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ما يه الحسابة (cloud)؟
نمسع عن الحسابة طوال الوقت، ولكن ماذا تفعل وما يه الفوائد؟ دعونا نكتشف.

ما يه الحسابة (cloud)؟
لنبدأ بإلقاء نظرة عامة عىل ماهية الحسابة وكيف تعمل:

الحسابة يه لكمة خلدمات المكبيوتر اليت حتتفظ بالبيانات عىل اإلنرتنت • 

بدال من أجهزة المكبيوتر أو األجهزة احمللية. ميكن أن تمشل أيضا خدمات 

المكبيوتر اليت تعاجل املعلومات عرب اإلنرتنت.

ً ً

تعد الحسابة شائعة جدا هذه األيام - رمبا تستخدموهنا بالفعل. تمشل • 

بعض األمثلة عىل اخلدمات الحسابية البحث عىل اإلنرتنت والربيد 

اإللكرتوين املستند إىل اإلنرتنت واملعاجلة خلف مكربات الصوت الذكية 

والوسائل االجمتاعية مثل Facebook و Twitter ومنصات بث الفيديو 

مثل iView و Netflix وبالطبع ختزين البيانات املستندة إىل الحسابة.

ً ُ

ّ

تعمل اخلدمات الحسابية عىل أجهزة مكبيوتر خاصة تمسى اخلوادم. يمت • 

مجع مائت اآلالف من هؤالء معا يف مراكز البيانات لتقدمي هذه اخلدمات.

ّ

ً

تتضمن بعض خدمات التخزين الحسابية الشائعة Google Drive و• 

 iCloud و OneDrive و Dropbox. ميكنمك نسخ امللفات عىل 
هذه اخلدمات، وسيبيق حسابمك الحسايب آمنا باستخدام امس املستخدم 

و لكمة املرور.
ِ ً

مت تصممي اخلدمات الحسابية للحفاظ عىل بياناتمك آمنة وخصوصية، سواء مت ختزيهنا لفرتات طويلة، • 
أو متريرها لفرتة وجزية مثل تجسيالت صوتمك ملساعدمك الصويت. ال ميكن ملوظيف اخلدمة الحسابية 

رؤية ملفاتمك أو صورمك.

ّ ّ

ِ

تقدم خدمات التخزين الحسابية عادة قدرا معينا من التخزين املجاين، وميكن الوصول إليه بواسطة • 

عدد معني من األجهزة. ميكنمك زيادة مساحة التخزين لتلبية احتياجاتمك عن طريق رشاء حساب 

مبستوى أعىل.

ً ً ً ّ

ميكنمك إدارة التخزين الحسايب باستخدام تطبيق عىل جهازمك احملمول، أو عن طريق تجسيل الدخول • 

إىل موقع اإلنرتنت اآلمن من جهاز المكبيوتر املزنيل اخلاص بمك.

تتيح لمك الحسابة ختزين امللفات عىل 

اإلنرتنت، بدًال من ختزيهنا عىل أجهزتمك
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ما يه الحسابة (cloud)؟

األشياء اليت قد تتعرفون علهيا يف الحسابة

الحسابة متاحة أيمنا اكن هناك اتصال باإلنرتنت ومن أي جهاز متصل باإلنرتنت. إذا كنمت تستخدمون جهازا 

محموال أو مكبيوترا بانتظام، فإن الحسابة يه بالفعل جزء أكرب من حياتمك اليومية مما قد تتخيلوه. مفثال:

ً

ً ً ً

حتتفظ مجيع خدمات الربيد اإللكرتوين املستندة إىل اإلنرتنت، مثل • 

 Gmail أو Outlook.com، برسائل الربيد اإللكرتوين اخلاصة بمك 
يف الحسابة وتزنيلها عىل جهازمك عندما حتتاجون إىل قراءهتا.

وباملثل، فإن خدمات الوسائل االجمتاعية مثل  Facebook موجودة • 

 ،Facebook  يف الحسابة. عندما تنظرون إىل صفحة صديق عىل
فإنمك تنظرون إىل الصور والرسائل املخزنة يف الحسابة، وليس  

عىل أجهزة المكبيوتر اخلاصة هبم.

ّ

 يمت االحتفاظ خبدمات بث الفيديو مثل Netflix أو Stan أو خدمات •
catch-up اخلاصة بالتلفزيون مثل ABC iView يف الحسابة.

ّ

 • Apple و Google أخريا، يمت االحتفاظ جبميع البيانات اليت جتعل خرائط

 Maps ممكنة يف الحسابة، مع املعلومات اليت حتتاجون 
إىل تزنيلها عىل جهازمك مكا هو مطلوب لتظهر لمك خرائط هتممك.

