
 تستخدمون
 "

كيف
تقنية "املزنل الذيك

يشري إنرتنت األشياء (Internet of Things)، أو IoT، إىل مليارات األجهزة الرمقية حول العامل املتصلة باإلنرتنت،

ولكها مجتع البيانات وتشاركها. يتضمن IoT تقنية "املزنل الذيك". ويستخدم هذا اتصال اإلنرتنت والشبكة املزنلية الالسلكية

(Wi-Fi) جلعل أجهزتمك تعمل مع بعضها البعض. جيب أن تكون األجهزة متوافقة، مما يعين أهنا مصممة "للتحدث" مع
بعضها البعض.

ِ ّ

ّ ّ

أهسل طريقة للتحمك يف األجهزة املزنلية الذكية يه باستخدام "مكرب صوت ذيك" مع "مساعد صويت" مدجم يفهممك

ويستجيب عندما تتحدثون إليه.

ِ ّ ّ

ّ

ميكن لملزنل الذيك أن جيعل حياتمك أهسل من نواح كثرية، ولكن من املهم إعداد األجهزة بأمان.
ٍ

فوائد تقنية املزنل الذيك

الراحة  – ميكنمك إدارة مجيع أجهزتمك من هاتف ذيك أو

جهاز لويح، وتشغيلها وإيقافها وضبطها أيمنا كنمت.

ويتضمن ذلك أي جهاز مزود بتقنية ذكية متوافقة، مثل نظام

أمان مزنلمك واألضواء وتكييف اهلواء واملكنسة الكهربائية

والتلفزيون. ميكنمك حىت رشاء مقابس ذكية لألجهزة القدمية.

األمان – ميكنمك التحمك يف املعدات مثل أقفال األبواب

واألضواء من هاتفمك أو جهازمك اللويح أثناء تواجدمك بعيدا

عن املزنل، أو استخدام األوامر الصوتية عندما تكونوا بالقرب

من المساعة. يتيح لمك املساعد الصويت إجراء املاكملات

وإرسال الرسائل حىت عندما ال يكون هاتفمك أو جهازمك اللويح

يف متناول يدمك. عىل سبيل املثال، إذا تعرضمت للسقوط،
فال يزال بإماكنمك االتصال بأحد أفراد العائلة أو األصدقاء

أو اجلريان.

ّ ّ

ً

ِ ّ

إماكنية الوصول – تعد األجهزة املزنلية الذكية مفيدة جدا

ألي خشص يعاين من مشالك يف التنقل أو ضعف البرص.

عىل سبيل املثال، ميكنمك تغيري القناة عىل التلفزيون الذيك

اخلاص بمك أو تشغيل التدفئة أو جحز مواعيد طبية دون

احلاجة إىل التنقل يف املزنل. ميكنمك أيضا توصيل حساب

بريدمك اإللكرتوين حىت يقرأ مساعدمك الذيك رسائل الربيد

اإللكرتوين بصوت عال.

ً ّ ُ

ّ

ً ّ

ِ

ٍ

بدون استخدام اليدين – تحمس لمك املساعدات الصوتية

بالتحمك يف األجهزة واملعدات أثناء استخدام أيديمك ألشياء

أخرى. عىل سبيل املثال، ميكنمك ضبط املوسيىق أو القيام

بالتسوق عرب اإلنرتنت أو طلب معلومات من املساعد الصويت

أثناء العمل أو الطهي أو االعتناء بخشص آخر.

ّ ّ

ّ

ِ
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 ّ ّ

ّ ّ

ً

ّ



ما الذي حتتاجون إليه للبدء
اإلنرتنت املزنيل مع اتصال السليك (Wi-Fi) وخمصص بيانات كبري مبا يكيف لتشغيل المساعة الذكية باإلضافة إىل• 

أنشطة اإلنرتنت األخرى اخلاصة بمك

ّ ّ

ِمساعة ذكية مرتبطة حبساب مع خدمة املساعد الصويت (احلساب عادة جماين)•  ّ

ّجهاز محمول مثل اهلاتف أو اجلهاز اللويح، يمت تثبيت عادة تطبيق (برناجم) فيه إلعداد المساعة الذكية•  ً ّ

ّنصيحة: تأكدوا من وضع المساعة الذكية حيث يكون هناك إشارة Wi-Fi قوية. ّ

ّالمساعة الذكية 

تتحمك المساعة الذكية يف مزنلمك الذيك عن طريق االتصال • 

بأجهزة أخرى عرب اإلنرتنت.

