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هاتف Android: النسخ االحتيايط

الحسايب ومشاركة الصور

َ

َاستخدموا حساب Google املجاين اخلاص بمك إلجراء نسخ احتيايط مللفاتمك وصورمك ومقاطع الفيديو اخلاصة بمك.

يأيت حساب Google اخلاص بمك مزودا خبدمات حسابية جمانية تتيح لمك نسخ ملفاتمك وصورمك ومقاطع الفيديو احتياطيا

ومزامنهتا عرب أجهزة خمتلفة.

ً َ ً ّ

يأيت حساب Google اخلاص بمك أيًضا مع الكثري من الرباجم املجانية، مثل معاجل اللكامت وجدول البيانات والتقومي، باإلضافة إىل

مساعد Google الصويت.
ِ

ِ

ما الذي سوف حتتاجونه
قبل أن تبدؤوا الدورة التدريبية، حتققوا من أن هاتفمك محشون بالاكمل وأن

به أحدث إصدار من برناجم التشغيل اخلاص به.

ّ

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

Google هاتف املوبايل، وستحتاجون إىل تجسيل الدخول إىل حساب

اخلاص بمك باستخدام عنوان الربيد اإللكرتوين ولكمة املرور.

،Android  تذكروا، هناك العديد من العالمات التجارية املختلفة هلاتف

ولكها تفعل األشياء بشلك خمتلف قليال. وقد تبدو بعض الشاشات عىل

هاتفمك خمتلفة قليال عن تلك املوجودة يف ورقة النصاحئ هذه، ولكن ال

يزال بإماكنمك املتابعة.

ّ

ً

ً
يوّفر حساب Google اآلمن اخلاص بمك
الوصول إىل اخلدمات الحسابية املجانية

،(Photos) تأكدوا من فتح تطبيق الصور 
(Gallery) وليس تطبيق املعرض 

اخلاص بصانع اهلاتف

ُكيفية معل نخسة احتياطية من الصور ومشاركهتا

(cloud) دعونا نليق نظرة عىل كيفية نسخ صورمك احتياطيا إىل الحسابة

ومشاركهتا مع األصدقاء والعائلة.

ً َ

 احسبوا ألعىل من أسفل الشاشة إلظهار مجيع تطبيقاتمك.	. 

 احبثوا عن تطبيق  الصور (Photos) وأنقروا عىل الرمز لفتحه.	. 
من املهم أن تفتحوا تطبيق الصور، وليس تطبيق املعرض

Android  اخلاص بصانع اهلاتف. وقد تمسي بعض هواتف

تطبيق املعرض صورمك ( Your Photos). حتققوا من أنمك

تفتحون تطبيق الصور فقط.

ّ ُ

ّ
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 .	،(Photos) إذا اكنت هذه يه املرة األوىل اليت تستخدمون فهيا تطبيق الصور 
فستحتاجون إىل منحه إذنا للوصول إىل الصور وامللفات األخرى عىل هاتفمك. هذا رضوري

.(Allow) ليك يعمل التطبيق بشلك حصيح وآمن للقيام به. أنقروا فوق المساح

ً

 تسألمك الشاشة التالية معا إذا كنمت تريدون نسخ الصور ومقاطع الفيديو املوجودة عىل	. 
هاتفمك احتياطيا إىل حساب Google (Google Account) اخلاص بمك. أنقروا فوق

.(Turn on backup) تشغيل النسخ االحتيايط

َ

ً

َ

 .	(Original) اختاروا اآلن النوعية اليت ختزنون هبا صورمك. إذا مل يكن اخلي ار األصيل 
ًأزرقا. ممزيا بالفعل، فانقروا هيلع حىت يصبح لون املربع احمليط به 

ّ ّ

ً

 ميكن أن يستخدم اخليار التايل،  النسخ االحتيايط عرب بيانات املوبايل	. 
 (Back up over mobile data)، خمصصات البيانات اخلاصة بمك ويكون ملكفا،

لذا حتققوا من أنه مت ضبطه عىل إيقاف التشغيل. جيب أن يظل املفتاح رمادًيا.

