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 يستخدم املزنل الذيك البسيط ومكّرب 
 Wi-Fi صوت ذيك اإلنرتنت وشبكة 

 ومكّرب صوت ذيك

ما يه تقنية املزنل الذيك؟
ميكن أن يكون املزنل الذيك أبسط مما تعتقدون. دعونا نليق نظرة عىل بعض تقنيات املزنل الذيك وما 

ميكن أن تقدمه لمك.

ما يه تقنية املزنل الذيك؟
قد تبدو تقنية املزنل الذيك معقدة، ولكن األمر لكه يتعلق جبعل حياتمك أهسل 

وأكرث مالءمة:

ّ

 يستخدم املزنل الذيك اإلنرتنت وشبكة Wi-Fi اخلاصة بمك جلعل مجيع •
أنواع األجهزة املتوافقة تتحدث مع بعضها البعض.

بدال من لوحات التحمك املعقدة، ميكنمك التحمك يف أجهزتمك الذكية من • 

خالل التحدث إىل مكرب صوت ذيك.

ّ ّ ّ ً

ّ

مكرب الصوت الذيك مزود مبساعد صويت مدجم يفهم ما تقولونه وميكنه • 

الرد عليمك.
ّ ّ

 ميكن أن يكون املزنل الذيك بسيطا، مع جهاز أو اثنني فقط، أو متطورا •
للغاية، حيث يتحمك يف أجهزة تكييف اهلواء وأمن املزنل واإلضاءة واملزيد.

ً ً

ّ

فوائد تقنية املزنل الذيك

إليمك بعض األشياء اليت ميكن أن تقدمها لمك تقنية املزنل الذيك:

ميكنمك ببساطة إخبار تلفزيون ذيك متوافق بتغيري القنوات أو تشغيل فيمل، دون احلاجة إىل ملس جهاز • 

التحمك عن بعد.

ميكن ملكرب الصوت الذيك االتصال باإلنرتنت وتشغيل أي نوع من املوسيىق من خدمة بث املوسيىق، • 

إما باستخدام مكرب الصوت أو مكربات الصوت األخرى يف مجيع أحناء املزنل.

ّ

ّ ّ

ميكن التحمك يف املصابيح الكهربائية املتوافقة عن طريق الصوت أو ضبطها للعمل يف أوقات حمددة. • 

وميكن للبعض تغيري اللون.

ّ

تتصل املفاتيح الذكية بشبكة Wi-Fi اخلاصة بمك وميكهنا تشغيل األجهزة وإيقافها وفقا جلدول زمين، أو • 

فقط عندما تطلبون مهنا ذلك.

ً

مكربات الصوت الذكية غري امللكفة يه قلب املزنل الذيك. ليس فقط ميكهنا التحمك يف أجهزتمك الذكية، • 

بل ميكهنا أيضا تزويدمك مبعلومات مثل الطقس أو معلومات من اإلنرتنت.

ّ ّ

ً
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ما يه تقنية املزنل الذيك؟
ما حتتاجونه ملزنل ذيك

بالطبع، ستحتاجون إىل بعض األشياء لبدء تشغيل مزنلمك الذيك:

اإلنرتنت املزنيل مع  Wi-Fi حىت ميكن توصيل أجهزتمك الذكية. • 

جيب أن يكون لديمك الكثري من البيانات املتاحة عىل خطة اإلنرتنت 

املزنيل لبث املوسيىق والفيديو.

جهاز محمول  مثل اهلاتف أو اجلهاز اللويح، ألنمك تقومون بإعداد • 

مزنلمك الذيك والتحمك فيه باستخدام تطبيق، باإلضافة إىل صوتمك. 

سيحتاج النظام الذيك أحيانا إىل إرسال معلومات إىل جهازمك.

ّ

ً

مكرب الصوت الذيك ، ألنه أهسل طريقة إلخبار مزنلمك الذيك مبا • 

جيب فعله.

ّ

 • Apple أو Google حساب املزنل الذيك  مع أحد املزودين مثل

أو  Amazon. هناك فرصة جيدة أن يكون لديمك بالفعل واحد مهنم. 
هذه احلسابات جمانية.

ّ

ّالتحمك الصويت

رمبا يكون أكرث يشء مدهش يف تقنية املزنل الذيك هو القدرة عىل التحمك فيه بلكامتمك املنطوقة . 

دعونا نتعرف عىل املزيد:

ّ

ّ

هذه األنمظة مبنية حول مساعد صويت. ميكنمك استخدام اللغة اإلجنلزيية البسيطة لطرح أسئلة عىل • 

املساعد الصويت، وسيقدم ردا منطوقا. غالبا ما تتوفر بعض اللغات األخرى، مثل الفرنسية واألملانية 

واإليطالية واليابانية واإلسبانية.

