ما هي البيانات؟
البيانات هي طريقة لقياس مدى إستخدامك لإلنترنت .يمكن أن يساعدك فهم البيانات في إختيار خطة اإلنترنت للمنزل أو
الموبايل المناسبة إلحتياجاتك.

أنواع البيانات
اإلنترنت هي خدمة يمكن أن توفر لك الكثير من أنواع المحتوى المختلفة.
تشمل بعض األنواع الشائعة من محتوى اإلنترنت:
•صفحات الويب
•رسائل البريد اإللكتروني (إيميل)
•كتب
•أفالم
•صور
•موسيقى
•البرامج التلفزيونية

يستخدم كل ما تفعله عبر اإلنترنت البيانات

كيف يتم تزويد البيانات
يتم نقل المحتوى من اإلنترنت إلى الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر
المحمول أو الكمبيوتر المكتبي أو أي جهاز آخر خاص بك على شكل
بيانات.
•في المنزل ،يستخدم صندوق الشبكة الذي يسمى راوتر (المو ّجه)
 Wi-Fiلمشاركة البيانات من اإلنترنت بين األجهزة المختلفة.
•بعيدا ً عن المنزل ،يَستخدِم برج هاتف الموبايل شبكة هاتف الموبايل
لمشاركة البيانات من اإلنترنت إلى أجهزة مختلفة.
يتم نقل البيانات عبر جهاز الراوتر المنزلي أو
بيانات هاتف الموبايل
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ما هي البيانات؟
كيفية شراء البيانات
تش ّكل البيانات جز ًء من خطة اإلنترنت للمنزل أو خطة اإلنترنت للموبايل .عندما تشتري خطة إنترنت من مزود خدمة اإلنترنت (،)ISP
فستحصل على بعض األجهزة الخاصة المرتبطة بخطتك:
•بالنسبة لربط اإلنترنت بالمنزل ،ستتلقى صندوقا ً خاصا ً يُسمى الراوتر.
•بالنسبة لربط اإلنترنت بالموبايل ،يمكنك شراء هاتف موبايل كجزء من
اإلتفاقية ،أو يمكنك ببساطة شراء الخطة وإستخدام هاتف موبايل لديك من
قبل.
•ستتضمن خطتك الربط باإلنترنت وحسابا ً مع مزود الخدمة.
•تتضمن جميع الخطط كمية من البيانات التي يمكنك إستخدامها في كل شهر
للحصول على محتوى من اإلنترنت.
يمكنك شراء خطة بيانات للمنزل أو الموبايل من مزود خدمة اإلنترنت بعدة
طرق:
•عبر الهاتف.

توفر خطط اإلنترنت للمنزل والموبايل كمية محددة من
البيانات إلستخدامها كل شهر

•من موقع على شبكة االنترنت.
•من متجر في مركز التسوق المحلي.

خطة البيانات
يعتمد سعر خطة اإلنترنت عادة ً على مقدار البيانات التي تتضمنها .يكلف المزيد من البيانات المزيد من المال ،لكنها تتيح لك القيام بالمزيد عبر
اإلنترنت.
•تسمح خطة اإلنترنت للمنزل عادة ً بمزيد من البيانات بتكلفة أقل من خطة اإلنترنت للموبايل.
•يحتفظ مزود خدمة اإلنترنت الخاص بك بعدد البيانات التي تستخدمها كل شهر.
•في نهاية كل شهر ،تتم إعادة تعيين ()resetعدد البيانات وستحصل على نفس البيانات إلستخدامها في الشهر التالي.
•ال يقوم مزودو خدمة اإلنترنت بإرجاع األموال مقابل أية بيانات لم ت َستخدِمها خالل شهر واحد.
•قد يضيف بعض مزودي خدمة الموبايل بيانات غير مستخدمة من شهر إلى الشهر التالي .وغالبا ً ما يطلق عليه إسم إنتقال البيانات.
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ما هي البيانات؟
ما هي خطة البيانات التي يجب أن تشتريها؟
ضع في إعتبارك ما تفعله عبر اإلنترنت قبل إختيار خطة البيانات.
•إذا كنت بالكاد تستخدم اإلنترنت ،فإن خطة بيانات صغيرة للمنزل أو الموبايل تناسبك تماما ً.
•إذا كنت تفعل الكثير عبر اإلنترنت ،فقد تحتاج إلى أكبر خطة للمنزل أو الموبايل.
•اتصل بخط المساعدة الخاص بمزود الخدمة أو إذهب إلى متجر المزود للحصول على المشورة حول خطة تالئم إحتياجاتك.

كيف يت ّم قياس البيانات
يقوم مزودو خدمة اإلنترنت بقياس البيانات بكميات تسمى ميغابايت ( )MBو غيغابايت ( .)GBهناك ما يقرب من  1000ميغابايت في
غيغابايت .كلما زاد عدد الغيغابايت ،زادت البيانات التي تحصل عليها.
على سبيل المثال ،يتيح لك  1غيغابايت:
•زيارة اآلالف من صفحات الويب األساسية.
•إرسال اآلالف من رسائل البريد اإللكتروني.
•اإلستماع إلى  300أغنية على راديو اإلنترنت.
•مشاهدة  30دقيقة من تلفزيون اإلنترنت.

ما الذي يستخدم البيانات؟
كلما كانت البيانات التي لديك أكثر ،كلما كان بإمكانك
كل ما تفعله عبر اإلنترنت يستخدم البيانات ،ولكن بعض األنشطة والمحتوى
القيام بالكثير على اإلنترنت
تستخدم بيانات أكثر بكثير من غيرها .يحتفظ مزود خدمة اإلنترنت الخاص بك بعدد
البيانات التي تستخدمها كل شهر.
يتضمن المحتوى الذي يستخدم بالكاد أي بيانات ما يلي:
•صفحات الويب العادية
•الكتب اإللكترونية والنصوص
•رسائل البريد اإللكتروني
يتضمن المحتوى الذي يستخدم كمية معتدلة من البيانات ما يلي:
•راديو اإلنترنت والموسيقى
•صور عالية الجودة
يتضمن المحتوى الذي يستخدم الكثير من البيانات ما يلي:
•أفالم من اإلنترنت
•البرامج التلفزيونية من اإلنترنت
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