َ َ

ً ّ

ّ

 .	.(Confirm) أنقروا فوق تأكيد 

Google قد يقدم هاتفمك بعد ذلك عرض رشاحئ حول ما ميكنمك فعله باستخدام صور

(Google Photos). ميكنمك النقر فوق التايل (Next) يف الزاوية الميىن السفلية لرؤية
املعلومات، أو النقر فوق ختيط (Skip) لالنتقال إىل اخلطوة التالية.

ّ

ّ

Google استخدام تطبيق صور

تظهر شاشة   Google (Google Photos) الرئيسية، وتعرض

الصور ومقاطع الفيديو اخلاصة بمك.  سرتون أيضا رمز امللف الخشيص 

حلساب Google (Google Account) يف اجلزء العلوي األمين.

صور

ً

إذا اكن هناك خط أزرق يتحرك حوله، فسيمت نسخ الصور ومقاطع الفيديو
املوجودة عىل هاتفمك احتياطيا إىل الحسابة.

َ ّ ّ

ً

ّللتحقق من أنه يمت االحتفاظ بنخسة احتياطية من صورمك: ّ

 انقروا فوق ملفمك الخشيص.	. 

 سيظهر مربع حيتوي عىل بعض املعلومات اليت تساعدمك يف إدارة	. 
صور Google. سيظهر املربع أن صورمك يمت نخسها احتياطيا

 .(Backing up)
ً َ ّ ِ ُ

مبجرد االحتفاظ بنخسة احتياطية من صورمك، ستمتكنون من الوصول إلهيا عن

طريق تجسيل الدخول إىل حساب Google اخلاص بمك من أي جهاز. ميكنمك

أن ترون كيف يمت ذلك باستخدام مكبيوتر مكتيب أو مكبيوتر محمول يعمل

بنظام Windows يف دورات مشاركة الصور واملوقع مع الحسابة.

ّ

Google يقوم التخزين الحسايب ل 
بَنسخ الصور ومقاطع الفيديو احتياطًيا يف

تطبيق صور Google عىل هاتفمك
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Google معلومات مفيدة يف نافذة حساب

Google ميكنمك دامئا النقر فوق  رمز امللف الخشيص حلساب

للوصول إىل املعلومات املفيدة.

ً

توحض لمك السعة التخزينية للحساب (Account storage) مقدار

املساحة اليت تشغلها الصور ومقاطع الفيديو اخلاصة بمك يف الحسابة.

يأيت حساب  Google اخلاص بمك مزودا بـ 15 غيغابايت من التخزين

الحسايب املجاين، وعندما ينفد ذلك، ستحتاجون إىل رشاء املزيد أو

حذف بعض الصور أو امللفات األخرى من الحسابة.

ّ

ً ّ

 .	.(Account storage) أنقروا فوق السعة التخزينية للحساب  
تفتح صفحة جديدة بعنوان  النسخ االحتيايط واملزامنة

 .(Back up & sync)
َ َ

  حتققوا من أن لون مفتاح النسخ االحتيايط واملزامنة (Back up & sync) أزرقا، مما يعين أنه	. 
قيد التشغيل. هذا يعين أنه يف لك مرة تلتقطون فهيا صورة أو مقطع فيديو باستخدام هاتفمك، سيقوم

تطبيق الصور (Photos app) بنخسها احتياطيا إىل التخزين الحسايب حلساب Google اخلاص بمك.

ً َ ّ

ً

 إليقاف النسخ االحتيايط للصور ومقاطع الفيديو اخلاصة بمك، ميكنمك النقر فوق املفتاح حىت يتحول الزر	. 
إىل اللون الرمادي.

ّ َ

 يوجد حتته امسمك وتفاصيل حساب Google، وزر ميكنمك النقر هيلع لرشاء املزيد من التخزين الحسايب.	. 