ِ

ً ً ً ّ ِ

حىت ال يتدخل املساعد الصويت دامئا يف حمادثاتمك، عليمك أن تقولوا عبارة تنشيط – تمسى أحيانا • 

لكامت ساخنة أو لكامت تنبيه – إلخباره أنمك تتحدثون إليه.

ً ً ِ

يسمتع املساعد الصويت دامئا باستخدام امليكروفون املدجم، ولكنه لن يجسل أي يشء حىت • 

تنطقوا عبارة التنشيط. عندما تفعلون ذلك، يمت إرسال لكامتمك عرب اإلنرتنت لتحليلها ملعرفة 

املعىن، ويمت إرسال الرد مرة أخرى إىل اجلهاز. هذا يستغرق ثانية أو ثانيتني فقط.

ً ِ

ّ

ّ

حتتوي العديد من مكربات الصوت الذكية عىل مفتاح فعيل لفصل امليكروفون حبيث ال يسمتع  • 

عىل اإلطالق.

ّ

ميكن ملكّرب الصوت الذيك التحّمك يف 

Wi-Fi األجهزة األخرى عرب شبكة

beconnected.esafety.gov.au



3

ما يه تقنية املزنل الذيك؟
سيكون األمر الصويت المنوذيج مثل، " OK Google، مق بتشغيل اذاعة ABC سيدين • 

OK Google ."(OK Google, play ABC radio Sydney) يه عبارة التنشيط اخلاصة 
 ABC سيوافق عىل طلبمك وبعد بضع ثوان ستبدؤون يف مساع بث راديو .Google مبساعد

عرب مكرب الصوت.

ٍ ِ

ّ

هناك العديد من األشياء اليت ميكنمك فعلها بالصوت، مثل زيادة مستوى صوت املوسيىق • 

ّوالسؤال عن الطقس والتحقق من جدول يوممك والتحمك يف األجهزة األخرى.

ّكيفية اختيار مكرب صوت ذيك مناسب لمك

تأيت مكربات الصوت الذكية بعالمات جتارية خمتلفة، وتعمل مع مساعدين صوتيني خمتلفني، 

وبعضها حيتوي عىل شاشات. إليمك كيف ميكنمك االختيار:

ّ

العالمات التجارية الثالث الرئيسية يه Google مع مساعد Google و • 

.Alexa مع Amazon و Siri مع Apple
ِ

تصنع هذه الرشاكت مكربات صوت ذكية خاصة هبا، لكن العالمات التجارية • 

األخرى صنعت أيضا مكربات صوت ذكية متوافقة. إذا كنمت ترغبون يف 

استخدام مساعد Google، فيجب أن تبحثوا عن مكرب صوت ذيك يمسى 

.(Works with Google Assistant) Google يعمل مع مساعد

ّ

ّ ً َ

ّ ِ

ِ

جيب أن يكون مكرب الصوت الذيك اخلاص بمك متوافقا مع جهازمك احملمول. • 

يعمل لك من مساعد Google و Alexa عىل أجهزة Android و 

.iPad و iPhone فقط عىل أجهزة Siri يعمل .iPad و iPhone

ً ّ

ِ

ضعوا يف اعتبارمك ما تريدونه من مكرب الصوت الذيك اخلاص بمك. قد توفر مكربات الصوت • 

األكرب جحام صوتا أفضل لملوسيىق. يشمتل بعضها عىل شاشة واكمريا حبيث ميكنمك 

استخدامها ملاكملات الفيديو.

ّ ّ

ً ً

لالستخدام املزنيل الذيك العادي، تعمل مجيعها بشلك مشابه. حىت مكربات الصوت األصغر، • 

مثل Google Nest Mini أو Amazon Echo Dot، توفر حتمكا صوتيا اكمال

ّ

ً ً ً ّ

من املهم أن ختتاروا مكرب الصوت املناسب ملساعدمك الصويت. لن يعمل Echo Dot مع • 

مساعد Google، وال العكس. جيب أن تعمل أي مكربات صوت تضيفوهنا يف املستقبل مع 

نفس املساعد الصويت.

ِ ّ

ّ ِ

ِ

لراحة البال، اختاروا مكرب صوت به مفتاح ميكروفون فعيل. عندما تمتكنون من إيقاف تشغيل • 

امليكروفون، ميكنمك التأكد من أن مساعدمك الصويت ال يسمتع.

ّ

ِ

تتضمن بعض مكّربات الصوت الذكية 

شاشات ملونة لعرض املعلومات 
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