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لك ما تريدون معرفته عن البيانات و 
شبكة Wi-Fi العامة

سواء كنمت تستخدمون اإلنرتنت يف املزنل أو عىل هاتفمك احملمول عندما تكونون باخلارج، فإن لك ما 

تفعلونه عرب اإلنرتنت يستخدم البيانات. ميكن أن يساعدمك اختيار اخلطة الصحيحة ومعرفة كيفية ووقت 

استخدام بيانات املزنل أو اهلاتف احملمول أو شبكة Wi-Fi العامة بدال من ذلك عىل البقاء أكرث أمانًا عىل 

اإلنرتنت وتوفري املال.

َ

ً

أي خطة بيانات تشرتون؟ 
ضعوا يف اعتبارمك ما تفعلونه عرب اإلنرتنت قبل اختيار خطة البيانات :

إذا كنمت تستخدمون اإلنرتنت للربيد اإللكرتوين وتصفح اإلنرتنت بشلك عام، فإن خطة بيانات املزنل أو اهلاتف  • 
احملمول الصغرية يه اخليار املناسب.

إذا كنمت من مستخديم اإلنرتنت الثقيل ومتارسوا ألعاب الفيديو وتزنيل األفالم واملوسيىق، فقد حتتاجون إىل أكرب خطة مزنلية أو موبايل.• 

هل حتتاجون إىل املساعدة؟

ّاتصلوا مبزود خدمة اإلنرتنت اخلاص بمك أو اذهبوا إىل متجرمه للحصول عىل املشورة حول خطة تناسب احتياجاتمك.• 

ألقوا نظرة عىل مواقع املقارنة مثل finder.com.au أو canstarblue.com.au أو iselect.com.au للعثور عىل خطة مزنل أو هاتف • 
ّمحمول مناسبة. الحظوا أن بعض مواقع املقارنة قد ال تتضمن مجيع املزودين يف السوق.

هناك طرق عديدة لالتصال باإلنرتنت

1. اإلنرتنت املزنيل
اتصلوا باإلنرتنت عن طريق ADSL أو Cable أو ™nbn باستخدام جهاز 

.gateway راوتر أو مودم أو

نطاق شبكة Wi-Fi املزنلية لديمك حمدود بشلك عام وال ميتد إىل ما هو 

أبعد من مزنلمك وحديقتمك اخللفية.

2. اإلنرتنت عرب هاتف املوبايل
اتصلوا باإلنرتنت عرب شبكة مشغل املوبايل، الشبكة املستخدمة عىل 

هاتفمك الذيك. ميكن استخدام بيانات اهلاتف احملمول يف أي ماكن يف

مزنلمك أو عندما تكونون يف اخلارج.

ّ

 

3. شبكة Wi-Fi العامة
اتصلوا باإلنرتنت يف موقع ما، مثل مقهى أو مكتبة أو مطار، عرب هاتفمك 

الذيك أو المكبيوتر احملمول أو التابليت. إنه بديل مناسب (ورخيص!) 

الستخدام البيانات اليت تأيت مع خطة هاتفمك احملمول، ولكن من املهم 

 Wi-Fi العامة ليست آمنة مثل شبكة Wi-Fi مالحظة أن شباكت

املزنلية أو بيانات اهلاتف احملمول اخلاصة بمك.
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ستساعدمك معرفة مىت تستخدمون 

بيانات املزنل أو اهلاتف احملمول 

عىل توفري املال 

عندما يكون هاتفمك احملمول متصال بشبكة مزنلية أو شبكة Wi-Fi عامة، 

فإنه ال يستخدم خمصصات البيانات يف خطة هاتفمك. فكيف ميكنمك 

االستفادة من هذا؟

ً

قوموا بتوصيل هاتفمك احملمول بشبكة  Wi-Fi املزنلية اخلاصة بمك •

الستخدام خمصصات بيانات املزنل األكرب للقيام باألشياء عىل هاتفمك 

احملمول يف املزنل.

 

مبجرد إعداد هاتفمك احملمول بشبكة  Wi-Fi املزنلية، جيب أن • 

يتصل تلقائيًا عندما تكونون يف املزنل. احبثوا عن رمز Wi-Fi عىل 

) إلعالممك بأن هاتفمك يستخدم Wi-Fi للبيانات. هاتفمك (

استخدموا شبكة Wi-Fi العامة عندما تكونون باخلارج وترغبون يف • 

الوصول إىل اإلنرتنت للتصفح العام. وفروا بيانات هاتفمك احملمول 

عندما تكونون باخلارج وحتتاجون إىل الوصول إىل اإلنرتنت بأمان.

