجود دارد که تعیین کننده اندازه نوشته به همراه نمونه است Text Size پایین – ٢

 ر گوشیاستفاده از بیشترین کنتراست صفحه د ١.١٥.٢

 .های مختلف است ها و سیاه و سفید کردن قسمت زیاد کردن کنتراست یک راه ساده برای آسان کردن خواندن نوشته

 .تپ کنید Ease of access شوید و بر روی Settings ها وارد از لیست اپلیکیشن – ١

٢ – High Contrast را روشن کنید. 

کنتراسـت بـاال در گوشـی بـا     . گوشی را انتخاب کنید تا با کنتراست باال اجرا شودتوانید رنگ زمینه  شما همچنین می :راھنمایی

 .را بزنید Start + Theme رفته و Settings برای عوض کردن رنگ به. شود پس زمینه تیره و رنگ زرد نمایش داده می

تـپ کنیـد و    Calendar ها بـر روی  یشنبرای این کار در لیست اپلیک. عوض کنید Calendar توانید در رنگ کلی تقویم را نیز می

 .سپس برای تغییر رنگ اقدام کنید. را انتخاب کنید Settings را بزنید و… بیشتر با نماد 

 

 روشن بودن صفجه نمایش با کنتراست باال
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 روشن کردن گوینده ١.١٥.٣

برای فعال کـردن ایـن ویژگـی    . باشد می… های پیام و  ها شامل ایمیل، نوشته ها را بخواند، این نوشته توانید نوشته گوینده گوشی می

 :مراحل زیر را دنبال کنید

 .را انتخاب کنید Ease of access بزنید و Settings ها بر روی در لیست اپلیکیشن – ١

٢ – Narrator را روشن کنید. 

 .موجود است ٨٫١این ویژگی فقط در ویندوزفون 

البتـه راه حـل آن   . یرا ممکن است برای تعدادی از کـاربران مشـکل ایجـاد کنـد    کنیم این گزینه را فعال نکنید ز پیشنهاد می :نکته

 .ساده است ولی باز هم تا عرضه نسخه نهایی صبر داشته باشید و گزینه را فعال نکنید

+ را روشن و خاموش کنید، این ُکمبو را با گرفتن دکمه زیاد کردن صـدا   Narrator توانید با یک حرکت ترکیبی می :راھنمایی

ها اجرا نشود و با بروز رسانی نسخه اصـلی   البته ممکن است در بعضی گوشی. ویندوز انجام دهید Start و فشار دادن دکمه شروع یا

 .شود درست می ٨٫١

 بزرگ کردن صفحه نمایش ١.١٥.٤

زرگ کنید تا مـتن،  توانید با حرکات انگشتتان هر کجا که نیاز دارید صفحه نمایش را ب می Magnifier با استفاده از صفحه نمایش

 .خواهید بزرگنمایی کنید و بهتر ببنید عکس یا هر چیزی را که می

 .را انتخاب کنید Ease of access بزنید و Settings ها بر روی در لیست اپلیکیشن – ١

٢ – Screen magnifier را روشن کنید. 

 .ار ضربه بزنید تا صفحه زوم کندخواهید بزرگ شود با دو انگشت خود، دو ب ای را که می حال هر صفحه – ٣

دو انگشـت را بـر روی صـفحه    ) اید توانید ببینید به دلیل اینکه زوم کرده هایی را که نمی حتی قسمت(برای حرکت کردن در صفحه 

 .خواهید حرکت کنید قرار دهید و هر کجا که می
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صفحه دو بار تپ کنید و نگه دارید، بعد صفحه را باال یـا   برای اینکه سطح زوم کردن را تغییر دهید، با استفاده از دو انگشت بر روی

 .پایین کنید تا سطح بزرگنمایی زیاد یا کم شود

 زوم کردن در صفحات محتوای وب ١.١٥.٥

وب که دوست دارید به داخل یا خارج زوم کنید، حتی اگر سایت یا اپلیکیشـن بـه شـما اجـازه ایـن کـار را        صفحٔهتوانید در هر  می

 .دهند نمی

 .را انتخاب کنید Ease of access تپ کنید و Settings ها بر روی لیست اپلیکیشن در – ١

٢ – Allow zooming on all web content را روشن کنید. 

