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الشباكت املزنلية

تتيح لمك الشبكة املزنلية إستخدام اإلنرتنت يف املزنل ومشاركة  

اتصال اإلنرتنت هذا بني العديد من األجهزة. 

ما يه الشبكة املزنلية؟
الشبكة املزنلية يه مصطلح يستخدم لوصف إما اتصال إنرتنت السليك أو 

بالاكبل (بالسلك) يف مزنلمك. 

َ ُ ُ

ميكنمك الوصول إىل اإلنرتنت إما السلكيًا عرب شبكة Wi-Fi املزنلية أو • 

بالنسبة لبعض األجهزة، باستخدام اكبل (سلك).

أنمت حباجة إىل جهاز مثل مكبيوتر مكتيب أو مكبيوتر محمول أو جهاز لويح أو • 

هاتف موبايل أو تلفزيون ذيك لالتصال بالشبكة املزنلية واإلنرتنت.

ما الذي أحتاجه للشبكة املزنلية؟
بالنسبة للشبكة املزنلية، حتتاجون إىل اتصال باإلنرتنت، وحساب إنرتنت  

 وبعض املعدات اخلاصة.

ّيشبه اختيار مزود اإلنرتنت قياممك باختيار مزود اهلاتف أو الكهرباء.• 

عادة ما يزودمك مزود اإلنرتنت باألجهزة الالزمة لتوصيلمك باإلنرتنت. يطلق عىل مزودي اإلنرتنت أحيانًا مزودي خدمات • 
اإلنرتنت، أو ISPs لالختصار.

ّ ُ

 •.ISP يتصل مزنلمك باإلنرتنت بالاكبل أو السلكيًا أو بواسطة معدات األمقار الصناعية اليت يوفرها

يف مزنلمك، يرتبط اكبل اإلنرتنت بصندوق خاص يمسى الراوتر. يمسى هذا أحيانًا modem أو gateway. بالنسبة ملعظم • 
اتصاالت nbn، سيكون هناك صندوق nbn منفصل يتصل باإلنرتنت، وسيتصل جهاز الراوتر واهلاتف املزنيل بصندوق 

nbnً بدال من ذلك. 

يقوم جهاز الراوتر مبشاركة اإلنرتنت مع مجيع أجهزتمك إلنشاء شبكة مزنلية.• 

 ميكن ملجموعة من األجهزة 
  االتصال باإلنرتنت بإستخدام 
الشبكة املزنلية اخلاصة بمك 
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الشباكت املزنلية

كيف أقوم باالتصال بالشبكة املزنلية عرب Wi-Fi؟

سيكون لراوتر  Wi-Fi الذي يأيت مع اتصال اإلنرتنت امس ولكمة مرور. تقومون بإدخاهلام يف لك جهاز تريدون مضه إىل 

شبكتمك املزنلية. فميا ييل اخلطوات الرئيسية:

ستحتاجون إىل إمس شبكة Wi-Fi اخلاصة بمك- ميكنمك عادة العثور عىل اإلمس 	. 

مطبوع يف أسفل الراوتر أو عىل البطاقة اليت أعطاها لمك مزود خدمة اإلنرتنت.

ً

ّ

 يف إعدادات  Wi-Fi عىل جهازمك، احبثوا عن امس الشبكة وانقروا هيلع. 	. 
.(Password) سرتون مربع لكمة املرور

ستجدون أيضًا لكمة مرور شبكة Wi-Fi هذه مطبوعة يف أسفل الراوتر.	. 

أدخلوا لكمة املرور يف مربع لكمة املرور. انتهبوا بشلك خاص لألحرف الكبرية 	. 

.O والصغرية وال ختلطوا بني األصفار وأحرف

ّ سيتذكر جهازمك لكمة املرور وسيتصل تلقائيًا بالشبكة يف املستقبل.	.

إذا كنمت ال تريدون أن يقوم اجلهاز بذلك، انقروا فوق االتصال يف  اإلعدادات 	. 
.(Forget this network) واضغطوا أو أنقروا فوق انىس هذه الشبكه

كيف أقوم باالتصال بشبكيت املزنلية باستخدام اكبل؟

حتتاج بعض األجهزة إىل االتصال بالشبكة املزنلية بإستخدام اكبل، بدال من  Wi-Fi. بالنسبة 

للتوصيل بالاكبل، ال ميكنمك حتريك جهازمك من ماكن إىل آخر بعد توصيله بالراوتر.

ً

ال ميكن توصيل العديد من األجهزة، مثل اهلواتف واألجهزة اللوحية، إال بشبكة Wi-Fi. ولكن ميكن عادة توصيل أجهزة • 
المكبيوتر املكتبية وأجهزة المكبيوتر احملمولة الكبرية وأجهزة التلفزيون الذكية بواسطة اكبل.

ً

حيتوي الاكبل عىل قابس مربع يف لك طرف. يمسى اكبل  الشبكة، • 

.RJ45 أو اكبل إيرثنت، أو اكبل
ُ

لتوصيل جهازمك، قوموا بتوصيل أحد طريف اكبل الشبكة بالتجويف  • 

اخلاص عىل اجلهاز، والطرف اآلخر يف التجويف املشابه  

(يمسى أيضًا منفذ الشبكة-networking port) عىل الراوتر.

ال حتتاجون إىل اختيار شبكة أو إدخال لكمة مرور إذا اكن اجلهاز متصال • 
بواسطة الاكبل.

ً

 تتطلب الشباكت املزنلية 
لشبكة Wi-Fi لكمة مرور

 اتصلوا باإلنرتنت باستخدام 
اتصال Wi-Fi أو اكبل

Cable connection Wi-Fi connection
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الشباكت املزنلية

ْفهم رسعات اإلنرتنت عىل شبكتمك املزنلية

ًعندما يتعلق األمر برسعة الشبكة، يكون األرسع عادة أفضل.

