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استخدام التلفزيون الذيك

هل لديمك تلفزيون ذيك؟ دعونا نكتشف ما إذا كنمت متتلكون واحدًا وما ميكنمك فعله به لتذهبوا أبعد من  

مشاهدة البث التلفزيوين العادي

ما هو التلفزيون الذيك؟
لقد أخذت أجهزة التلفزيون تصبح أكرث ذاكء لك الوقت. دعونا نرى ما هو ممزي 

حول أجهزة التلفزيون الذكية:

ّ ً

 • Wi-Fi يشمتل التلفزيون الذيك عىل جهاز مكبيوتر صغري مزود خبدمة

لالتصال باإلنرتنت. حيتوي عىل العديد من التطبيقات احململة،  

مثل اهلاتف الذيك، لتشغيل مجيع أنواع احملتوى من اإلنرتنت.

ميكنمك التحمك يف أجهزة التلفزيون الذكية بأجهزة حتمك عن بعد رائعة، • 

وميكن أيضا التحمك يف العديد مهنا باستخدام صوتمك.

 •ABC iView تمشل التطبيقات األكرث شيوعا عىل أجهزة التلفزيون الذكية

و Netflix و YouTube و Amazon Prime Video. عادة ما تكون 
مثبتة مسبقا عىل تلفزيون ذيك جديد. ميكن تثبيت تطبيقات أخرى من  

متجر تطبيقات التلفزيون.

يف حني أنه من األنسب عادة توصيل تلفزيون ذيك بشبكة Wi-Fi، فإن معظم أجهزة التلفزيون الذكية تشمتل أيضا عىل • 
مقبس شبكة سلكية. 

تعرض أجهزة التلفزيون الذكية عنارص حتمك خاصة عىل شاشهتا عند الضغط عىل زر الصفحة الرئيسية. قد تكون هذه عبارة • 

عن رشيط من اخليارات عرب اجلزء السفيل أو رموز أخرى أو لوحات صغرية ميكنمك من خالهلا اختيار الرباجم أو اخلدمات.

إذا اكن التلفزيون اخلاص بمك ال يتصل باإلنرتنت، فهو ليس تلفزيونا ذكيا. إذا اكن تلفزيونا ذكيا وغري متصل باإلنرتنت،  • 
فأنمت ال تسمتتعون باملزايا اليت يقدمها. حاولوا توصيله جلعله أكرث ذاكء!
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 ميكن التحّمك يف العديد من أجهزة 
التلفزيون الذكية باستخدام صوتمك

لألمان، من املهم احلصول عىل التطبيقات من متجر التطبيقات الرمسي فقط. 

ميكن ألجهزة التلفزيون الذكية االتصال فقط مبتجر التطبيقات الرمسي  

هلذا التلفزيون، حىت تعرفون أن التطبيقات اليت تقومون بتزنيلها آمنة.
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ًكيف جتعلون التلفزيون ذكيا

لسمت مضطرين لرشاء جهاز تلفزيون جديد إذا اكن تلفزيونمك احلايل غري ذيك، أو إذا اكن تلفزيونمك  

الذيك قدميا. إذا اكن التلفزيون اخلاص بمك حيتوي عىل مقابس  HDMI، فميكنمك فقط إضافة 

 جهاز بث جلعله ذكيا.
ً

ً

املزية الرئيسية للتلفزيون الذيك يه أنه ميكنه بث احملتوى من اإلنرتنت.• 

خيتلف البث عن التزنيل. بدال من تزنيل برناجم اكمل عىل جهاز قبل • 

تشغيله، يعين البث أنه ميكن بدء التشغيل يف غضون ثوان مع معظم 

اتصاالت اإلنرتنت احلديثة.

يعد البث باستخدام تلفزيون ذيك أكرث أمانا من جهاز المكبيوتر ألن أجهزة • 

التلفزيون وأجهزة البث ستتصل فقط بقامئة قصرية من املصادر اآلمنة.

أجهزة البث اليت ميكنمك إضافهتا إىل أي تلفزيون باستخدام مقبس • 

HDMI تتضمن Chromecast مع Google TVو Apple TV و 
 Telstra TV و Amazon Fire TV و Roku Ultra و 

 Fetch Mighty، إىل جانب العديد من الرباجم األخرى. (الحظوا أن 
أجهزة البث مثل  Apple TV أو Amazon Fire TV ال تتضمن 

شاشة التلفزيون. إهنا لالتصال بالتلفزيون احلايل اخلاص بمك).

ّ

ً

ٍ

ً ُ

استخدام أجهزة البث

دعونا نرى كيف تستخدمون أجهزة البث، باستخدام  Chromecast مع Google TV مكثال. 

(.Google Chromecast مالحظة: هذه يه ليست نفهسا جكهاز)

قوموا بتوصيل جهاز Chromecast مع Google TV يف مقبس •  

HDMI عىل التلفزيون ويف الكهرباء، مث قوموا بتحويل التلفزيون إىل إدخال 
HDMI الذي مت توصيل جهاز Chromecast به. 

عندما ينهتي Chromecast مع Google TV من بدء التشغيل، • 

ستظهر لمك صفحة اإلعداد. ستوجهمك التعلميات اليت تظهر عىل الشاشة 

خالل معلية اإلعداد.

ستحتاجون إىل هاتف ذيك أو جهاز لويح و حساب Google. إذا كنمت • 

تستخدمون جهاز iPhone أو iPad، فيجب أن تقوموا بتثبيت تطبيق 

Google Home ومساعد Google هيلع أوال وتجسيل الدخول إىل 
حسابك Google اخلاص بمك.