ّ ّ

إهنا تستجيب لألوامر الصوتية باستخدام برناجم يمسى• 

ِاملساعد الصويت.

ِيمت تنشيط املساعد الصويت من خالل لكمة أو عبارة أمر.•  ّ

ميكنه البحث يف اإلنرتنت عن إجابات ألسئلتمك.• 

ميكن أن يوفر لمك تذكريات وحتديثات حول األشياء املهمة• 

عىل مدار اليوم.

ّ ّ

وميكن تدريبه عىل االستجابة ألوامر من أكرث من• 

خشص واحد.

هناك ثالث عالمات جتارية رئيسية للمساعات واملساعدات:

Amazon و Apple ، Alexa و Google  ،Siri و
Google Assistant  تعمل املساعدات أيضا مع

المساعات الذكية املتوافقة املصنوعة من قبل

الرشاكت األخرى.

ِ ّ

ً ِ

ّ

عند اختيار مساعة، تأكدوا من أهنا تعمل مع نظام التشغيل

عىل هاتفمك احملمول أو جهازمك اللويح ومع األجهزة

املزنلية الذكية اليت تريدون التحمك فهيا. حتققوا أيضا معا

إذا اكنت حتتوي عىل مفتاح يحمس لمك بإيقاف تشغيل
امليكروفون وما إذا اكن من املمكن استخدامها لالتصال

بثالثة أصفار (000) يف حالة الطوارئ، إذا اكنت هذه

املزيات مهمة بالنسبة لمك.

ّ ّ

ّ ً ّ ّ

ّ

ِاستخدام املساعد الصويت

هناك بعض األشياء البسيطة اليت ميكنمك القيام هبا للتأكد

ِمن أن املساعد الصويت يعمل من أجلمك:

ابدؤوا بعبارة التنشيط – وهذا جيعل المساعة الذكية• 

تنتبه.
ّ

استخدموا األسئلة أو األوامر املبارشة – ميكنمك إضافة• 

"من فضلك" يف هناية سؤال أو أمر إذا كنمت ترغبون يف
ذلك، ولكن لن يشعر املساعد الصويت باإلهانة إذا مل

تفعلوا ذلك!

ِ

استخدموا لغة بسيطة – امجلل البسيطة وهسلة الفهم• 

يه األفضل، لذا حاولوا أال تستخدموا اللغة العامية.

ُ

حتدثوا بوضوح – تأكدوا من أن صوتمك مرتفع بدرجة اكفية• 

وال توجد ضوضاء يف اخللفية.

ّ ّ
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األمن واخلصوصية

ِاعرفوا مىت يسمتع املساعد الصويت

المساعة الذكية (أو تطبيق املساعد الصويت عىل جهازمك

احملمول) يسمتع دامئا، ولكنه يبدأ فقط يف التجسيل عندما

.("Ok Google" ،عىل سبيل املثال) يمسع عبارة تنشيط

يرسل التجسيل الصويت إىل خدمة املساعد الصويت عرب

اإلنرتنت. جيب أن توحض رشوط وأحاكم التطبيق كيفية

تجسيل صوتمك، ومىت وماكن ختزينه، ومدة االحتفاظ به.

غالبا ما يمت االحتفاظ بصوتمك فقط لفرتة اكفية حىت
يمتكن املساعد الصويت من معاجلته، مث يمت حذفه

محلاية خصوصيتمك.

ِ ّ

ً

ِ ُ

ِّ

ّ ً

ّ ّ ِ

ّتعرفوا عىل كيفية إيقاف تشغيل امليكروفون

يف بعض األحيان قد ترغبون يف التأكد من عدم التقاط
املعلومات احلساسة بواسطة مساعتمك الذكية. حتتوي العديد

من المساعات الذكية عىل مفتاح تشغيل يتيح لمك تعطيل

امليكروفون املدجم. وهذا يعين أنه ال ميكنه تجسيل صوتمك،

حىت لو كنمت تقولون عبارة التنشيط. جلعل المساعة

الذكية تعمل مرة أخرى، ما عليمك سوى تشغيل امليكروفون

مرة أخرى.

ّ

ّ

ّ

ّ

قد تمتكنون أيضا من تغيري اإلعدادات إليقاف تشغيلً

الصوت ونشاط الصوت، وحذف الجسل الصويت اخلاص

بمك وإعداد معليات احلذف التلقايئ لتجسيالتمك. يمت ضبط

اإلعدادات باستخدام التطبيق عىل هاتفمك أو جهازمك اللويح

أو عن طريق تجسيل الدخول إىل حسابمك عىل موقع
الرشكة املصنعة.