حتدد رسعة اتصالمك باإلنرتنت كيفية أداء اإلنرتنت  • 

بالنسبة لمك.

لك ما تقرؤونه أو تنظروا إليه عىل اإلنرتنت هو البيانات • 
اليت تأيت من خالل اتصالمك.

لعرض احملتوى، مثل النص، فإنه حيتاج إىل بيانات أقل • 

بكثري من الصور. وبدورها، حتتاج الصور إىل بيانات أقل من 

املوسيىق، وعادة ما حتتاج املوسيىق إىل بيانات أقل من 

مقاطع الفيديو.

ً

يعرض اتصال اإلنرتنت األرسع صفحات الويب بشلك أرسع.• 

قد يؤدي االتصال البيطء إىل إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو • 

وبدء تشغيلها.

إذا كنمت تقرأون املقاالت فقط، فرمبا ال حتتاجون إىل اإلنرتنت األرسع.• 

يتباطأ أحيانًا اإلنرتنت نظرًا ألن العديد من األخشاص يف منطقتمك أو مزنلمك يستخدمونه يف الوقت نفسه.• 
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تستخدم بعض أنواع احملتوى بيانات أكرث من غريها

ما هو nbn؟
مت تصممي  nbn لتقدمي خدمات إنرتنت وهاتف رسيعة وموثوقة يف 

 معظم أحناء أسرتاليا.

ّ

تعمل  شبكة النطاق العريض (nbn™) عىل ترقية البنية • 

التحتية احلالية للهاتف واإلنرتنت لتلبية الطلبات املزتايدة لألرس 

والرشاكت األسرتالية.

مع إنرتنت رسيع، ميكنمك مشاهدة الفيديو بشلك أكرث موثوقيه، • 

وعرض الصور برسعة أكرب، وبشلك عام احلصول عىل أداء  

أرسع للك يشء تفعلونه عىل اإلنرتنت. 

إن شبكة  nbn متاحة بالفعل ملعظم املنازل يف أسرتاليا، • 

ّ ومعظم بقية البالد ستمتكن من الوصول إلهيا يف غضون عام أو عامني. 

 (nbn) هتدف شبكة النطاق العريض الوطنية 
إىل توفري إنرتنت رسيع وموثوق
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الشباكت املزنلية

ميكنمك معرفة ما إذا اكنت خدمات  nbn موجودة يف منطقتمك عن • 

.https://nbn.com.auطريق كتابة عنوانمك يف موقع 

لتوصيل مزنلمك عىل  nbn، ستحتاجون إىل خطة إنرتنت خاصة بـ • 

nbnّ وبعض املعدات اجلديدة، اليت سيوفرها مزود خطتمك.

ستحل شبكة  nbn يف الهناية حمل مجيع أسالك اهلاتف احلالية، • 

لذلك ستجرون املاكملات اهلاتفية عرب اإلنرتنت.

التحضري خلطة nbn جديدة

إذا كنمت مستعدين للتبديل إىل nbn، فهناك بعض األشياء اليت جيب وضعها 
يف االعتبار.

ّميكنمك رشاء خطة nbn من مزود خدمة اإلنرتنت.• 

ّزودي خدمة اإلنرتنت يقدمون أسعارًا •  األمر يستحق التسوق ألن بعض م

أفضل من غريمه، أو ِحزم أكرث مالءمة الحتياجاتمك.

ّ ّ

هناك ثالثة أنواع من خطط nbn ميكنمك االختيار من بيهنا: للهاتف فقط • 

ّأو لإلنرتنت فقط أو للهاتف واإلنرتنت مجمعة معًا.

خدمات اهلاتف املزنيل املقدمة عرب  nbn عرضة النقطاع التيار الكهربايئ. • 

جيب عليمك مناقشة اخليارات مع مزود خدمة اإلنرتنت، مبا يف ذلك  

البطارية االحتياطية.

ّ

ّ

من املهم تجسيل أي أجهزة إنذار طبية أو أجهزة إنذار احلرائق أو غريها من معدات الطوارئ مع nbn عىل • 

ّ https://www.nbnco.com.au/learn/device-compatibility  ميكنمك أيضًا التحقق للتأكد .
.nbn من أن هذه األجهزة ستعمل مع

ماذا لو مل تمتكن شبكيت املزنلية من االتصال باإلنرتنت؟
قد تسوء األمور يف بعض األحيان، ولكن هناك خطوات ميكنمك اختاذها إلعادة االتصال باإلنرتنت.

إذا وجدمت أن أجهزتمك مل تعد تقوم بتحميل صفحات الويب، فرمبا تكونون قد فقدمت اتصالمك باإلنرتنت..• 

حاولوا إيقاف تشغيل الراوتر، وانتظروا دقيقة مث أعيدوا تشغيله. امنحوه بضع دقائق للبدء. ويعمل هذا عىل إصالح معظم • 
املشالك حيث يحمس للراوتر بإعادة ضبط نفسه.

عندما يعمل بشلك حصيح، سوف تيضء معظم أضواء املؤرش يف األمام باللون األخرض.• 

ومع ذلك، إذا مل يحجن ذلك، اتصلوا خبط املساعدة ملزود خدمة اإلنرتنت اخلاص بمك. قوموا بتدوين رمق موديل الراوتر  • 

قبل االتصال وقوموا بإتباع تعلمياهتم.

 هناك خطط إنرتنت خمتلفة 
 لتناسب احتياجاتمك
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