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يوّفر Apple ID اآلمن اخلاص بمك الوصول
إىل خدمات iCloud املجانية

هاتف Apple iPhone: النسخ

االحتيايط الحسايب ومشاركة الصور

َ

استخدموا خدمة iCloud املجانية لعمل نخسة احتياطية من ملفاتمك وصورمك وفيديوهاتمك.

يأيت  Apple ID اخلاص بمك مع خدمة جمانية تمسى iCloud، واليت تتيح لمك نسخ ملفاتمك

وصورمك ومقاطع الفيديو احتياطيا ومزامنهتا عرب أجهزة خمتلفة.

َ

ً

يأيت  iCloud أيضا مع الكثري من الرباجم املجانية، مثل تطبيقات معاجلة النصوص وجداول

البيانات والتقومي ومساعد Siri الصويت.

ً

ِ

ما الذي سوف حتتاجونه
قبل أن تبدؤوا الدورة التدريبية، حتققوا من أن هاتف  iPhone اخلاص بمك

محشون بالاكمل وأن به أحدث إصدار من برناجم التشغيل اخلاص به.

ّ

ستحتاجون أيضا إىل اتصال باإلنرتنت عرب شبكة Wi-Fi املزنلية أو عرب بيانات

املوبايل. وستحتاجون إىل تجسيل الدخول إىل Apple ID اخلاص بمك

باستخدام عنوان الربيد اإللكرتوين ولكمة املرور.

ً

iCloud كيفية استكشاف مزيات
من الشاشة الرئيسية، احبثوا عن رمز اإلعدادات (Settings) وأنقروا هيلع لفتحه. نظرا ألنمك مقمت بتجسيل

الدخول إىل جهاز iPad باستخدام Apple ID اخلاص بمك، فسيكون امس املستخدم اخلاص بمك يف األعىل.

ً

ِ

 .	.Apple ID انقروا عىل امس املستخدم اخلاص بمك لفتح شاشة ِ

 احبثوا عن iCloud يف قامئة اخليارات وانقروا علهيا.	. 

 يظهر اجلزء العلوي من الصفحة رشيطا متعدد األلوان. هذا هو مقدار سعة iCloud التخزينية اليت	. 
اسهتلكمتوها بالفعل. يوفر لمك iCloud مخسة غيغابايت من مساحة التخزين الحسابية املجانية للصور

ومقاطع الفيديو وامللفات واملستندات األخرى.

ً
ِ ُ

ّ

 ميكنمك النقر فوق  إدارة التخزين (Manage Storage) لرؤية بعض اخليارات لرشاء املزيد من	. 
مساحة التخزين.

 يَعرض قسم التطبيقات اليت تستخدم iCloud قامئة مبا يمت نخسه احتياطيا عىل iCloud. حيتوي لك	. 
عنرص عىل مفتاح تبديل حبيث ميكنمك اختيار ما إذا كنمت تريدون إجراء نسخ احتيايط هلذا العنرص أم ال.

ً َ ّ ِ
َ
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iCloud ًالتطبيقات اليت ميكن نخسها احتياطيا عىل َ

حيتفظ iCloud بنخسة احتياطية من بعض التطبيقات، لذا إذا فقدمت هاتف iPhone اخلاص بمك أو قررمت بيعه، فلن حتتاجون

ًإىل إضافة هذه التطبيقات يدويا إىل جهازمك اجلديد.

الصور حيتفظ التطبيق بنخسة احتياطية من الصور عىل الحسابة، ويتيح• 

Apple ID لمك مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو عىل جهاز آخر باستخدام

اخلاص بمك، أو اختيار الصور ومقاطع الفيديو ملشاركهتا مع األصدقاء.

جهات االتصال حيتفظ التطبيق بأرقام اهلواتف والتفاصيل اخلاصة• 

باألصدقاء والعائلة واألخشاص اآلخرين أو الرشاكت.

الرسائل يعمل التطبيق نخسة احتياطية من الرسائل النصية اليت• 

ترسلوهنا وتستقبلوهنا عىل هاتف iPhone اخلاص بمك.

سلسلة املفاتيح (Keychain) هو نظام مفيد حلفظ لكامت املرور•

اخلاصة بمك. ميكنمك استخدام Apple ID اخلاص بمك للبحث عهنا

واستخدامها عرب أجهزة Apple األخرى.

النسخ االحتيايط عىل iCloud حيفظ إعدادات هاتف iPhone لكام مقمت بتوصيل هاتف iPhone إلعادة الحشن.• 

إذا فقدمت هاتف iPhone اخلاص بمك أو مقمت ببيعه، فميكنمك تجسيل الدخول إىل هاتف iPhone بديل باستخدام
Apple ID اخلاص بمك، واستخدام النسخ االحتيايط عىل iCloud الستعادة إعدادات هاتفمك السابق هيلع.

َ

َ

iCloud إعداد تطبيق الصور الستخدامه مع

عىل شاشة التطبيقات اليت تستخدم iCloud (Apps Using iCloud)، قوموا بالمترير ألعىل القامئة وانقروا فوق

صور (Photos) لرؤية بعض اخليارات.
ِ

 •.iCloud اخلاص بمك إىل iPhone تقوم تلقائيا بنسخ الصور ومقاطع الفيديو اليت تلتقطوهنا عىل هاتف iCloud صور
لتشغيلها، انقروا عىل املفتاح حىت يتحرك إىل الميني ويتحول من الرمادي إىل اللون.