خواهید دو انگشت خود را بر روی صفحه قرار دهید و به هم نزدیک یا از هم فاصـله دهیـد تـا زوم بـه      وب که می صفحٔهدر هر  – ٣

 .خارج یا داخل کند

 Speech روشن کردن جزییات بیشتر برای ١.١٥.٦

ها را باز کنید، یـا   توانید زنگ بزنید، در وب جستجو کنید، اپلیکیشن بدون اینکه صفحه نمایش را لمس کنید می Speech به وسیله

نگـاه کـردن بـه    توانید به آزاد کردن دستتان و حتی بدون  می Speech های بیشتر برای با روشن کردن ویژگی. پیام کوتاه بفرستید

 .صفحه خیلی کارها پیش پا افتاده را انجام دهید

 .را انتخاب کنید Ease of access تپ کنید و Settings ها بر روی در لیست اپلیکیشن – ١

٢ – Speech for phone accessibility را روشن کنید. 

های اضـافی را   اهنمایی با اپلیکیشن و روشن کردن ویژگیتوانید آشنایی و ر را باز کردید می Speech بعد از اینکه ٨در ویندوزفون 

تا ایـن قابلیـت    Help اجرا شد کافی است که بگویید Speech بعد از اینکه ٨٫١در ویندوزفون . ببینید Help با تپ کردن بر روی

 .شما را راهنمایی کند

 :نکته
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 .نجام دهیدتوانید ا را می Speech کارهای همٔهکنید  اگر از کورتانا استفاده می

 .اضافه شده است و این قابلیت برای این نسخه خواهد بود ٨٫١کورتانا در ویندوزفون 

 

 سفارشی کردن تصاویر در مرورگر ١.١٥.٧

هـا را عـوض کنیـد و     سایز فونـت . توانید بعضی از تصاویر و ویدئوها را در اینترنت اکسپلورر و دیگر مرورگرها سفارشی کنید شما می

 .د، پس زمینه را شفاف کنید و کارهای دیگری انجام دهیدرنگشان را تغییر دهی

 .را انتخاب کنید Ease of access تپ کنید و Settings ها بر روی در لیست اپلیکیشن – ١

 .را روشن کنید Custom fonts and colors تپ کنید و Browser Captions بر روی – ٢

 .تپ کنید… د فونت، نوشته، پس زمینه و خواهید، مانن بر روی هر کدام از جزییات که می – ٣
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  کورتانا ١.١٦

شـبیه   قـبالً دهـد، شـاید    خورد و کارهای شما را به راحتی انجام می که خیلی بدرد می است ٨٫١دستیار شخصی ویندوزفون  کورتانا

های دیگر مطالعه کرده باشید، ولی اینبار سعی ما بر این بوده تا مشکل فعال کـردن کورتانـا را    یا سایت ها یندوزیواین مطلب را در 

به صورت اختصاصـی بـرای فارسـی زبانـان هـم در دسـترس قـرار        یکبار برای همیشه حل کنیم تا به امید آن روزی که این دستیار 

هـا از خوشـحالی بـه سـمت ایـن       برگردیم به اصل مطلب، روزی که مایکروسافت نسخه توسعه دهندگان را معرفی کرد خیلـی .گیرد

 کـامالً اربران دلیـل ایـن هجـوم کـ    . را نداشـتند  ٨٫١ور شدند و تحمل صبر کردن تا معرفی نسخه نهـایی   نسخه از ویندوزفون حمله

تر شـدن   اضافه شدن کلی ویژگی و قابلیت جدید که شامل کورتانا، نوار اعالنیه، تنظیمات بیشتر در صفحه شروع، روان! مشخص بود

 .است… سیستم عامل و 

اما یکـی از  . است که طرفداران بسیاری را در سرتاسر جهان پیدا کرده است ٨٫١ترین ویژگی اضافه شده به ویندوزفون  کورتانا اصلی

ولی بـا یـک سـری اجـرای مراحـل سـاده در       . های آن این است که فقط کاربران ایاالت متحده به کورتانا دسترسی دارند محدودیت

 .تنظیمات کشور و زبان، ممکن خواهد بود تا کورتانا در محل سکونت شما فعال شود
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بگوییم که تمام اطالعـات و تنظیمـات پـیش نیـاز بایـد بـر روی        شوید باید کنید که با یک جمله همه چیز را متوجه می اگر فکر می