ّ

ّ

ّحتققوا من سياسة اخلصوصية

عند تزنيل تطبيقات المساعة الذكية واملساعد الصويت قد

يطلب منمك بيانات خشصية مثل عنوان بريدمك اإللكرتوين

وموقعمك. وميكن لملساعدات الصوتية أيضا إرسال تجسيالت

صوتية إىل الرشكة املصنعة والبيانات اليت تتعقب مىت
وكيف تستخدمون المساعة الذكية. بعض الرشاكت املصنعة

تشارك هذه املعلومات مع رشاكت أخرى. جيب عليمك التحقق

من اإلعدادات االفرتاضية وتغيريها محلاية خصوصيتمك.

ِ ّ

ُ

ً ِ

ّ ّ

ّ ّ

ّ

قبل رشاء مساعة ذكية، حتققوا من سياسة اخلصوصية عىل

موقع الرشكة املصنعة ملعرفة البيانات اليت مجتعها من

الزبائن. إذا كنمت قد اشرتيمت مساعة ذكية بالفعل ومل تكونوا

مرتاحني لملعلومات الخشصية اليت تطلهبا، فتحققوا معا إذا

اكن ميكنمك إعادة المساعة الذكية واسرتداد أموالمك.

ّ ّ

ّ

ّ

ّ ّ

ّ

حافظوا عىل أمان حسابمك

كونوا حذرين بشأن من ميكنه استخدام املساعد الصويت
اخلاص بمك، خاصة إذا مقمت بربطه حبساباتمك املالية أو

اخلاصة بالتسوق أو الربيد اإللكرتوين.

ِ

ً

ّ

قوموا بإنشاء لكمة مرور قوية للتطبيق أو احلساب الذي يتحمك

يف مساعدمك الصويت. تأكدوا من أهنا حتتوي عىل مزجي من
األحرف الكبرية والصغرية واألرقام والرموز. جتنبوا اللكامت أو

العبارات أو املعلومات الشائعة يف لكامت املرور اخلاصة بمك.

وال تعيدوا استخدام لكامت املرور القامئة من حسابات أخرى.

ّ

ّ ِ

ّ
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ميكنمك أيًضا استخدام املصادقة متعددة العوامل حيمثا أمكن

ذلك. هذا جيعل من الصعب اخرتاق حسابمك، حىت لو حصل

املتسلل عىل لكمة مرورمك. الستخدام املصادقة متعددة

العوامل، فأنمت حباجة إىل لكمة مرورمك وقطعة إضافية من

املعلومات، مثل رمز مت إرساله إىل هاتفمك أو رمق عشوايئ مت

إنشاؤه بواسطة أحد التطبيقات.

ّ

ّ ِّ

ّ ّ

ملزيد من املعلومات حول إنشاء لكامت مرور قوية، قوموا بزيارة

:Be Connected موقع

beconnected.esafety.gov.au/topic-library/
essentials/safety-first

نصيحة: ميكنمك معرفة املزيد عن تقنية املزنل الذيك يف

دورة Be Connected التدريبية القصرية عرب اإلنرتنت:
beconnected.esafety.gov.au/topic-library/

introduction-to-smart-homes

خذوا الوقت الاكيف الكتشاف

Be Connected
Be Connectedهو موقع إلكرتوين شامل به موارد جمانية 

مصممة خصيصا لدمع األسرتاليني األكرب سنا لالتصال عرب اإلنرتنت

بأمان والتنقل يف العامل الرمقي بثقة. واملوقع مفيد أيًضا للعائالت

واملنمظات املجمتعية اليت ترغب يف مساعدة أعضاء املجمتع األكرب

سنا يف الوصول إىل مجيع مزايا اإلنرتنت.

ً ً

ّ

ً

beconnected.esafety.gov.au
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ّ

http://www.esafety.gov.au
https://www.finder.com.au/
http://www.beconnected.esafety.gov.au/topic-library/essentials/safety-first
http://www.beconnected.esafety.gov.au/topic-library/essentials/safety-first
http://www.beconnected.esafety.gov.au/topic-library/introduction-to-smart-homes
http://www.beconnected.esafety.gov.au/topic-library/introduction-to-smart-homes
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