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 ميكن أن يكون مكّرب الصوت الذيك 
هو قلب املزنل الذيك البسيط

كيفية إعداد تقنية املزنل الذيك
ًميكن أن يكون إعداد تقنية املزنل الذيك أمرا هسال بشلك مدهش. دعونا نرى كيف. ً

مزنلمك الذيك

ًأوال، دعونا نرى ما هو مطلوب إلعداد مزنل ذيك بسيط:

مكرب صوت ذيك هو رضوري. حىت املوديل الصغري غري امللكف مثل • 

Google Nest Mini سييف بالغرض. سيتيح لمك ذلك تعيني تذكريات 
وتشغيل راديو عرب اإلنرتنت وحىت احلصول عىل تقرير عن الطقس مبجرد 

طلب ذلك.

ّ

مطلوب اتصال باإلنرتنت املزنيل.• 

جيب أن حتتوي خطة اإلنرتنت يف مزنلمك عىل الكثري من البيانات املتاحة • 

إذا كنمت تفكرون يف بث املوسيىق أو الفيديو.

مطلوب أيضا شبكة Wi-Fi املزنلية، حيث جيب أن تتصل معظم األجهزة • 

 .Wi-Fi الذكية بشبكة

ً

جهاز محمول مثل هاتف ذيك أو جهاز لويح متصل بشبكة Wi-Fi اخلاصة بمك.• 

حساب Google أو Amazon أو حساب Apple . هذه احلسابات جمانية.• 

ِاختيار مساعد صويت

هناك عدة أنواع خمتلفة من املساعد الصويت. دعونا نرى ما جيب أن تفكرون فيه عند اختيار مساعد  

صويت ملزنلمك:

ِ ِ

 تعمل مجيع أنمظة املزنل الذيك مع مساعد صويت. أمهها مساعد Google و Amazon Alexa و •
Apple Siri. يعد لك من مساعد Google و Amazon Alexa مها األكرث شيوعا، حيث تعمل الكثري 

من األجهزة املختلفة مع أحدمها أو اآلخر.

ِ ِ

ً ِ ُ
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كيفية إعداد تقنية املزنل الذيك
ال تعمل املساعدات الصوتية املختلفة مع بعضها البعض. إذا اخرتمت مساعد  Google، فيجب تمسية مجيع • 

أجهزتمك املزنلية الذكية  بامس Works with Google Assistant. إذا اخرتمت Alexa، فاحبثوا عن ملصق 

.Works with Apple HomeKit فاحبثوا عن ،Siri إذا اخرتمت .Works with Amazon Alexa

ِ ِ

تعمل العديد من األجهزة، مثل املفاتيح ومكربات الصوت وأجهزة التلفزيون الذكية، مع لك من مساعد Google و • 

.Amazon Alexa
ِ ّ

 حاليا، يمت دمع عدد حمدود فقط من اللغات يف معظم مكربات الصوت والتطبيقات الذكية، ولكن قد يمت توسيع  •
ذلك مبرور الوقت.

ّ ّ ّ ً

Google Home تطبيق

ًمن اآلن فصاعدا، سنستخدم نظام Google مكثالنا:

 قبل أن تمتكنوا من استخدام مساعد Google مع مكرب الصوت الذيك •
اخلاص بمك، جيب عليمك إعداده باستخدام تطبيق Google Home عىل 

جهازمك احملمول. سيعمل عىل اهلواتف واألجهزة اللوحية اليت تعمل بنظام 

Android، وأجهزة iPhone و iPad، ولكن ليس مع أجهزة المكبيوتر.

ّ ِ

 قد يكون Google Home موجودا بالفعل عىل جهاز Android اخلاص •
بمك وسيكون لديمك بالفعل حساب من وقت إعداد هاتفمك أو جهازمك 

اللويح. إذا مل يكن موجودا عىل جهاز Android اخلاص بمك، فميكنمك 

.Google Play تزنيله من

ً

ً

 إذا اكن لديمك جهاز  iPhone أو iPad، فميكنمك تثبيت تطبيقات Google Home و Google Assistant من •
 App Store. إذا مل يكن لديمك حساب Google بالفعل، فميكنمك إنشاء حساب 

باستخدام هذه التطبيقات.

 عندما يبدأ  Google Home وتجسيل الدخول، سيبحث عن األجهزة الذكية املتوافقة يف مزنلمك ويساعدمك عىل •
توصيلها بشبكة Wi-Fi املزنلية.

Google Nest Mini إعداد

ّدعونا نرى كيف يقوم Google Home بإعداد مكرب صوت Google Nest Mini جديد:

 ابدأوا تشغيل  Google Home عىل هاتفمك أو جهازمك اللويح وتأكدوا من تجسيل الدخول إىل 	. 
حساب Google اخلاص بمك.

 قوموا بتوصيل Google Nest Mini بالكهرباء، مكا هو موحض يف البطاقة داخل الصندوق.	. 

 تأكدوا من توصيل جهازمك احملمول بشبكة  Wi-Fi املزنلية، وإال فلن يمتكن من التحدث إىل 	. 
.Google Nest Mini

حيتاج املزنل الذيك الذي يستخدم مساِعد 

 Google Home إىل تطبيق Google
عىل جهازمك احملمول
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كيفية إعداد تقنية املزنل الذيك
ّسيبحث  Google Home عن أي مكرب صوت ذيك جديد.	. 

 عندما يعرث Google Home عىل مكرب الصوت، سريشدمك خالل اإلعداد ويطرح بعض األسئلة 	. 
عىل طول الطريق، مبا يف ذلك امس الغرفة اليت يوجد هبا مكرب الصوت. قد يكون هذا املطبخ أو 

الغرقة العائلية. من املالمئ تمسية مكربات الصوت املختلفة بالغرف اليت تتواجد فهيا.

ّ

ّ

ّ

 قد يطلب منمك أيضا قول عبارة، أو "OK Google" عدة مرات. هذا لتدريب مكرب الصوت حىت 	. 
يفهم صوتمك.

ّ ً

ّاحصلوا عىل أقىص استفادة من مكرب الصوت الذيك اجلديد

ميكن ملكرب الصوت الذيك أن يفعل الكثري من أجلمك. دعونا نرى بعض األوامر 

اليت تعمل مع مساعد Google، وكيفية جعلها تعمل بشلك موثوق:

ّ

ِ

• OK Google, what's the?) كيف هو الطقس؟ ،OK Google" 
 "OK Google" من األفضل ترك وقفة قصرية بعد "(weather like

ّحىت تظهر األضواء عىل مكرب الصوت، حىت تعرفون أنه يسمتع.

" OK Google، اضبط تذكريا ليوم الغد لدفع فاتورة اإلنرتنت • 
 OK Google, set a reminder for tomorrow to pay the)

 Google إذا مل تذكروا وقتا، فسيفرتض مساعد ".(internet bill
أنمك تقصدون الساعة الثامنة صباحا. لكن ميكنمك أن تقولوا، عىل سبيل 

املثال، "غدا الساعة 9 صباحا".

ً

ِ ً

ً

ً ً

• ". (OK Google, play ABC jazz) ABC jazz العب ،OK Google"   
ّسيقوم Google ببث حمطة راديو ABC Jazz عرب مكرب الصوت.

ميكن ملساِعد Google اإلجابة عىل أي 

سؤال تطرحونه هيلع تقريًبا
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