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ما هو التطبيق (app)؟
هاتفمك ميلء بالتطبيقات. ما يه التطبيقات؟ ماذا ميكنمك ان تفعلوا هبا؟

ما هو التطبيق (app )؟
التطبيقات عبارة عن براجم مكبيوتر صغرية هلاتفمك الذيك أو جهازمك اللويح (التابليت)

اليت تساعدمك يف إجناز املهام. معظم التطبيقات هسلة االستخدام. 

ّمت تصممي التطبيق للعمل بشلك جيد عىل الشاشة الصغرية جلهازمك.• 

ّيمت متثيل التطبيقات من خالل رمز عىل شاشة جهازمك.• 

قد يؤدي أحد التطبيقات مهمة حمددة، أو عددًا صغريًا من املهام ذات الصلة.• 

عىل سبيل املثال، سيخربمك تطبيق الطقس بتوقعات الطقس.

ّ

هناك املاليني من التطبيقات، مجيعها مصممة للقيام بأشياء خمتلفة.• 

ِتستخدم العديد من التطبيقات البيانات من اإلنرتنت، بيمنا بعضها ال يفعل ذلك.•  َ

ما الذي ميكنين فعله بالتطبيق؟
تتيح لمك التطبيقات إجراء العديد من املهام املختلفة باستخدام جهازمك.

ّمع توفر املاليني للتزنيل، هناك تطبيق للك يشء تقريبًا.

ميكن لتطبيق  ABC iView ترفهيمك من خالل العروض التليفزيونية• 

اليت فاتتمك.

ميكن أن تساعدمك خرائط Google و Opal Travel يف السفر.• 

ميكن أن يساعدمك  Express Plus Medicare و• 

Express Plus Centrelink يف إدارة خدماتمك احلكومية.

ميكن أن تساعدمك التطبيقات من متاجر البيع بالتجزئة يف رشاء• 

ّأشياء عرب اإلنرتنت، أو جمرد معرفة ما هو متوفر يف السوبر ماركت.

ّميكن أن تساعدمك تطبيقات Facebook و SMS ورسائل الربيد اإللكرتوين يف البقاء عىل اتصال والتعرف عىل أخشاص جدد.• 

ميكن لتطبيقات التقومي والساعة مساعدتمك يف البقاء منمظني.• 

وهناك اآلالف من تطبيقات األلعاب لملتعة اليومية.•

تَظهر التطبيقات كرموز عىل شاشة 

هاتفمك احملمول أو جهازمك اللويح

 ستؤدي التطبيقات املختلفة 
مهام خمتلفة عىل جهازمك 
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ما هو التطبيق (app)؟
من أين ميكنين احلصول عىل التطبيقات؟

من الهسل البحث عن التطبيقات اجلديدة وتزنيلها عىل جهازمك من

 Apple App Store و Google Play، وهذا يعمتد عىل اجلهاز
الذي تستخدمونه.

إذا اكن لديمك جهاز  iPhone أو iPad، فإن املاكن الوحيد الذي• 
.App Store ميكنمك احلصول فيه عىل التطبيقات هو من

 •،Android  إذا اكن لديمك هاتف أو جهاز لويح يعمل بنظام
فإن املاكن الوحيد الذي جيب أن حتصلون فيه عىل التطبيقات

.Google Play هو من

يف كال املتجرين، ميكنمك البحث عن التطبيقات حسب االمسِ• 
أو النوع أو عن طريق الرشكة أو املؤسسة اليت أنشأهتا.

معظم التطبيقات جمانية. العديد من هذه التطبيقات يه• 

بمتويل من اإلعالنات داخل التطبيق.

 •Google Play و App Store  دامئا ما تكون التطبيقات من

آمنة لالستخدام.

ً

قد تكون التطبيقات هلواتف  Android من أي ماكن آخر• 

غري آمنة وجيب عدم استخدامها.

 ميكنمك تزنيل تطبيقات جديدة من 
 Google Play أو Apple App Store

"دامئا ما تكون التطبيقات من App Store و
Google Play آمنة لالستخدام. قد تكون التطبيقات
هلواتف Android من أي ماكن آخر غري آمنة وجيب

عدم استخدامها...”

ً
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ما هو التطبيق (app)؟
كيف أكون آمنًا بإستخدام التطبيقات؟

تعد التطبيقات ممتعة ومفيدة، ولكن من املهم احلرص عىل التأكد من

أهنا آمنة وأن معلوماتمك الخشصية وجهازمك محميان.

ّ ُ

 •App Store  مرة أخرى، استخدموا فقط التطبيقات من
.(Android ألجهزة) Google Play أو ( Apple ألجهزة)

بالنسبة للخدمات احلكومية واملرصفية، استخدموا فقط• 

التطبيقات الرمسية الصادرة عن الدائرة احلكومية أو البنك.

تذكروا، ميكنمك البحث عن التطبيقات الرمسية من خالل• 

App Store  البحث عن امس الدائرة أو البنك يف

.Google Play أو

فكروا جيدًا قبل إدخال التفاصيل الخشصية يف أحد التطبيقات.• 
هل حيتاجها التطبيق أو اخلدمة؟

إذا طلب التطبيق احلصول عىل إذن للقيام بيشء غريب،• 
مثل إجراء ماكملات هاتفية، فال تعطوه هذا اإلذن.

انتهبوا إىل األخبار العادية، واليت عادة ما تبلغ عن حدوث• 

انهتااكت أمنية يف الرشاكت عرب اإلنرتنت.

ّ ُ

ال تستخدموا أبدا شبكة  Wi-Fi العامة إلدخال التفاصيل الخشصية• 
أو لكامت املرور يف التطبيق.

"ال تستخدموا أبدا شبكة Wi-Fi العامة إلدخال
تفاصيل خشصية أو لكامت مرور يف التطبيق."

ً

 احبثوا عن التطبيقات الرمسية عند 
استخدام اخلدمات احلكومية واملرصفية

beconnected.esafety.gov.au
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