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الضغط والتحدث
يعتبر الضغط والتحدث )ضغط وتحدث( )خدمة شبكة( خدمة صوتية 

مباشرة ُتقدم من خالل خدمة IP التي يتم تشغيلها عبر شبكة GSM أو 
GPRS. وتوفر خدمة الضغط والتحدث اتصااًل صوتًيا مباشًرا حيث 

يتم االتصال بالضغط على مفتاح واحد. استخدم خدمة الضغط والتحدث 
إلجراء محادثة مع شخص واحد أو مع مجموعة من األشخاص. 

يجب تحديد نقطة الوصول لخدمة الضغط والتحدث وتعيين الضبط 
الخاص بها قبل أن تتمكن من استخدام خدمة الضغط والتحدث. قد تتسلم 
الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يوفر خدمة 
الضغط والتحدث. يمكنك أيًضا استخدام التطبيق معالج الضبط للتهيئة، 

في حالة دعمه من مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من المعلومات حول 
 التطبيق، انظر األدلة الخاصة بجهازك على الموقع 

www.nokia.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي 
الخاص بك.

، ثم اختر األدوات < التوصيل < الضغط والتحدث. اضغط على 

في اتصال خدمة الضغط والتحدث، يتحدث شخص واحد بينما يستمع 
اآلخرون إليه عبر السماعة الخارجية المضمنة بالجهاز. ويأخذ كل 

متحدث دوره في التحدث رًدا على اآلخرين. ونظًرا ألنه ال يتكلم إالَّ 
عضو واحد فقط من المجموعة في أي وقت، فإن أقصى مدة لدور 

التحدث تكون محدودة. وعادًة ما تكون أقصى مدة لدور التحدث هي 
30 ثانية. لمزيد من التفاصيل حول فترة دور التحدث الخاصة بشبكتك، 

اتصل بمزود الخدمة.

 تحذير: ال تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند
استخدام مكبر الصوت ألن الصوت قد يكون مرتفعا للغاية.

المكالمات الهاتفية لها األولوية دائًما على أنشطة الضغط والتحدث.

حدد إحدى نقاط وصول الضغط والتحدث
يطلب منك العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول إلى 

اإلنترنت )IAP( كنقطة الوصول االفتراضية الخاصة بك. بينما يسمح 
لك مزودو خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP. لمزيد من 

المعلومات، راجع مزود الخدمة.

إذا لم يكن لديك اتصال WAP؛ فقد تحتاج إلى االتصال بمزود الخدمة 
للحصول على المساعدة عند إجراء االتصال ألول مرة، أو قم بزيارة 

.www.nokia.com/phonesettings الموقع

ضبط الضغط والتحدث
، ثم اختر األدوات < التوصيل < الضغط والتحدث <  اضغط على 

الخيارات < ضبط الضغط والتحدث.

ل المعلومات التالية: 
ِ
اختر ضبط المستخدم، ثم أدخ

مكالمات القائمة المقبولة - اختر إخطار إذا أردت أن يظهر لك إخطار 
بالمكالمات الواردة. اختر قبول آلي إذا كنت ترغب في الرد على 
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مكالمات الضغط والتحدث آلًيا. اختر غير مسموح إذا كنت ترغب في 
رفض مكالمات الضغط والتحدث آلًيا.

نغمة تنبيه مكالمات ض. وت - اختر ضبط حسب الوضع إذا أردت 
أن يكون ضبط نغمة التنبيه لمكالمات الضغط والتحدث الواردة مثل 

ضبط نغمة التنبيه للمكالمات الواردة المحدد في الوضع النشط الرئيسي 
في الجهاز.

نغمة طلب الرد - اختر نغمة لطلبات الرد.

بدء التطبيق - اختر هل يتم تسجيل دخولك إلى خدمة الضغط والتحدث 
عند تشغيل الجهاز أو ال.

ل الكنية االفتراضية لك التي يتم عرضها 
ِ
الكنية االفتراضية - أدخ

للمستخدمين اآلخرين. قد يكون مزود الخدمة قد قام بتعطيل إمكانية تعديل 
هذا الخيار في الجهاز.

 عرض عنوان ض. وت. - اختر في مكالمات بين شخصين،
 أو في المكالمات الجماعية، أو في جميع المكالمات، أو مطلقًا.

قد يكون مزود الخدمة قد قام بتعطيل بعض هذه الخيارات في الجهاز.

إظهار حالة تسجيل الدخول - اختر نعم إذا أردت أن يتم إظهار حالتك، 
أو اختر ال إذا أردت أن يتم إخفاء حالتك.

