
Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5



© 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya 
tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi 
sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir.
Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan 
herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma 
hakkýný saklý tutar.
UYGULANAN YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ ÖLÇÜDE, Nokia YA DA HERHANGÝ BÝR 
LÝSANSÖRÜ, hÝçbÝr durumda, meydana gelme nedenÝ ne olursa olsun oluþabÝlecek 
herhangÝ bir gelÝr, kar veya verÝ kaybIndan veya özel, BEKLENMEYEN, BÝR ÞEYÝN 
SONUCUNDA MEYDANA GELEN ya da dolaylI hasar veya kayIplardan sorumlu 
tutulamaz.
ÝÞBU BELGENÝN ÝÇERÝÐÝ “OLDUÐU GÝBÝ” SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKÝ 
KANUNLARIN GEREKTÝRDÝÐÝ HALLER DIÞINDA, TÝCARÝ OLARAK SATILABÝLÝRLÝK, 
ÝYÝ BÝR EVSAFTA OLMA VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK ÝLE ÝLGÝLÝ ZIMNÝ 
GARANTÝLER DE DAHÝL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK 
ÞARTIYLA, ÝÞBU BELGENÝN DOÐRULUÐU, GÜVENÝLÝRLÝÐÝ VEYA ÝÇERÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ 
OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNÝ HERHANGÝ BÝR GARANTÝ VERÝLMEMÝÞTÝR. NOKIA, 
HERHANGÝ BIR ZAMANDA, ÖNCEDEN BÝLDÝRÝMDE BULUNMAKSIZIN, ÝÞBU BELGEYÝ 
DEÐÝÞTÝRME VEYA GEÇERSÝZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.
Bazý ürünlerin, uygulamalarýnýn ve servislerin kullanýlabilirliði, bölgelere göre 
farklýlýk gösterebilir. Ayrýntýlar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakýn Nokia 
bayiine danýþýn.
Bazý iþlemler ve özellikler SIM karta ve/veya þebekeye, MMS’e veya cihazlarýn 
uyumluluðuna ve desteklenen içerik biçimlerine baðlýdýr. Bazý servisler ayrý bir 
ücretlendirmeye tabidir.
Telif hakký korumasý, bazý görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve baþka içerik 
öðelerinin kopyalanmasýna, üzerinde deðiþiklik yapýlmasýna, aktarýlmasýna veya 
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eo, metin ve multimedya 
zýnýza aktarýlmasýna olanak tanýr.

Lifeblog veritabanýnýzý sabit 
VD’ye, çýkarýlabilir sürücüye veya 
ilirsiniz. Ayrýca, öðelerinizi web 
nderebilirsiniz.

 bunlarýn Nokia Lifeblog 
a fazla bilgi için 

adresini ziyaret edin veya 
masýnda F1 tuþuna basarak 
 açýn.

yükleme
bir PC’ye yüklemeden önce 
niz vardýr:
eya eþdeðeri, 128 MB RAM
abit disk alaný (Microsoft DirectX 
uite yüklenmesi gerekiyorsa)
nkli ekran

000 veya Windows XP
Nokia Lifeblog 
Cihazýnýzda Lifeblog uygulamasýný baþlatmak için 

tuþuna basýn ve Lifeblog seçeneðini belirleyin.

Nokia Lifeblog, cihazýnýzla topladýðýnýz öðelerin 
multimedya günlüðünü tutan bir mobil cihaz ve PC yazýlýmý 
birleþimidir. Nokia Lifeblog, fotoðraflarýnýzý, videolarýnýzý, 
ses dosyalarýnýzý, kýsa mesajlarýnýzý, multimedya 
mesajlarýnýzý ve web günlüðü gönderilerinizi 
tarayabileceðiniz, arayabileceðiniz, paylaþabileceðiniz, 
yayýmlayabileceðiniz ve yedekleyebileceðiniz bir 
kronolojiye göre düzenler. Nokia Lifeblog PC ve 
Nokia Lifeblog mobile, öðelerinizi baþkalarýnýn görmesi 
için göndermenize veya öðelerinizden web günlüðü 
oluþturmanýza olanak tanýr.

