
1

استخدام مساعد صويت

دعونا نرى كيف يعمل املساعد الصويت يف مكرب صوت ذيك، وبعض الطرق اليت  

ميكنمك من خالهلا استخدامه.

ّ ِ

ِنوع جديد من التحمك: املساعد الصويت ّ

ِإليمك بعض احلقائق األساسية اليت ستساعدمك عىل فهم مساعدمك الصويت:

يتيح لمك مساعدمك الصويت أن تطلبوا من مكرب الصوت الذيك اخلاص • 

بمك ما تريدون، بلغة إجنلزيية بسيطة.

ّ ِ

حىت يعرف أنمك تتحدثون إليه، ابدأوا يف التحدث إىل مساعدمك  • 

 Google الصويت باستخدام  عبارة تنشيط. بالنسبة إىل مساعد

فهي " OK Google"، اما بالنسبة Amazon Alexa فهي فقط 

."Hey Siri" فهي Apple Siri وبالنسبة إىل "Alexa"

ِ

ِ

عندما يمسع املساعد الصويت عبارة التنشيط، فإنه يبدأ يف تجسيل  • 

ما تقولونه، وإرساله عرب اإلنرتنت لتحليله. مكرب الصوت الذيك اخلاص بمك 
سوف يستجيب يف غضون ثوان.

ِ

ّ

هناك أيضا مساعد صويت يف  هاتفمك الذيك و جهازمك اللويح : مساعد Google يف أجهزة Android و Siri عىل • 

 iPhone عىل أجهزة Google عىل أي من هذه األجهزة، ومساعد Alexa ميكنمك تثبيت .iPad و iPhone  أجهزة

و iPad. يقترص تطبيق Siri عىل أجهزة iPhone و iPad فقط.

ِ ِ ً

ِ

ِأيا اكن املساعد الصويت الذي ختتاروه، فهو جماين لالستخدام.•  ً

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

ّ ّ ّ ً

ِكيف يعمل املساعد الصويت

ِدعونا نليق نظرة عن كثب عىل كيفية معل املساعد الصويت:

املساعد الصويت هو  خدمة عرب اإلنرتنت ميكهنا فهم األشياء اليت تطلبوهنا. إهنا تستخدم مكرب صوت ذيك أو • 

تطبيق يعمل عىل جهاز محمول مثل اجلهاز اللويح أو اهلاتف الذيك.

ّ ِ

عندما تعطون أمرا إىل مساعد صويت، يقوم امليكروفون يف اجلهاز الذيك بتجسيل صوتمك وإرساله عرب اإلنرتنت  • 

للتحليل واملعاجلة.

ِ ً

 يستجيب لك مساِعد صويت 
لعبارة التنشيط

ِ

beconnected.esafety.gov.au



2

استخدام مساِعد صويت

 • ،"(OK Google, what time is it?) ما الوقت اآلن؟ ،OK Google  " لذلك عندما تقولون

يمت تجسيل اللكامت  ما الوقت وإرساهلا إىل خدمة مساعد Google عرب اإلنرتنت. يمت إرسال الوقت 

مرة أخرى إىل جهازمك الذي يقوله بصوت عال، ويمت حذف تجسيل صوتمك.
ّ ِ ّ

ّ ٍ

ِتحمس لمك هذه املساعدات الصوتية بطرح أسئلتمك بلغة إجنلزيية بسيطة، ويه ترد بنفس الطريقة.• 

 •"OK Google" :ال يمت تجسيل أي يشء تقولونه حىت يمسع مساعدمك الصويت  عبارة التنشيط اخلاصة به
.Apple Siri لـ "Hey Siri" و Amazon Alexa لـ "Alexa" و Google ملساعد 

ِ ّ

ِ

ِإعداد مساعد صويت

حتتاجون إىل إعداد مساعد الصوت اخلاص بمك الستخدامه. يف هذا املثال، 

:Google Nest Mini مع مكرب الصوت الذيك Google سنستخدم مساعد

ِ

ّ ِ

أوال، ميكنمك إعداد مكرب الصوت الذيك عن طريق توصيله بالكهرباء  • 

وفتح تطبيق  Google Home عىل جهازمك احملمول. بعد ذلك، 

ما عليمك سوى اتباع التعلميات الواردة يف التطبيق.

ّ ً

حتتاجون إىل تدريب املساعد الصويت عىل مكرب الصوت الذيك اخلاص • 

بمك للتعرف عىل صوتمك عىل أنه ينيمت إليمك. سيطلب منمك تطبيق 

Google Home تكرار عبارة التنشيط أو عبارات أخرى عدة مرات 
إلمكال هذا التدريب.