ً ِ

يضيف جهاز بث Chromecast مع 

Google TV مّزيات ذكية إىل أي تلفزيون

 يقوم التلفزيون الذيك ببث 
الفيديو والصوت من اإلنرتنت
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عند اكمتال اإلعداد، سيعرض Chromecast مع Google TV شاشة • 

الصفحة الرئيسية.

يعرض هذا بعض األشياء اليت ميكنمك مشاهدهتا، مع وجود صف من • 

 Google التطبيقات يف اجلزء السفيل. ميكنمك الضغط عىل زر مساعد

(Google Assistant) عىل جهاز التحمك عن بعد وطرح أسئلة مثل، 
"ارين أفالم مع ممثلني أسرتاليني."

ستحتاجون إىل حسابات الستخدام بعض التطبيقات، مثل Netflix و • 

.Prime Video

ِ

ُ ّ

األشياء اليت ميكنمك مشاهدهتا عىل التلفزيون الذيك

ًحسنا، دعونا نرى ما ميكنمك مشاهدته بالفعل باستخدام تلفزيون ذيك:

ال يزال تلفزيونمك الذيك تلفزيونا عاديا، وميكنه عرض البث التلفزيوين • 
املجاين عىل اهلواء.

تقدم معظم حمطات التلفزيون املجانية أيضا خدمات تلفزيونية مواكبة، • 

من تطبيقات مثل ABC iView و SBS OnDemand. هذه جمانية 

لملشاهدة، ولكن قد حتتاجون إىل إنشاء حساب مع مزود اخلدمة أوال.

 • Blu-ray أو DVD ميكنمك أيضا مشاهدة األفالم والرباجم التلفزيونية من

باستخدام مشغل متوافق.

قد تقدم أجهزة التلفزيون الذكية املختلفة بعض خدمات البث املجانية • 

األخرى. لكن مجيعها يقدم YouTube، وهو جماين أيضا.

تتوفر األفالم عند الطلب عىل أساس  الدفع مقابل املشاهدة من خدمات مثل • 
 Google و Amazon و Apple. ستحتاجون إىل إنشاء حساب جماين، 

مث الدفع الستئجار الفيمل أو رشائه.

تتضمن أجهزة التلفزيون الذكية معوما مجموعة من خدمات البث املبارش مثل  • 

 YouTube Premium و Stan و Amazon Prime Video و Netflix 
و  Disney+. الستخدام أي من هؤالء، سيتعني عليمك التجسيل ودفع ما بني 

حوايل 10 دوالرات و 20 دوالرا هشريا.

تتضمن معظم أجهزة التلفزيون أيضا بعض خدمات البث املوسييق مثل Spotify و • 

.YouTube Music و Amazon Music و Apple Music

تتوفر أيضا العديد من تطبيقات التلفزيون الذيك لألجهزة احملمولة، حبيث ميكنمك تجسيل • 
الدخول باستخدام حسابمك ملشاهدهتا عىل هاتف ذيك أو جهاز لويح. 
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 تساعدمك تقنية مساِعد الصوت يف 
العثور عىل حمتوى التلفزيون الذيك

يوّفر التلفزيون الذيك البث التلفزيوين 
والرتفيه من اإلنرتنت
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احملتوى اخلاص بمك عىل تلفزيون ذيك

أخريا، ميكنمك حىت مشاهدة الوسائط اخلاصة بمك عىل تلفزيون ذيك:

يف هذه األيام، ميكننا التقاط صور ومقاطع فيديو ألصدقائنا وعائلتنا • 
ورحالتنا باستخدام هواتفنا. بدال من مشاهدهتا عىل شاشة هاتفمك 

الصغرية، ميكنمك إرساهلا السلكيا إىل شاشة تلفزيونمك الذيك الكبرية.

حنن نستخدم تطبيق Google Photos عىل هاتف Android الذيك • 

أو iPhone وجهاز Chromecast مع Google TV يف هذا املثال. 
هناك العديد من الرتكيبات املختلفة اعمتادا عىل موديل التلفزيون أو  

جهاز البث، ولكن جيب أن حتصلوا عىل فكرة عن كيفية معلها من  

هذا املثال.

الفكرة يه أن تطبيق Google Photos عىل اهلاتف الذيك ميكنه • 
إرسال  صورة أو مقطع فيديو إىل جهاز بث Chromecast مع 

Google TV. سيظهر هذا بعد ذلك عىل جهاز التلفزيون اخلاص بمك.

قوموا بتشغيل التلفزيون والتبديل إىل إدخال Chromecast. افتحوا تطبيق • 

Google Photos عىل هاتفمك الذيك وحددوا صورة أو مقطع فيديو. مث انقروا عىل 
رمز Google Cast بالقرب من أعىل ميني الصورة أو مقطع الفيديو. إذا مل تروه، 

فانقروا عىل الصورة أو مقطع الفيديو عىل شاشة هاتفمك أثناء عرضه.

سيؤدي ذلك إىل عرض قامئة باألجهزة املتوافقة اليت ميكنمك إرسال احملتوى إلهيا. • 

حددوا جهاز التلفزيون اخلاص بمك وبعد حلظات قليلة، ستظهر الصورة أو الفيديو عىل 

شاشة التلفزيون.

مث يعمل اهلاتف الذيك مثل جهاز التحمك عن بعد. ما عليمك سوى المترير لرؤية • 
الصورة أو الفيديو التايل.

عند االنهتاء، انقروا عىل رمز  Cast مرة أخرى وانقروا عىل إيقاف اإلرسال • 

(Stop Casting) أو قطع االتصال (Disconnect) وسيعود التلفزيون إىل 
شاشته الرئيسية، أو رمبا أي يشء اكن معروضا من قبل.
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 يتيح لمك التلفزيون الذيك مشاركة 
احملتوى من هاتفمك إىل الشاشة الكبرية

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