َ ً

ّ

يتأكد حتسني ختزين هاتف iPhone (Optimise iPhone Storage) من أن هاتف iPhone اخلاص بمك• 

حيتوي دامئا عىل مساحة ختزين اكفية هيلع، من خالل االحتفاظ فقط بنسخ حبجم الشاشة من صورمك ونسخ الصور باحلجم

.iCloud الاكمل احتياطيا عىل

َ ُ ً

ً

التزنيل واالحتفاظ بامللفات األصلية (Download and Keep Originals) يقوم بتخزين الصور باحلجم الاكمل• 

عىل هاتف iPhone اخلاص بمك. سيشغل هذا مساحة أكرب، ولكن سيكون لديمك دامئا نخسة اكملة من الصورة. نظرا ألن

iCloud يأيت مزودا خبمسة غيغابايت فقط من مساحة التخزين املجانية عىل iCloud، ويأيت هاتف iPhone اخلاص
Download and) بمك بسعة 64 غيغابايت عىل األقل، مفن األفضل اختيار التزنيل واالحتفاظ بامللفات األصلية

Keep Originals). انقروا عىل اخليار وستظهر عالمة زرقاء جبانبه.

ّ

ً ً

ً ّ

ّ

َ

يتيح لمك iCloud الوصول إىل امللّفات اليت

ّمت نَخسها احتياطًيا من أجهزة أخرى
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ّتتيح لمك مزية األلبومات املشرتكة (Shared Albums) إنشاء ألبومات الصور ومشاركهتا مع أخشاص آخرين.

اضغطوا عىل زر الصفحة الرئيسية للرجوع إىل الشاشة الرئيسية.

كيفية مشاركة الصور مع األصدقاء والعائلة
يتيح لمك رابط iCloud مشاركة امللفات الكبرية جدا اليت ال ميكن إرفاقها برسالة، لذا فهو مفيد إلرسال صور ومقاطع

فيديو متعددة. دعونا خنتار بعض الصور ملشاركهتا كرابط يف رسالة.

ً ّ

 .	(Photos) من  الشاشة الرئيسية، انقروا فوق رمز الصور 
لفتح تطبيق الصور.

 أنقروا فوق زر  مجيع الصور (All Photos) أسفل الشاشة	. 
لعرض لك صورمك يف شبكة.

 الختيار صورة ملشاركهتا، انقروا فوق زر  إختيار (Select) يف	. 
أعىل ميني الشاشة.

 انقروا عىل الصور اليت ترغبون يف مشاركهتا. ستظهر لك صورة	. 
تقومون بالنقر فوقها عالمة حص زرقاء يف الزاوية السفلية.

ِ ُ

 قوموا بالمترير عىل الشبكة عن طريق المترير ألعىل، حبيث تظهر	. 
أحدث الصور يف األسفل.

 انقروا فوق رمز  املشاركة (Share) يف أسفل يسار الشاشة	. 
لفتح قامئة املشاركة.

 قوموا بالمترير يف قامئة املشاركة حىت  جتدون نسخ رابط	. 
iCloud (Copy iCloud Link) وانقروا هيلع. سيعرض هاتف

iCloud اخلاص بمك تنبهيا يقول جار حتضري رابط iPhone
 .(Preparing iCloud Link)

َ

ٍ ً

 عندما ختتيف قامئة املشاركة، اضغطوا عىل زر قامئة املشاركة	. 
اضغطوا عىل زر الصفحة الرئيسية للعودة إىل الشاشة الرئيسية.

 للصق رابط  iCloud يف رسالة نصية، انقروا أوال عىل رمز	. 
الرسائل (Messages) لفتح تطبيق الرسائل.

ً

 لبدء رسالة جديدة، انقروا فوق رمز  إنشاء (Compose) عىل		. 
ميني الشاشة.

 يقوم iCloud بَنسخ الصور ومقاطع
الفيديو احتياطًيا يف تطبيق الصور هباتف

iPhone اخلاص بمك

يوّفر رمز املشاركة خيارات إلرسال
الصور إىل اآلخرين

beconnected.esafety.gov.au



4

هاتف Apple iPhone: الَنسخ االحتيايط الحسايب ومشاركة الصور

 عندما تظهر رسالة جديدة، أدخلوا امسا أو رمق هاتف موبايل يف		. 
حقل إىل (To)، أو اختاروا من قامئة جهات االتصال اخلاصة بمك.

ً َ َ

 اضغطوا مع االسمترار عىل مربع الرسائل. ستظهر نافذة منبثقة		. 
.(Paste) أنقروا فوق لصق .(Paste) صغرية هبا لكمة لصق

َ ّ

ّسيظهر رابط صور iCloud اخلاص بمك يف مربع الرسائل.		.  َ

 ميكنمك إضافة مالحظة خشصية بعد الرابط إذا أردمت، ولكن تأكدوا		. 
من الضغط عىل  رشيط املسافة (Space bar) أوال حىت

ال تفسد مالحظتمك الرابط!

ً

 أخريا، انقروا عىل زر  اإلرسال (Send). عندما يتلىق صديقمك		.
أو أحد أفراد أرستمك الرابط، ميكنه النقر هيلع لفتح متصفح الويب

عىل جهازمه ومشاهدة الصور اليت شاركمتوها.

ً

ّ

 انقروا عىل زر الصفحة الرئيسية (Home) للرجوع إىل الشاشة الرئيسية.		. 

ميكن لآلخرين رؤية صورمك اليت

مقمت مبشاركهتا عىل أجهزهتم من خالل

iCloud النقر عىل رابط
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