Nokia Lifeblog mobile, multimedya öðelerinizi otomatik 
olarak izler. Cihazýnýzdaki Nokia Lifeblog’u, öðelerinize 
bakmak, bunlarý baþkalarýna göndermek veya web’de 
yayýnlamak için kullanýn. Cihazýnýzdaki öðeleri uyumlu 
PC’nize aktarmak ve bu öðeleri senkronize etmek için 
cihazýnýzý uyumlu bir PC’ye uyumlu bir USB veri kablosu 
veya Bluetooth baðlantýsý kullanarak baðlayýn.

Nokia Lifeblog PC, cihazýnýzla topladýðýnýz öðelerin kolayca 
taranmasýný ve aranmasýný saðlar. Bir USB veri kablosu 
veya Bluetooth baðlantýsý kullanarak tek bir tuþ ile aktarma 

en sevdiðiniz fotoðraf, vid
mesajlarýnýzýn tekrar ciha

Güvenlik amacýyla Nokia 
diske, uyumlu bir CD’ye, D
að sürücüsüne yedekleyeb
günlüðünüze de (blog) gö

Web günlüðü servisleri ve
uyumluluðu hakkýnda dah
www.nokia.com/lifeblog 
Nokia Lifeblog PC uygula
Nokia Lifeblog Yardýmý’ný

Bilgisayarýnýza 
Nokia Lifeblog’u uyumlu 
aþaðýdakilere gereksinimi
• 1 GHz Intel Pentium v
• 400 MB kullanýlabilir s

ve Nokia Nseries PC S
• 1024x768 ve 24 bit re
• 32 MB grafik kartý
• Microsoft Windows 2
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yarýnýzý, Nokia Nseries PC Suite 
t Connected ile Bluetooth kablosuz 
oluyla eþleþtirdiðinizden emin olun.
 Bluetooth baðlantýsýný 

a
 düzenlenmiþ öðeleri PC’ye ve 
 cihazýnýza kopyalamak için:
rýnýz arasýnda baðlantý oluþturun.
eblog uygulamasýný baþlatýn.
gulamasýnda File > Copy from 
e seçeneðini belirleyin.
ðeler PC’nize kopyalanýr. 
 Phone görünümündeki öðeler 
r.

 ve favorilere 

log uygulamasýný baþlattýðýnýzda 
mü açýlýr ve multimedya öðeleriniz 
iþ sýk kullanýlanlarýnýzý açmak için 
rüntüle seçeneðini belirleyin.
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1 Cihazýnýzla birlikte gelen CD-ROM’u takýn.
2 Nokia Nseries PC Suite uygulamasýný yükleyin 

(USB baðlantýsý için Nokia Baðlantý Kablosu 
sürücülerini içerir).

3 PC için Nokia Lifeblog uygulamasýný yükleyin.

Microsoft DirectX 9.0 PC’nize önceden yüklenmemiþse, 
PC için Nokia Lifeblog’la birlikte yüklenir.

Cihazýnýzla PC’niz arasýnda 
baðlantý oluþturma
Cihazýnýzý ve uyumlu bilgisayarý uyumlu bir USB veri 
kablosu kullanarak baðlamak için:
1 Nokia Nseries PC Suite’i yüklemiþ olduðunuzdan 

emin olun.
2 USB veri kablosunu cihaza ve PC’ye baðlayýn. USB 

modu’nun PC Suite olmasý gerekir. Nokia Nseries 
PC Suite uygulamasýný yükledikten sonra cihazýnýzý 
PC’ye ilk kez baðladýðýnýzda, PC cihazýnýzla ilgili 
sürücüyü yükler. Bu biraz zaman alabilir.

3 Nokia Lifeblog PC uygulamasýný baþlatýn.

Cihazýnýzý ve uyumlu PC’yi Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisini kullanarak baðlamak için:
1 Nokia Nseries PC Suite’i PC’nize yüklemiþ 

olduðunuzdan emin olun.

2 Cihazýnýzý ve bilgisa
uygulamasýndaki Ge
iletiþim teknolojisi y

3 Cihazýnýzda ve PC'de
etkinleþtirin.

Öðe kopyalam
Cihazýnýzdaki yeni veya
PC’nizdeki seçili öðeleri
1 Cihazýnýzla bilgisaya
2 PC’nizdeki Nokia Lif
3 Nokia Lifeblog PC uy

Phone and to Phon
Cihazýnýzdaki yeni ö
Bilgisayarýnýzdaki To
cihazýnýza kopyalaný

Zaman çizgisi
göz atma
Cihazýnýzda Nokia Lifeb
Zaman Çizelgesi görünü
görüntülenir. Kaydedilm
Seçenek > Sýk Kull. gö
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yýnla seçeneðini belirleyin.
anýyorsanýz, Nokia Lifeblog web 
n bir web günlüðü listesi alýr.
erme iletiþim kutusu açýlýr. 
web günlüðünü Yayýnlama yeri: 
 web günlükleri oluþturduysanýz, 
güncelleþtirmek için Seçenek > 
 seçeneðini belirleyin. 