ل المعلومات التالية:
ِ
اختر ضبط االتصال، ثم أدخ

ل اسم المجال الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
ِ
المجال - أدخ

ل اسم نقطة وصول الضغط والتحدث. يلزم 
ِ
اسم نقطة الوصول - أدخ

 .GSM/GPRS وجود اسم نقطة الوصول إلنشاء اتصال بشبكة

ل عنوان IP أو اسم المجال الخاص بمركز 
ِ
عنوان مركز الخدمة - أدخ

خدمة الضغط والتحدث الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.

ل اسم المستخدم الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
ِ
اسم المستخدم - أدخ

ل كلمة سر - إذا ُطلبت منك - إلجراء 
ِ
كلمة سر الضغط والتحدث - أدخ

اتصال بيانات. عادًة ما يتم توفير كلمة السر عن طريق مزود الخدمة 
وغالًبا ما تكون حساسة لحالة األحرف.

تسجيل الدخول إلى الضغط والتحدث
، ثم اختر األدوات < التوصيل < الضغط والتحدث. يتم  اضغط على 

تسجيل الدخول آلًيا إلى خدمة الضغط والتحدث عند تشغيلها.

عند النجاح في تسجيل الدخول، تتصل خدمة الضغط والتحدث تلقائًيا 
بالقنوات التي كانت نشطة في آخر مرة تشغيل لهذه الخدمة. وفي حالة فقد 
االتصال؛ يحاول الجهاز إعادة تسجيل الدخول آلًيا إلى أن تختار الخروج 

من خدمة الضغط والتحدث.

الخروج من الضغط والتحدث
، ثم اختر األدوات < التوصيل < الضغط والتحدث <   اضغط على 
الخيارات < خروج. فيتم عرض السؤال: تسجيل الخروج من خاصية 
الضغط والتحدث بعد الخروج من التطبيق؟. اضغط على نعم لتسجيل 
الخروج من الخدمة وإغالقها. اضغط على ال إذا أردت ترك التطبيق 

نشًطا فى الخلفية. في حالة وجود عدة تطبيقات مفتوحة وأردت التبديل 
. من تطبيق آلخر، فاضغط مع االستمرار على 
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إجراء مكالمة بين شخصين
اختر الخيارات < األسماء.

اختر االسم الذي تريد التحدث معه من القائمة، ثم اختر الخيارات < 
تحدث بين شخصين. 

اضغط مع االستمرار على  طوال الوقت الذى تتحدث فيه. عند 
. االنتهاء من التحدث، اتر   ك 

وللتحدث مع االسم اضغط مع االستمرار على  وكذلك في شاشات 
عرض أخرى فى تطبيق الضغط والتحدث مثل شاشة عرض األسماء. 

 إلجراء مكالمة هاتفية جديدة، قم بإنهاء المكالمة بين شخصين أواًل.
. اختر قطع االتصال، أو اضغط على 

 تلميح! تذكَّر أن تمسك بالجهاز أمامك أثناء مكالمة الضغط 
والتحدث حتى تتمكن من رؤية الشاشة. تحدث باتجاه الميكروفون وال 

تضع يديك فوق مكبر الصوت.

الرد على مكالمة بين شخصين
 اضغط على  لبدء محادثة بين شخصين، أو اضغط على 

لرفض االتصال.

 تلميح! يمكنك إجراء مكالمة بين شخصين أو مكالمة جماعية من 
األسماء. اختر الخيارات < ضغط وتحدث < تحدث بين شخصين أو 

تحدث إلى عدة أشخاص.

إجراء مكالمة جماعية
إلجراء مكالمة جماعية، اختر الخيارات < األسماء وحدد األسماء التي 

تريد االتصال بها، ثم اختر الخيارات < تحدث إلى عدة أشخاص.

االشتراك في حالة تسجيل الدخول آلخرين
لالشتراك فى حالة تسجيل دخول في الضغط والتحدث الخاصة بآخرين، 

أو إللغاء االشتراك فيها؛ اختر الخيارات < األسماء، واختر االسم 
 المطلوب، ثم اختر الخيارات < إظهار حالة تسجيل الدخول

أو إخفاء حالة تسجيل الدخول.

إرسال طلب رد
 فى األسماء، انتقل إلى االسم المطلوب، ثم اختر الخيارات <

إرسال طلب رد.

الرد على طلب رد
عندما ُيرسل إليك شخص ما طلب رد، يتم عرض الرسالة ١ طلب رد 

جديد فى وضع االستعداد. اضغط على عرض لفتح صندوق طلبات الرد. 

