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الحسابة (cloud) وأنمت

ما يه مزايا وعيوب الحسابة، وما الذي حيمتل أن حيدث بالبيانات الخشصية اليت حتتفظون  
هبا يف الحسابة؟

ُ

كيف تبدأون مع الحسابة

ِ كيف تعرفون أن بياناتمك آمنة يف الحسابة؟ إهنا مؤمنة بواسطة حساب املستخدم اخلاص بمك.  ّ

دعونا ننظر يف ذلك:

 تقوم الحسابة بتخزين البيانات وتقدمي اخلدمات، عرب اإلنرتنت. هذا يعين •
أنه ميكن االحتفاظ ببياناتمك عن بعد من أجهزتمك، وال يتعني عليمك  

تشغيل خدمات معاجلة معينة عىل جهازمك. طاملا أنمك متصلون باإلنرتنت،  

ميكن الوصول إىل البيانات عرب اإلنرتنت يف أي وقت، بواسطتمك،  

ومن أي ماكن.

ُ

ّ

ميكنمك إنشاء حساب حسايب عند إعداد حساب Windows أو مكبيوتر • 

Apple أو هاتف iPhone أو جهاز iPad أو هاتف Android أو جهاز 
لويح ألول مرة. ميكنمك أيضا االنتقال إىل طرف ثالث من النظام الحسايب 

وإعداد حساب.

ً

 تأيت معظم احلسابات الحسابية مع بعض التخزين املجاين الذي ميكنمك •
الوصول إليه إما من خالل متصفح الويب اخلاص بمك أو باستخدام 

تطبيق خاص عىل جهازمك احملمول. خيتلف مقدار التخزين املجاين 

حسب اخلدمة الحسابية.

ّ

 تتضمن بعض احلسابات الحسابية املجانية خدمات جمانية أخرى . •
يتضمن Google، عىل سبيل املثال، Gmail، وتقوميا ومجموعة من 

.Office براجم

ً

عندما تضعون مستندا أو صورة أو مقطع فيديو أو أي نوع آخر من امللفات • 

يف التخزين الحسايب اخلاص بمك، فسيستخدم بعضا من مساحة التخزين 
املخصصة لمك. مييل الفيديو إىل استخدام أكرب مساحة، بيمنا تستخدم 

املستندات العادية مساحة أقل.

ً

ً

إذا نفدت املساحة، ميكنمك إزالة امللفات الضخمة غري املرغوب فهيا إلفساح • 
املجال، أو رشاء مساحة أكرب.

تقوم الحسابة بتخزين امللفات عىل اإلنرتنت، 

بدًال من ختزيهنا عىل أجهزتمك
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استخدام الحسابة بسالم وأمان

مكا هو احلال مع مجيع األنشطة عرب اإلنرتنت، من املهم مراعاة بعض األشياء الستخدام 
الحسابة بسالم وأمان:

 سيمت تأمني حسابمك الحسايب باستخدام امس املستخدم و لكمة املرور •
اخلاصني بمك. اختاروا لكمة مرور قوية يهسل عليمك تذكرها ولكن يصعب 

عىل اآلخرين مختيهنا. احتفظوا بنخسة مكتوبة من لكمة املرور اخلاصة بمك 

يف ماكن آمن ورسي.

ِ
ّ

قوموا بتشغيل املصادقة ذات العاملني يف إعدادات اخلدمة الحسابية • 

اخلاصة بمك. هبذه الطريقة سرتسل رمزا إىل جهازمك احملمول يف لك مرة 

تقومون فهيا بتجسيل الدخول لملساعدة يف التحقق من هويتمك. سيبيق 

ذلك خدمتمك الحسابية أكرث أمانا.

ً

ّ

ً

ّزود اخلدمة الحسابية  •  أنمت متتلكون بياناتمك، حىت لو اكنت عىل الحسابة. م

ليس لديه إذن لالطالع عىل بياناتمك. سيحتفظون بنسخ احتياطية يف حالة 

حدوث مشالك يف اخلادم، ولكن جيب عليمك االحتفاظ بنخسة احتياطية  

إضافية بنفسمك.