þlýk ve alt yazý girin. Ana metin 
ir anlatým veya açýklama da 

da Seçenek > Gönder 

web’e yayýnlamak için:
 kullanýlanlar klasöründen web’de 
 öðeleri (en çok 50) seçin.
b... seçeneðini belirleyin.

þlýk ve alt yazý girin. Ana metin 
ir anlatým veya açýklama da 

llanmak istediðiniz web 

da, Send düðmesini týklatýn.
Bilgisayarýnýzda Nokia Lifeblog uygulamasýný 
baþlattýðýnýzda, Zaman Çizelgesi ve Sýk Kullanýlanlar 
görünümlerinde hareket etmenizi saðlayacak birkaç yol 
vardýr. En hýzlý yol, sürgünün tutma yerini tutarak bunu ileri 
veya geri, hýzlý veya yavaþ taþýmaktýr. Diðer seçenekler de, 
tarih seçmek üzere zaman çubuðunu týklatmak, Go to date 
özelliðini kullanmak veya ok tuþlarýný kullanmaktýr.

Web'de yayýnlama
En iyi Nokia Lifeblog öðelerinizi paylaþmak için bunlarý 
diðer kiþilerin de görebileceði þekilde, Ýnternet’teki web 
günlüðünüze gönderin.

Öncelikle bir web günlüðü servisinde hesap oluþturmanýz, 
gönderilerinizin gideceði yer olarak kullanacaðýnýz bir veya 
birden çok web günlüðü oluþturmanýz ve bu web günlüðü 
hesabýný Nokia Lifeblog’a eklemeniz gerekir. Nokia Lifeblog 
için önerilen web günlüðü servisi, Six Apart'a ait olan 
TypePad’dir (www.typepad.com).

Web günlüðü hesabýný cihazýnýzda Nokia Lifeblog’a 
eklemek için Seçenek > Ayarlar > Web günlüðü 
seçeneðini belirleyin. Bilgisayarýnýzda ise hesaplarý 
Blog account manager penceresinde düzenleyin.

Öðeleri cihazýnýzdan web’e yayýnlamak için:
1 Zaman Çizelgesi veya Sýk Kullanýlanlar klasöründen 

web’e göndermek istediðiniz öðeleri seçin.

2 Seçenek > Web’de ya
3 Bu özelliði ilk kez kull

günlüðü sunucusunda
4 Web günlüðüne gönd

Kullanmak istediðiniz 
listesinden seçin. Yeni
web günlüðü listesini 
Web günl. list. yenile

5 Gönderiniz için bir ba
alanýnda daha uzun b
yazabilirsiniz.

6 Her þey hazýr olduðun
seçeneðini belirleyin.

Öðeleri bilgisayarýnýzdan 
1 Zaman çizgisi veya sýk

yayýnlamak istediðiniz
2 File > Post to the We
3 Gönderiniz için bir ba

alanýnda daha uzun b
yazabilirsiniz.

4 Post to: listesinden ku
günlüðünü seçin.

5 Her þey hazýr olduðun



6

N
ok

ia
 L

if
eb

lo
g Diðer kaynaklardan öðe alma

Cihazýnýzýn .jpeg görüntülerinin yaný sýra, Nokia Lifeblog’a 
diðer kaynaklardan da (örneðin CD, DVD veya sabit 
diskinizdeki klasörler) .jpeg görüntüleri ve .3gp ve .mp4 
video klipleri, .amr ses dosyalarý ve .txt metin dosyalarý 
aktarabilirsiniz.

Uyumlu bir bilgisayardaki görüntüleri veya videolarý 
Nokia Lifeblog for PC uygulamasýna almak için, zaman 
çizgisi veya sýk kullanýlanlar klasöründe File > Import from 
PC... seçeneðini belirleyin.