حافظوا عىل أمان شبكتمك املزنلية

قوموا بتغيري لكمة مرور املسؤول االفرتاضية عىل جهاز الرواتر اخلاص • 

بمك واختاروا لكمة رس قوية عىل شبكة Wi-Fi املزنلية اخلاصة بمك.

حددوا  WPA2 كتشفري جلهاز الرواتر اخلاص بمك لملساعدة يف • 

محاية املعلومات الخشصية اليت ترسلوهنا عرب اإلنرتنت.

قوموا بتعطيل اإلدارة عن بعد لملساعدة يف امحلاية من املتسللني • 

الذين يصلون إىل جهاز الراوتر اخلاص بمك عن بعد عرب اإلنرتنت.

ُ

ُ

حتققوا من أن جهاز الرواتر يستخدم أحدث الرباجم (أو الرباجم الثابتة) • 
املتاحة.

كيف ميكنين تبديل هاتيف احملمول 

من بيانات املوبايل إىل Wi-Fi؟

الستخدام مزية Wi-Fi عىل هاتفمك احملمول:

قوموا بتفعيل Wi-Fi يف إعدادات هاتفمك.• 

حددوا شبكة Wi-Fi املزنلية وأدخلوا  لكمة الرس.• 

اآلن يف لك مرة تعودون فهيا إىل املزنل، سيتصل اهلاتف بشبكة • 

Wi-Fi تلقائيًا.

نصاحئ حول استخدام بيانات أقل عىل هاتفمك 

ميكن أن يكون توفري البيانات مفيدًا جدًا إذا كنمت تستخدمون خمصصات 

مدفوعة مسبقًا أو خطة بيانات صغرية.

استخدموا شبكة Wi-Fi موثوقة بلكمة مرور آمنة لكام استطعمت - يف • 

املزنل أو العمل أو مزنل صديق.

قوموا بإيقاف تشغيل بيانات هاتفمك احملمول من قامئة اإلعدادات • 

عىل هاتفمك - ستظلون قادرين عىل استقبال وإجراء املاكملات 

والرسائل النصية.

أوقفوا تشغيل التشغيل التلقايئ للفيديو عىل Facebook حىت ال • 
تبدأ مقاطع الفيديو بالعمل تلقائيًا.

تستخدم تطبيقات املراسلة مثل WhatsApp و Viber البيانات • 

إلرسال رسائل نصية، لذا استخدموا Wi-Fi بدال من ذلك.

َ

ً

أغلقوا التطبيقات متامًا. قد تسمتر بعض التطبيقات يف استخدام • 

ًالبيانات يف اخللفية إذا اكنت خمفية فقط بدال من إغالقها يدويًا.

نصيحة

إذا مل تكونوا متأكدين من كيفية إيقاف تشغيل التشغيل التلقايئ للفيديو 

أو أي نشاط آخر مذكور هنا، اسألوا أحد األصدقاء أو اكتبوا ما تريدون 

القيام به يف Google. عىل سبيل املثال "إيقاف تشغيل التشغيل 

."iPhone التلقايئ عىل جهاز
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تتبعوا استخدام البيانات اخلاصة بمك 

للبقاء عىل اطالع عىل التاكليف 
إذا كنمت عىل دراية بمكية البيانات اليت تستخدموهنا لك هشر، ميكنمك 

تعديل خطة بيانات اإلنرتنت اخلاصة بمك، ورمبا توفري بعض املال. 

ميكنمك معرفة مقدار البيانات اليت مقمت باستخدامها لك هشر باستخدام 

أداة عرب اإلنرتنت من مزود خدمة اإلنرتنت اخلاص بمك.

تقدم خطط اإلنرتنت املزنيل عادة صفحة حساب خاصة حيث ميكنمك • 

التجسيل ملراقبة استخدام البيانات اخلاصة بمك.

ً

 ميكنمك تثبيت تطبيق خاص عىل هاتفمك احملمول ملراقبة البيانات •
وتقدمي تنبهيات عندما تقرتبون من حد البيانات اخلاص بمك.

عادة ما ينهبمك مزودو اهلواتف احملمولة عندما تصلون إىل ٪50 • 
و 85٪ و 100٪ من بيانات هاتفمك احملمول الهشرية. ضعوا يف 
اعتبارمك أن املعلومات قد تكون قدمية ملدة تصل إىل 48 ساعة.