ُ

من وقت آلخر، حتققوا من رشوط وأحاكم اخلدمة الحسابية. هبذه الطريقة ستعرفون • 

مسؤولياتمك ومسؤوليات اخلدمة. ميكن أن تتغري هذه مبرور الوقت مع تطور اخلدمة.

ّ

ّ

هل هناك جوانب سلبية للحسابة؟

هناك بعض عيوب الستخدام اخلدمات الحسابية. دعونا نرى ما يه وما ميكنمك 

فعله حياهلا:

ّزود اخلدمة الحسابية حتاول إقناعمك بالرتقية •   قد تتلقون إعالنات مزجعة من م
إىل خدمة مدفوعة.

إذا اكنت اإلعالنات يف شلك رسائل بريد إلكرتوين، فميكنمك النقر فوق رابط • 
إلغاء االشرتاك (unsubscribe) يف أسفل الربيد اإللكرتوين.

إذا كنمت تتلقون إعالنات يف شلك نوافذ منبثقة عند تجسيل الدخول إىل • 
ًادة ما يكون ذلك بسبب اخنفاض املساحة  التخزين الحسايب اخلاص بمك، فع

اخلالية لديمك.

عادًة ما تعين اإلعالنات املنبثقة من خدمتمك 
الحسابية نفاد مساحة التخزين لديمك

 احلساب الحسايب محمي بامس 
مستخِدم ولكمة مرور
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ميكنمك إيقاف هذه عن طريق إزالة امللفات اليت ال حتتاجوهنا إلخالء  • 

بعض املساحة. أو ميكنمك البحث يف إعدادات احلساب عن خيار إليقاف 

النوافذ املنبثقة.

 يف بعض األحيان، قد تتغري رشوط اخلدمة اخلاصة باخلدمة الحسابية، مما •
قد يؤدي إىل تقليل مقدار التخزين املجاين أو عدد األجهزة اليت ميكنمك 

ًدامئا حذف ملفاتمك وإلغاء حسابمك.  استخدامها للوصول إىل اخلدمة. ميكنمك 

ّذكروا التأكد من تزنيل ملفاتمك أوالً! ت

ّ

 قارنوا األسعار. تقدم بعض اخلدمات الحسابية بيانات جمانية أكرث من غريها. •
ميكنمك حىت استخدام العديد من اخلدمات الحسابية املختلفة يف  

نفس الوقت.

ّ

األشياء األخرى اليت ميكن أن تقدمها الحسابة لمك

فميا ييل بعض الطرق األخرى اليت تندجم هبا الحسابة مع أجهزتمك، واألنشطة األخرى  

املستندة إىل الحسابة اليت قد ترغبون يف جتربهتا:

 أكرث استخدامات الحسابة شيوعا يه الربيد اإللكرتوين وختزين امللفات •
وختزين الصور وتنظميها ومشاركة األشياء مثل قامئة جهات االتصال 

والتقومي اخلاصني بمك بني مجيع أجهزتمك املختلفة. 

ً

 ً

 ّ

ِ ّ

تتيح املراسلة املستندة إىل الحسابة جتربة أكرث ثراء من الرسائل •

القصرية  (SMS) العادية. تتضمن املراسلة املستندة إىل الحسابة 

 iMessage وWhatsApp وFacebook Messenger والعديد 
.Apple من الرسائل األخرى اخلاصة بأجهزة

 أصبحت خدمات ماكملات الفيديو املستندة إىل الحسابة أكرث أمهية •
يف اآلونة األخرية. بعض األمثلة عىل ذلك يهSkype و Zoom و

.Apple اخلاص بأجهزة Facetime

تتيح الحسابة ملكربات الصوت الذكية إجراء املاكملات. عىل سبيل املثال، •

ميكن ملكرب صوت ذيك متوافق مع مساعد Google االتصال بآخر 

.Google Duo باستخدام تطبيق يمسى

 قارنوا األسعار عند البحث عن 
مزّود خدمة حسابية

 تتيح لمك الحسابة ختزين ومشاركة 
مجيع أنواع امللفات
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