واژه نامه
برنامه( - ) APPبرنامه ،رایـانه ایی است کـه بـر روی یـک دستـگـاه اجـرا می
شود .آنها مانند آیکون های مربـع به نظـر می رسند .برخی از برنامه ها رایگان
هستند ،مانند  WhatsApp ، Skypeو LinkedInو برخـی دیگر بایـد بابـت آنها
هزینه پرداخت شود.
کـوکـی ها (  -)Cookiesکـوکی یک فایـل متنی کوچـک است که در رایـانه شما
ذخـیـره می شود .ایـن وب سایـت به شمـا کمک می کنـد تـا هنگـام استفـاده ازسایت
 ،اطالعات مربوط به شما را به خاطر بسپـارد.
به عنـوان مثـال  ،اگـر می خواهید بلیط هواپیما بخرید  ،کوکی ها به یاد می آورنـد
چـه بلیط هـایی را انتخاب کرده اید تا شخص دیگری نتواند همزمان آنها را بخرد.
وب سایت ها باید از شما بپرسند که آیا با آنها از کوکـی استفـاده می کنید یا نه؟
می توانید درخـواست کوکی وب سایت را بپـذیرید یـا رد کنیـد .بعضی اوقـات
می توانید برخی از کوکی ها را بپذیرید مانند موارد ضروری  ،و دیگران را رد
کنید به عنوان مثال بازاریابی
بعضی از وب سایت ها ممکن است در صورت رد درخواست کوکی به شما اجازه
ندهند که از آنها استفاده کنید اما برخی دیگراجازه دهند.
دستگاه (  - )Deviceدر این راهنما دستگاه به معنی تلفن هوشمند  ،رایانه  ،لپ
تاپ یا رایانه لوحی (تبلت) است .
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بارگیری (  - )Downloadبارگیری یعنی کپی کردن چیزی روی دستگاه شما.
معموالً یک برنامه را روی دستگاه خود بارگیری می کنید  ،بنابراین نسخه خود را
در اختیار دارید.
ایمیل (  - )Emailایمیلی است که از طریق اینترنت به صورت الکترونیکی از یک
شخص به شخص دیگر ارسال می شود.
فیس بوک (  - )Facebookبرنامه رسانه های اجتماعی
اینستاگرام ( - )Instagramبرنامه رسانه های اجتماعی
اینترنت ( -)Internetاینترنت شبکه ایی است که میلیاردها رایانه و دستگاه های
الکترونیکی دارد .این شامـل تعـداد زیـادی از اطالعـات است.
همچنین می تواند به شما امکان دهد کارهایی مانند تماس ویدیویی  ،خریدموادغذایی
 ،مدیریت بانکی و سایر موارد را انجام دهید .تصوراینترنت مانند یک شهر یا حتی
کره زمین می تواند مفید باشد.
لینک ( - )Linkپیوند یک کلمه یا تصویری است که می توانید بر روی آن کلیک
کنید که صفحه یا وب سایت دیگری را به شما نشان می دهد .غالبا ً پیوندها با رنگی
متفاوت و یا زیر خط نوشته می شوند .
اسکایپ (  -)Skypeبرنامه تماس ویدیوئی
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رسانه های اجتماعی ( - )Social Mediaرسانه های اجتماعی ،وب سایت ها یا
برنامه هایی هستند که به شما امکان می دهند اطالعات  ،تصاویر  ،فیلم ها و موارد
دیگر را با افراد دیگر به اشتراک بگذارید .می توانید از رسانه های اجتماعی برای
معاشرت و برقراری ارتباط آنالین با مردم استفاده کنید .توییتر  ،اینستاگرام و فیس
بوک چند نمونه از وب سایت ها و برنامه های رسانه های اجتماعی هستند.

فضای ذخیره سازی (  - )Storage Spaceهمه برنامه های دستگاه شما در حافظه
دستگاه شما ذخیره می شوند .به این فضای ذخیره سازی گفته می شود .فضای ذخیره
سازی را مانند یک آلونک تصور کنید و برنامه ها جعبه هستند .فقط تعداد مشخصی
جعبه می تواند درآلونک جای بگیرد .

تبلت(  - )Tabletیک تبلت مانند صفحه رایانه یا تلفن هوشمند بزرگ به نظر می
رسد .این می تواند برخی از کارها را انجام دهد اما نه همه چیزهایی که یک کامپیوتر
می تواند انجام دهد .همچنین دارای صفحه لمسی است.

صفحه لمسی ( - )Touchscreenصفحه لمسی صفحه نمایش است که با لمس آن
پاسخ می دهد  ،به عنوان مثال می توانید یک نماد یا برنامه را لمس کنید و آن باز
خواهد شد.

توییتر( - )Twitterبرنامه رسانه های اجتماعی
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تماس ویدیویی ( -)Video callingتماس ویدیویی مانند تماس تلفنی است که می
توانید درزمان واقعی فیلم دیگری از شخص دیگررا نیز مشاهده کنید .شما می توانید
برای تماس ویدیویی از Skype ،Facetimeو  WhatsAppاستفاده کنید .برنامه های
دیگری هم در دسترس هستند.

وب سایت ( - )Websiteوب سایت مجموعه ای از صفحات در اینترنت است .شما
می توانید آن را مانند یک خانه تصور کنید .
آدرس وب سایت ( - )Website Addressآدرس وب سایت آدرسی است که افـراد
می توانند وب سایـت شمـا را پیـدا کننـد .ایـن معموالً بـا  https://و یا www.
شـروع میشود.اگـر وب سایت یک خانـه است  ،آدرس وب سـایـت  ،آدرس یافتن
خانه در اینترنت است  .کلمه دیگر برای آدرس وب سایت  URLاست.

واتس اپ ( - )WhatsAppبرنامه پیام رسانی و تماس ویدیویی
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حمــایـت بیشـتـر
پشتیبانی تلفنی از قهرمانان دیجیتال منچستر
آیا دستگاهي دارید که به اینترنت وصل میشه؟ آیا نیاز به کمک دراستفاده از آن را
دارید؟ ما تیمی از قهرمانان دیجیتال داریم که از ساکنان منچستر پشتیبانی تلفنی ارائه
.  زبان انجام داد۱۵  تماس ها را می توان به.می دهند
digitalinclusion@manchester.gov.uk  ویاایمیل07860064128 پیام
.اسمتان را بگذارید با شما تماس خواهیم گرفت و کمک خواهیم کرد
. با ما در ارتباط باشیدCOVID-19 از طریق
COVID - 19 با انجمن پشتیبانی،اگربرای آنالین شدن به کمک و پشتیبانی نیازدارید
 و یا ارسال ایمیل ما در، 08002346123 با شماره تلفن، تماس بگیرید
digitalinclusion@manchester.gov.uk
:جهت اطالعات بیشتر
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_c
onnected_through_covid-19_leaflets
This guide was produced in partnership with the following groups, networks and organisations:

All information provided at time of writing and distribution is true and correct but may change without notice.
We will endeavor to keep information updated each month. Please check out the website for the latest
downloadable version: https://buzzmanchester.co.uk/
For further information about this guide, please email: simon.kitchin@gmmh.nhs.uk or
lorna.dawson@gmmh.nhs.uk
[Version 7 Android_Farsi_October 2020]
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