ّ ً

فوائد الحسابة

ًدعونا نرى ملاذا أصبحت الحسابة مفيدة جدا لنا يف احلياة اليومية:

 ميكنمك نسخ ملفاتمك وصورمك اهلامة احتياطيا عىل خدمة حسابية. إذا تعطل • 
جهاز المكبيوتر اخلاص بمك، فسيظل بإماكنمك الوصول إىل بياناتمك.

ً

ميكنمك معل نخسة احتياطية هلاتفمك الذيك عىل الحسابة حبيث ميكنمك • 

االنتقال بهسولة إىل هاتف جديد. مبجرد نسخ هاتفمك احتياطيا عىل  

اخلدمة الحسابية، ميكنمك بعد ذلك نسخ مجيع حمتوياته مرة أخرى إىل 

هاتف جديد بأقل قدر من اجللبة.

ً

 ميكنمك الوصول إىل مجيع ملفاتمك وصورمك املوجودة عىل الحسابة من •
أي جهاز. لك ما عليمك فعله هو تجسيل الدخول إىل حسابمك من أي جهاز 

مكبيوتر أو جهاز محمول.

ميكن أن يكون نقل بياناتمك إىل هاتف جديد 

أمًرا هسًال عند النسخ االحتيايط عىل الحسابة

 ُتعد الحسابة جزًءا كبًريا من احلوسبة 
اليومية واألجهزة الذكية 
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ستحتفظ بعض اخلدمات الحسابية جبميع الصور من هاتفمك الذيك، • 

ًومحتيلها تلقائيا أثناء التقاطها وتنظميها بطرق مفيدة خمتلفة لمك.

إذا اكن هاتفمك الذيك أو جهازمك اللويح أو جهاز المكبيوتر اخلاص بمك يدمع • 
مزية اعرث عىل جهازي (Find my device)، فسيقوم جهازمك بإبالغ 

الحسابة عن موقعه بانتظام. ستحتوي الحسابة عىل جسل بآخر موقع مت 

اإلبالغ عنه لمك، وهو أمر مفيد يف حالة فقدانه أو رسقته

ّ

 ميكنمك اختيار املبلغ الذي ترغبون يف دفعه. يف كثري من احلاالت، يتناسب •
حساب الحسابة املجاين مع احتياجاتمك، ولكن ميكنمك زيادة مساحة التخزين 

إىل مكيات كبرية مقابل رسوم هشرية متواضعة إىل حد ما.

استخدام الحسابة يف احلياة اليومية

دعونا نليق نظرة عىل الكيفية اليت ميكن أن يسمتر هبا يوممك مبساعدة الحسابة. سنبين هذا 

عىل خدمات  Google الحسابية، ولكن تتوفر مزيات مماثلة عىل منصات أخرى، مثل 

.Apple و Amazon

مساعد Google يه خدمة حسابية، ميكن أن تذكرمك جبدولمك الزمين • 

بأمر منطوق بسيط إىل مكرب صوت ذيك.

ِ

ّ

أنمت تزورون بعض األصدقاء وترغبون يف أن ترومه صورة ممتعة • 

التقطمتوها منذ فرتة. مل تعد موجودة عىل هاتفمك، ولكهنا موجودة عىل 

حساب  Google Photos اخلاص بمك يف الحسابة. انقروا عىل 

الصورة املصغرة يف  Google Photos، ويف غضون ثوان قليلة 

ستعود إىل هاتفمك.

ٍ
ّ

حتتاجون إىل الرجوع إىل مستند PDF الذي حيتوي عىل معلومات • 

خشصية، ولكن املستند ليس موجودا عىل اهلاتف. ال توجد مشلكة، 

ميكنمك تجسيل الدخول إىل Google Drive، والذي متت مزامنته 

تلقائيا مع جهاز المكبيوتر اخلاص بمك، وفتح نخسة من املستند هناك.

ً

ً

 كنمت يف احلافلة يف طريق العودة إىل املزنل وقررمت التحقق من  •
حساب بريدمك اإللكرتوين عىل Gmail . ميكنمك فتح هذا باستخدام 

تطبيق Gmail عىل هاتفمك، وقراءة مجيع رسائل الربيد اإللكرتوين 

احملفوظة يف الحسابة.

ميكن أن تساعد الحسابة يف العثور عىل 

األجهزة املفقودة أو املرسوقة

تستخدم مكّربات الصوت الذكية الحسابة 

لفهم ما تقولونه وتنظمي يوممك
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