ّ ِ

ّ

ميكنمك إعادة تدريب املساعد الصويت إذا كنمت تعتقدون أنه ال يعمل • 

بشلك جيد مبا فيه الكفاية، أو إذا كنمت تستخدمون مكرب صوت ذيك 

حمبوب مسبقا.

ِ

ّ

ً

اختربوا املساعد الصويت بهسولة بقول بصوت واحض " OK Google، ما الوقت اآلن؟ • 

 (?OK Google, what time is it" إذا اكن لك يشء يعمل بشلك حصيح، فسيخربمك 
Google بالوقت.

ِ

ّنصاحئ وحيل للتحمك الصويت ّ

غالبا ما يكون تعمل كيفية استخدام املساعد الصويت حالة من جتربته ومشاهدته. ولكن هناك بعض  
النصاحئ للبدء:

ِ ّ ً

توقفوا لفرتة وجزية بعد عبارة التنشيط " OK Google". سرتون بعض األضواء تيضء، • 
ّبعد ذلك أهنوا أمرمك. ال تنتظروا أكرث من ثانية وإال سيعود مكرب الصوت للنوم.

ِحتدثوا بصوت واحض وممتزي. سيساعد ذلك املساعد الصويت عىل فهممك.•  ّ

 حيتاج املساِعد الصويت إىل التدريب 
للتعّرف عىل صوتمك
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 • ،OK Google" : اطرحوا أسئلة مبارشة وأعطوا أوامر مبارشة. عىل سبيل املثال، قولوا

شغل راديو  ABC الوطين (OK Google, play ABC radio national)"، وليس 

."(OK Google, would you be able to ...) هل ستكون قادرا عىل ،OK Google"

ّ

ً

إذا قال املساعد الصويت  آسف، فأنا ال أعرف كيفية القيام بذلك، جفربوا قول األشياء • 
بطريقة خمتلفة.

ّ ِ

ميكنمك طرح األسئلة اليت تطرحوهنا يف حمرك حبث، مثل " من هو دون برادمان؟ • 

(?Who is Don Bradman)" سريد مساعد Google مبلخص من ويكيبيديا.
ّ

ِ

املساعدات الصوتية حرفية للغاية لذا جيب أن تكونوا حمددين. إذا كنمت تريدون مساع حمطة • 

."Jazz" فاطلبوا ذلك، وليس جمرد ،ABC Jazz راديو
ّ ِ

هناك العديد من األوامر واإلماكنيات، مع إضافة املزيد من وقت آلخر. تعرفوا علهيا بالقول،  • 

" OK Google، ماذا ميكنين أن أفعل باألوامر الصوتية؟ 
."(OK Google, what can I do with voice commands?)

ّ

ِاألمان واخلصوصية مع املساعد الصويت

يجسل املساعد الصويت صوتمك ويرسله بشلك آمن عرب اإلنرتنت إىل خدمة 

لملعاجلة. لراحة البال، من املفيد معرفة بعض التفاصيل:

ِ ّ ُ

 •ً مكرب الصوت الذيك أو تطبيق املساعد الصويت يسمتع دامئا.  ّ

 .OK Google  جيب أن يسمتع ليك يمسع عبارة التنشيط، مثل

لكنه لن يبدأ يف التجسيل أو إرسال التجسيل حىت تنطقون  
عبارة التنشيط.

هناك استثناء واحد: إذا اكن املنبه يرن، ميكنمك فقط قول  • 

."(Stop) توقف"
ّ

إذا كنمت تستخدمون  مساعد Google أو Siri، فلن يمت • 
 ،Alexa  ختزين تجسيالت صوتمك. إذا كنمت تستخدمون

فسيمت ختزيهنا، ولكن ميكنمك حذفها يدويا.

ّ ِ

ً

 •ّ إهنا دامئا فكرة جيدة عند استخدام أي خدمة إنرتنت للتحقق من سياسة اخلصوصية للخدمة.  ً

ِهذا هو احلال أيضا بالنسبة لملساعدات الصوتية.

حتتوي العديد من مكربات الصوت الذكية عىل مفتاح ميكروفون. بواسطة هذه املفاتيح  ّ• 

ميكنمك فصل امليكروفون حىت ال يسمتع عىل اإلطالق. أعيدوا تشغيل امليكروفون عندما  

تريدون استخدام املساعد الصويت مرة أخرى.
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ِ

 ميكنمك إيقاف تشغيل 
امليكروفون يف مكّرب صوت ذيك

http://www.beconnected.esafety.gov.au
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