لبدء مكالمة بين شخصين، اختر االسم المطلوب ثم اختر الخيارات < 
تحدث بين شخصين. 
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القنوات
يمكنك االنضمام إلى القنوات العامة المضبوطة مسبًقا. تكون القنوات 

العامة مفتوحة لمن يعرف URL الخاص بالقناة.

عندما تكون متصاًل بقناة وتتحدث، فإن كافة األعضاء المنضمين للقناة 
يسمعون حديثك. يمكن أن تكون هناك خمس قنوات نشطة بحد أقصى في 

نفس الوقت. عندما توجد أكثر من قناة نشطة، استخدم تبديل للتبديل إلى 
القناة التي تريد التحدث معها.

اختر الخيارات < قنوات الضغط والتحدث.

لالتصال بقناة عامة مضبوطة مسبًقا ألول مرة، اختر الخيارات < قناة 
جديدة < إضافة الحالية. عند االنضمام إلى قناة مضبوطة مسبًقا، يجب 

إدخال URL بهذه القناة.

إنشاء قنوات خاصة بك
 إلنشاء قناة مضبوطة مسبًقا جديدة، اختر الخيارات < قناة جديدة < 

إنشاء جديدة. 

يمكنك إنشاء قنوات عامة خاصة بك، واختيار اسًما للقناة الخاصة بك، 
ودعوة أعضاء. هؤالء األعضاء يمكنهم دعوة مزيد من األعضاء إلى 

القناة العامة.

يمكنك أيًضا إعداد قنوات خاصة. ال ُيسمح باالنضمام إلى القنوات 
الخاصة واستخدامها إال للمستخدمين الذين يتلقون الدعوة من قبل 

المضيف.

لكل قناة، حدد: اسم القناة، وسرية القناة، والكنية، والصورة المصغرة 
)اختيارى(.

وعندما تنجح في إنشاء قناة، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في إرسال 
دعوات قناة. دعوات القناة هي رسائل نصية.

التحدث إلى قناة
للتحدث إلى قناة بعد تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث، اضغط 

. سوف تسمع نغمة تشير إلى منح الوصول. على 

تابع الضغط مع االستمرار على  طوال الوقت الذى تتحدث فيه. عند 
. االنتهاء من التحدث، اترك 

في حالة محاولة الرد على قناة بالضغط على  أثناء تحدث عضو 
، وانتظر حتى ُينهي الشخص  آخر يتم عرض األمر انتظر. اترك 

اآلخر حديثه، ثم اضغط على  مرة أخرى عندما ينتهى المتحدث من 
حديثه. أو بداًل من ذلك، استمر في الضغط على  وانتظر حتى يتم 

عرض األمر تحدث.

عند التحدث في قناة، يتحدث أول شخص يضغط على  عندما يتوقف 
الشخص المتحدث عن الحديث.

عند انتهائك من مكالمة الضغط والتحدث، اختر قطع االتصال أو اضغط 
. على 

لعرض األعضاء النشيطين حالًيا في القناة عند وجود مكالمة نشطة مع 
القناة، اختر الخيارات < األعضاء النشطون.
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يمكنك أيًضا دعوة أعضاء جدد إلى قناة عندما يتم اتصالك بها، اختر 
الخيارات < إرسال دعوة لفتح شاشة عرض الدعوة. يمكنك دعوة 

األعضاء الجدد فقط عندما تكون أنت المضيف لقناة خاصة، أو عندما 
تكون القناة عامة. دعوات القناة هي رسائل نصية.

الرد على دعوة قناة
لحفظ دعوة قناة تم تسلُّمها، اختر الخيارات < حفظ القناة. يتم إضافة 

القناة إلى أسماء الضغط والتحدث الخاصة بك، وشاشة عرض القنوات.

بعد حفظ دعوة القناة، سوف يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في االتصال 
بالقناة. لفتح شاشة عرض جلسات الضغط والتحدث، اختر نعم. يقوم الجهاز 

بتسجيل الدخول إلى الخدمة، في حالة عدم قيامك بتسجيل الدخول بعد.

في حالة رفض الدعوة أو مسحها، يتم حفظ الدعوة في صندوق الرسائل 
 الواردة. لالنضمام للقناة الحًقا، افتح رسالة الدعوة، واحفظ الدعوة.

اختر نعم من مربع الحوار لالتصال بالقناة.

عرض سجل الضغط والتحدث
، ثم اختر األدوات < التوصيل <   اضغط على 

الضغط والتحدث < الخيارات < سجل الضغط والتحدث. يحتوى السجل 
 على الحافظات التالية:

 مكالمات ض. وت. فائتة، ض. وت. مستلمة،
ومكالمات ض. وت. منشأة.

. لبدء مكالمة بين شخصين من سجل الضغط والتحدث، اضغط على 
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