ً

حيتوي هاتفمك الذيك أيضًا عىل أداة مثبتة لقياس استخدام البيانات، • 

واليت ميكنمك الوصول إلهيا عرب قامئة اإلعدادات.

ابقاء فاتورة هاتفمك منخفضة عند السفر إىل اخلارج 
قوموا بإيقاف جتوال البيانات من جهازمك قبل املغادرة، عرب قامئة • 

اإلعدادات.

استخدموا خدمات Wi-Fi يف الفنادق أو املقايه حيمثا أمكن بدال • 

من بيانات هاتفمك احملمول.

ً

قوموا برشاء حزمة بيانات مدفوعة مسبقًا قبل أن تسافروا، أو قوموا • 

برشاء بطاقة SIM حملية مسبقة الدفع عند وصولمك.

ميكن لزبائن  Telstra االتصال بشبكة Fon Wi-Fi عرب • 

 Telstra Air للوصول إىل البيانات املجانية عندما يكونون
يف اخلارج.

 

هل لديمك أسئلة حول nbn؟

ملعرفة مىت سيكون nbn متاحًا يف منطقتمك، تفضلوا بزيارة: 

nbnco.com.au/connect-home-or-business/

check-your-address

  :nbn   ألية استفسارات أخرى، قوموا بزيارة موقع

nbnco.com.au

رمبا مسعمت عن 3G أو 4G أو حىت 5G. ماذا تعين؟

تشري G إىل اجليل. لذا فإن 3G و4G و5G متثل اجليل الثالث 

والرابع واخلامس من الشباكت اليت تربط هاتفمك احملمول باإلنرتنت. 

بشلك عام، لكام زاد الرمق، زادت رسعة الشبكة.
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عادات جيدة إلتباعها عند استخدام 

شبكة Wi-Fi عامة 

يعد االتصال بشبكة Wi-Fi عامة عندما تكونون باخلارج طريقة رائعة 

لتوفري املال عىل بيانات هاتفمك احملمول، ولكن هناك بعض املخاطر. 

فميا ييل بعض النصاحئ للحفاظ عىل أمان معلوماتمك الخشصية.

ُ

حتققوا بعناية من امس نقطة اتصال Wi-Fi قبل تجسلوا الدخول • 
إلهيا، للتأكد من تطابقها متامًا مع امس Wi-Fi الذي يمت اإلعالن عنه.

 • Wi-Fi اقرأوا الرشوط واألحاكم قبل املوافقة عىل استخدام أي شبكة
عامة. كونوا عىل عمل أنه قد يطلب منمك ملء امسمك وعنوان بريدمك 

اإللكرتوين، والذي ميكن مشاركته مع الرشاكت اليت ترغب يف إرسال 

إعالنات إليمك. هذا أمر شائع وغالبًا ما يكون جزءًا من الصفقة عند 

استخدام شبكة Wi-Fi عامة.

ُ

ال جيب عليمك أبدًا إدخال معلومات بطاقة االئمتان أو ملء المناذج • 
باملعلومات الخشصية عند استخدام شبكة عامة.

 • (’s‘ الحظوا)   ’https://‘  الزتموا مبواقع الويب اآلمنة اليت تعرض

) يف رشيط العنوان. والقفل (

إذا كنمت تشعرون بعدم اليقني أو عدم االرتياح، فأوقفوا تشغيل  • 
Wi-Fi يف إعدادات جهازمك أو أغلقوا جهازمك متامًا.

تذكروا قطع االتصال بنقطة االتصال بعد االنهتاء من استخدامها.• 

من املقبول استخدام شبكة Wi-Fi العامة من أجل:

تصفح الويب• 

قراءة األخبار• 

افعلوا معظم األشياء اليت ال تتضمن إدخال معلوماتمك الخشصية • 

عرب اإلنرتنت.

خذوا وقتمك يف استكشاف  

Be Connected
Be Connected هو موقع شامل حيتوي عىل موارد جمانية مصممة خصيصًا 

لدمع األسرتاليني كبار السن لالتصال عرب اإلنرتنت بأمان والتنقل يف عامل الدجييتل 

بثقة. هذا املوقع مفيد أيضًا للعائالت واملنمظات املجمتعية اليت ترغب يف مساعدة 

أعضاء املجمتع األكرب سنًا عىل الوصول إىل مجيع مزايا اإلنرتنت.

beconnected.esafety.gov.au
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