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استخدام األجهزة الذكية

ّلنتعرف عىل مزيد من التفاصيل حول كيفية أداء عدد من املهام الشائعة باستخدام األجهزة الذكية.

ماذا ميكنين أن أفعل باألجهزة الذكية؟
يف ما ييل بعض األشياء اليت ميكنمك فعلها باألجهزة الذكية:

طلب تقرير الطقس - عىل سبيل املثال،  "OK Google، كيف • 

."(OK Google, how's the weather?) حال الطقس؟

تشغيل أو خفت األضواء يف غرفة املعيشة.• 

الطلب من  مكرب الصوت الذيك تشغيل راديو عرب اإلنرتنت، • 

.ABC Classic FM مثل

ّ

الطلب من  جهاز تلفزيون ذيك البحث عن برناجم تلفزيوين وتشغيله • 

أو تغيري القنوات أو مستوى الصوت. 

ّإجراء ماكملة صوتية إىل مكرب صوت ذيك آخر.• 

ّاستخدام التحمك الصويت

ميكن أن حيتوي املزنل الذيك عىل العديد من األجهزة الذكية أكرث من جمرد مكربات الصوت وأجهزة التلفزيون. 

دعونا نرى األجهزة األخرى اليت ميكنمك التحمك فهيا باستخدام املساعد الصويت يف مكرب الصوت الذيك. 

ّ

ّ ِ ّ

تتشابه  األجهزة الذكية مع نظرياهتا غري الذكية، ولكن ميكهنا االتصال بشبكة Wi-Fi حىت تمتكنوا من • 

ِالتحمك فهيا باستخدام املساعد الصويت. ّ

عىل سبيل املثال، تبدو ملبة اإلضاءة الذكية متاما مثل ملبة اإلضاءة العادية، ولكن ميكنمك إخبارها • 

بالتشغيل أو إيقاف التشغيل. 

ً

يتيح لمك  املفتاح الذيك تشغيل وإيقاف تشغيل أجهزتمك املفضلة. ميكنمك توصيله مبصدر طاقة • 

عادي مث اجلهاز يف املفتاح.

يمت إعطاء لك  مفتاح ذيك أو ملبة إضاءة ذكية امسهم اخلاص يف تطبيق املزنل الذيك حبيث ميكن • 

التحمك فهيم عن طريق التطبيق أو بواسطة املساعد الصويت.

ّ

ِ ّ

لكن تذكروا أن لك ما ميكن أن يفعله املفتاح الذيك هو التشغيل أو إيقاف التشغيل. ال ميكنه تغيري  ّ• 

 رسعة املروحة أو ضبط درجة احلرارة عىل املدفئة.

 ميكن أن تساعدمك مكّربات الصوت 
 الذكية عىل البقاء منمظني، 
وتوّفر املعلومات والرتفيه 
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مت تصممي بعض  أجهزة التلفزيون الذكية خصيصا للعمل مع Google Assistant أو • 
 Amazon Alexa، وبعضها يعمل مع لكهيام. احبثوا عن ملصق Works with عىل 

التلفزيون للتحقق من املساعد الصويت الذي يستخدمه التلفزيون.

ً ّ

ِ

ّاسمتعوا إىل راديو عرب اإلنرتنت مبكرب صوت ذيك

دعونا نتعرف عىل كيفية االسمتاع إىل راديو عرب اإلنرتنت عىل مكرب صوت ذيك. 

نستخدم مكرب الصوت الذيك Google Nest Mini يف مثالنا، لكن اخلطوات 

متشاهبة مع املوديالت األخرى. 

ّ ّ

ّ

ّ تأكدوا من إعداد مكرب الصوت الذيك اخلاص بمك بشلك حصيح. 	. 

 ما عليمك سوى إخبار مكرب الصوت الذيك اخلاص بمك بتشغيل  	. 
 ،OK Google “  ،ما تريدون تشغيله - عىل سبيل املثال

 ABC Radio National  قوموا بتشغيل

”(OK Google, play ABC Radio National)

ّ

 .	 Radio National سوف يرد مكرب الصوت الذيك، "بالتأكيد، إليك 
عىل TuneIn." مث ستمسع األصوات املألوفة لـ ABC. إن 

TuneIn يه خدمة راديو جمانية عرب اإلنرتنت.

ّ

بيمنا ال حتتاج مكربات الصوت الذكية واألجهزة املزنلية الذكية 

األخرى إىل الكثري من البيانات، فإن معمظها سيتوقف عن العمل 

إذا نفدت البيانات املمسوح هبا. تساعد خطة البيانات املزنلية 
غري احملدودة عىل مضان عدم تفويت مزنلمك الذيك ألي يشء.