 .ایاالت متحده قرار گیرد و در صف اول همه چیز این کشور باشد

بروید و یا از لیست  Settings خواهید قدم به قدم به جلو بریم با کشیدن انگشت از باال به پایین نوار اعالنیه را باز کرده و به اگر می

 Region بیشتر از یک دقیقه طول نخواهید کشید و باید. را انتخاب کرده و بقیه مراحل زیر را دنبال کنید Settings ها اپلیکیشن

 .را در تنظیمات عوض کنید

را  Settings ،Language بـرای اینکـار از  . قـرار دهیـد   English (United Stated) اول باید تنظیمـات زبـان را بـر روی    – ١

 تـپ کنیـد و   add language را دارید کـه هـیچ، اگـر نداریـد بـر روی گزینـه       English (United Stated) اگر. انتخاب کنید

(English (United Stated مطمئن شوید که. را پیدا و انتخاب کنید (English (United Stated   فعال است و برای محکـم

 .ممکن گوشی درخواست ریبوت کند. کنید تا گزینه اول شود Move up کاری
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 بـرای عـوض کـردن   . بگردید و آن را انتخـاب کنیـد   US به دنبال region بروید و در قسمت عوض کردن region به داخل – ٢

region به Settings رفته و بر روی Region تپ کنید و مطمئن شوید که گزینه United States   کنیـد و در   را انتخـاب مـی

 .ممکن است گوشی درخواست ریبوت کند. اب کنیدانتخ United States گزینه regional format قسمت

کنیـد یـک بـار دیگـر      را مشاهده نمی Cortana ها اگر در لیست اپلیکیشن. همه چیز باید حل شده باشد و گوشی آماده باشد – ٣

تنظیمـات را   اگـر . را خواهیـد دیـد   Setup Wizard با اجاره آن. باید اپلیکیشن کورتانا در بین لیست باشد. گوشی را ریبوت کنید

 .تغییر دهید و بر روی مکان دیگری بگذارید کورتانا حذف خواهد شد

 .را روشن کنید Location باید Cortana برای باز شدن: ١نکته 

ممکن است اولش اینطـور باشـد و   (باز نشود  اصًالها ممکن است فروشگاه ویندوزفون به خوبی کار نکند یا  در بعضی دستگاه: ٢نکته 

بالخره برای درست کردن یک املت چند تخم مرغ باید شکسته شود، دست خـود شماسـت کـه بـا     ). د دقیقه درست شودبعد از چن

 !عواقب احتمالی این کار مواجه شوید
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اگـر کورتانـا را   . خواهید تنظیمات گوشی را تغییر دهید هیچ کـدام را انجـام ندهیـد    اگر نمی. رسید با انجام مراحل باال به کورتانا می

 عال کردید به نظرتان این دستیار چطور است؟ف

 یقرواپ ١.١٧

ـ اطمزمان ارزش خود را از دست خواهد داد اما  باگذشت حتمًابا توجه به پیشرفت روزب روز تکنولوژی این کتاب   لصـ اح کـه  آن بل

 نامـ ز یلیلد ره هب دیاش هک تسا یناسک هب نوفزودنیو ندناسانش عورش و هیلوا ییانشآ یارب تسا هدنب یصخش تایبرجت و یدرگبو

 زین ها ینهزم ریاس رد مدش بر آن هدنب اتسار نیا رد است دنرادن ار ها یگوش زا عون نیا هب طوبرم رابخا و تاناکما زا یهاگآ یارب یفاک

 رایـ تخا رد یلیافـ  صـورت  بـه  و هدرکـ  نیچـ لگ اسـت  دوخ قیالس ینهمچن و دوخ رظن لصاح هک ار یصخش های یوبگرد و عاتاطال



www.watchmovie.blogfa.com سیاوش .م 
 

٧٦ 
 

 هچـ  رد هکـ  دنـ ک کمـ ک توانـد  یمـ  تسـ ا هدمـ آ بو تاحفصـ  یمامت یالاب رد هک یگالبو یور رب امش تارظن اذل مهد رارق ناتسود

  رکشت اب دریگ رارق امش رایتخا رد اطالعات نیا یتروص هچ هب و هایی ینهزم

  