 أنقروا فوق هسم الرجوع (Back) للعودة إىل مربع صور Google املنبثق.	. 

  أسفل السعة التخزينية للحساب (Account storage) قد ترون شيائ مثل إخالء مساحة	. 
 (Free up space). أنقروا فوق زر إخالء (Free up) لفتح شاشة جديدة حتتوي عىل معلومات

حول كيفية إزالة الصور بأمان من هاتفمك إلخالء مساحة عىل جهازمك. يف هذه احلالة، إذا مل يكن

هاتفمك متصال باإلنرتنت، فلن تمتكنوا من رؤية الصور املخزنة يف احلساب الحسايب اخلاص بمك.

ً

ّ ً

 .	(cross) الرئيسية عن طريق إغالق املربع. أنقروا فوق عالمة زائد Google ارجعوا إىل صفحة صور  
يف اجلزء العلوي األيرس من الشاشة.

ّ

Google يتيح لمك التخزين الحسايب ل

الوصول إىل امللفات اليت ّمت نَخسها

احتياطًيا من األجهزة األخرى
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كيفية مشاركة الصور مع األصدقاء والعائلة
ميكنمك استخدام الحسابة وتطبيق املراسلة هباتفمك ملشاركة الصور مع األصدقاء والعائلة عن طريق إرسال 

رابط (link) هلم. يتيح لمك الرابط مشاركة امللفات الكبرية جدا اليت ال ميكن إرفاقها برسالة، مثل العديد

من الصور ومقاطع الفيديو.

ً

 من الصفحة الرئيسية لصور Google، اختاروا صورة ملشاركهتا من	. 
خالل النقر مع االسمترار يف الضغط بإصبعمك عىل الصورة حىت تظهر

عالمة حص زرقاء يف الزاوية اليرسى العلوية للصورة.

 حتتوي الصور األخرى اآلن عىل دائرة بيضاء شاحبة يف الزاوية اليرسى	. 
العليا. انقروا عىل الصور ملنحها عالمات زرقاء وأضيفوها إىل الرابط الذي

توشكون عىل مشاركته.

 .	،(Share) يف اجلزء العلوي من الشاشة، انقروا فوق رمز املشاركة 
وهو عبارة عن ثالث دوائر متصلة خبطوط.

 تظهر لوحة املشاركة (Share panel) مع خيارات خمتلفة	. 
ملشاركة صورمك. قوموا بالمترير عىل اللوحة حىت ترون رمزا يمسى 

.(Create link) إنشاء رابط

َ

ُ ً

 انقروا فوق رمز إنشاء رابط (Create link) وانتظروا حىت ترون	. 
رشيطا ملونا يمسى  رابط منسوخ (Link copied). شاركوه يف

.(Share it in an app) التطبيق

ُ ً ً

 .	(Messages icon) ملشاركة الرابط باستخدام هاتفمك، انقروا عىل  رمز الرسائل 
.(Share panel) يف لوحة املشاركة

 تفتح قامئة  جهات االتصال (Contacts) اخلاصة بمك، حبيث ميكنمك اختيار من تريدون	. 
إرسال الرابط إلهيم. ميكنمك البحث عن امس معني أو إدخال رمق اهلاتف احملمول.

َ

ّ

َ تظهر رسالة جديدة مع الرابط املنسوخ من قبل يف نص الرسالة.	.  َ

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

 .		.(Send) أخريا، انقروا عىل زر اإلرسال ً

عندما يتلىق صديقمك أو أحد أفراد أرستمك الرابط، ميكنه النقر هيلع لفتح متصفح الويب

هباتفه الذيك ومشاهدة الصور اليت شاركمتوها. إذا قاموا بتجسيل الدخول إىل حساب
Google اخلاص هبم، فميكهنم أيضا التعليق عىل صورمك وتزنيلها عىل أجهزهتم.

ّ

ً

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

ميكن لآلخرين رؤية صورمك اليت مقمت

مبشاركهتا عىل أجهزهتم من خالل النقر

عىل الرابط يف رسالتمك
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