ّ

 ميكنمك تغيري مستوى صوت التشغيل بقول " OK Google، ارفع مستوى الصوت 	. 
 "(volume 5) 5 أو "مستوى الصوت "(OK Google, volume up) 

 "(volume maximum) سوف ينتقل من  1 إىل 10 أو "مستوى الصوت األقىص)
وما إىل ذلك. إهنا حقا مرنة للغاية.

 وعندما تنهتون، " Ok Google، توقف (OK Google, stop)." أو، إذا كنمت تفضلون 	. 
".(OK Google, please stop) يرىج التوقف ،OK Google"

ميكنمك البحث عن راديو عرب اإلنرتنت 

وتشغيله عىل مكّرب صوت ذيك
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ِاستخدام مساعد Google لتنظمي يوممك

ميكن أن يكون مساعد Google أيضا مساعدمك الخشيص، مما يساعدمك يف تنظمي يوممك. يعمتد هذا القسم 

عىل هاتف Android ومكرب الصوت Google Nest Mini الذيك، لكن Alexa و Siri يعمالن بشلك مشابه:

ِ ً ِ

ّ

 • Google اخلاص بمك، لذلك ميكن ملساعد Google اخلاص بمك هو نفسه حساب Google إن مساعد

قراءة تقومي Google وجهات االتصال اخلاصة بمك، طاملا أنمك مشرتكون يف لكهيام.
ِ ِ

ِبعض أوامر مساعد Google عبارة عن إجراءات روتينية جاهزة.• 

أحدها "OK Google، صباح اخلري". سيخربمك بالوقت والطقس وأي • 

أحداث تقومي أو تذكريات مقمت بضبطها وقد يعرض بعض عناوين األخبار 

.ABC من

ميكنمك إضافة حدث إىل التقومي اخلاص بمك عن طريق الصوت . • 

" OK Google، أنشئ حدثا يمسى عيد ميالد ماريو." سيسأل 
مساعد  Google بعد ذلك، " مىت موعد احلدث؟" وميكنمك الرد، 

"غدا الساعة 3 بعد الظهر".

ً

ِ

ً

عندما تسألون،"Ok Google ، ماذا يوجد يف التقومي اخلاص يب؟ • 

 (?OK Google, what's on my calendar)" سيخربمك 
"مساعد  Google" بالعنارص القليلة التالية يف تقوميمك، مبا يف ذلك 

عيد ميالد ماريو إذا اكن بالقرب من أعىل القامئة.

ِ

ِاستخدام مساعد Google لفعل املزيد

إليمك بعض األشياء األخرى اليت جيب وضعها يف االعتبار خبصوص املساعد 

الصويت اخلاص بمك:

ِ

 • ،Siri أو Alexa ال يعمل مع أجهزة Google تذكروا،  مساعد

(وال يعمل Alexa و Siri مع بعضهام البعض أيضا).
ِ ّ

ً

إذا كنمت قد بدأمت نظام املزنل الذيك استنادا إىل  مساعد • 
 Works with Google Assistant فاحبثوا عن Google 
عندما تريدون رشاء أجهزة جديدة. إذا اكن  Alexa، فاحبثوا عن 

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

ِ ً

 ميكن أن يساعدمك مساِعد 
Google يف تنظمي يوممك 

 ال تعمل املساعدات الصوتية 
املختلفة مع بعضها البعض.
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نظرا ألن املساعدات الصوتية تزداد ذاكء طوال الوقت، جيب عليمك • 

حتديث أجهزتمك الذكية باسمترار. ستقوم معظم مكربات الصوت الذكية 

بتحديث براجمها تلقائيا حسب احلاجة.

ً ً

ّ

ً

تريدون أن تعرفوا ماذا ميكن أن تفعل أيضًا؟ فقط اسألوا : • 

" Ok Google، ماذا ميكنك أن تفعل؟ 
 (?OK Google, what can you do)" اسألوا مرة 

أخرى لمساع املزيد من االقرتاحات. وال ترتددوا يف التجربة . 

لن تكرسه.

ّ

بل حاولوا طرح أسئلة صعبة مثل "  كيف جنح دون • 

برادمان يف لعبة الكريكيت؟ " ستندهشون غالبا من مدى 

فائدة اإلجابات ومتعهتا. ميكنمك حىت جعل مساعدمك  

يقوم باحلسابات نيابة عنمك.

ً

ِ

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

ّ ّ ً

ّ

 جّربوا مكّرب صوت ذيك 
الكتشاف ما ميكنه فعله
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