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بيانات المنزل مقابل بيانات الموبايل
يمكن أن يساعدك فهم كيفية اختالف اتصاالت اإلنترنت للمنزل والموبايل في توفير المال.

كيف تختلف بيانات المنزل عن بيانات الموبايل؟
يمتلك معظم الناس اتصالين مختلفين ومنفصلين لإلنترنت: 

اتصال بيانات المنزل، الذي يمكن للجميع في المنزل مشاركته.	 

اتصال بيانات الموبايل، الذي هو مخصص لهاتفك الموبايل فقط عندما تكون 	 
بالخارج.

تأتي البيانات التصال إنترنت المنزل واتصال إنترنت الموبايل من أماكن مختلفة. 

تأتي بيانات إنترنت المنزل الخاصة بك من خالل جهاز الراوتر في المنزل وتتم 	 
مشاركتها من قبل جميع األجهزة في منزلك.

تأتي بيانات إنترنت الموبايل إلى هاتفك من خالل برج موبايل قريب. يتم استخدام 	 
بيانات إنترنت الموبايل الخاصة بك فقط من خالل هاتفك الموبايل. 

سوف يتّم تخصيص بيانات منفصلة لهاتفك الموبايل واإلنترنت المنزلي. وحتى إذا قام مزود خدمة اإلنترنت بتجميع إنترنت المنزل 	 
وهاتف الموبايل الخاص بك في فاتورة واحدة، فسوف تظهر بيانات كل منها بشكل منفصل.

كم من البيانات لقاء أموالك؟
عادة ما تحتوي خطة بيانات الموبايل على مخصص بيانات أقل بكثير من خطة اإلنترنت المنزلية. وفي حين أن كل مزود يفرض رسوماً 

مختلفة قليالً، نورد هنا تقديراً عاماً لمقدار البيانات التي يمكنك توقعها مقابل أموالك. 

مخصص بيانات المنزل
50 دوالر في الشهر: 500 غيغابايت	 

100 دوالر في الشهر: غير محدود	 

مخصص بيانات الموبايل
50 دوالر في الشهر: 10 - 15 غيغابايت	 

100 دوالر في الشهر: 40 - 100 غيغابايت	 

تأتي بيانات المنزل والموبايل من أماكن مختلفة

توفر خطط البيانات الموبايل بيانات أقل من 
خطط اإلنترنت المنزلية
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بيانات المنزل مقابل بيانات الموبايل
أي من أجهزتي تستخدم أي نوع البيانات؟

يتم استخدام نوعين من البيانات – بيانات إنترنت المنزل والموبايل - بواسطة أجهزة مختلفة. 

في ما يلي قائمة باألجهزة الشائعة التي تستخدم كل نوع من أنواع البيانات.

بيانات إنترنت المنزل

تستخدم األجهزة التي عادة ما تهدف إلى البقاء في منزلك طوال الوقت إنترنت المنزل، بما 
في ذلك:

أجهزة الكمبيوتر المكتبية	 

اجهزة الكمبيوتر المحمولة 	 

التلفزيونات الذكية	 

األجهزة اللوحية	 

مكبرات الصوت الالسلكية	 

الكاميرات األمنية	 

بيانات الموبايل

تَستخدم األجهزة التي الهدف منها عادة أخذها إلى الخارج بيانات الموبايل، بما في ذلك:

هواتف الموبايل )أو الهواتف الذكية(	 

بعض اجهزة الكمبيوتر المحمولة	 

بعض األجهزة اللوحية	 

بعض الساعات الذكية 	 

بعض أجهزة التنبيه الطبية	 

يمكن للعديد من األجهزة الشائعة 
Wi-Fi االتصال بشبكة

“تستخدم األجهزة التي عادة ما تهدف إلى البقاء في 
منزلك طوال الوقت إنترنت المنزل.”
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بيانات المنزل مقابل بيانات الموبايل
بيانات المنزل والموبايل

ومع ذلك، يمكن لبعض األجهزة إستخدام بيانات إنترنت المنزل والموبايل. يمكن إعداد 
هذه األجهزة للتحّول تلقائياً إلى أي إشارة أقوى حتى تتمكن من البقاء متصالً باإلنترنت 

أينما كنت. تشمل هذه األجهزة:

هواتف الموبايل )أو الهواتف الذكية(	 

بعض اجهزة الكمبيوتر المحمولة	 

بعض األجهزة اللوحية	 

إستخدام Wi-Fi لتوفير بيانات الموبايل
يُعتبر إعداد هاتفك لالتصال بشبكة Wi-Fi المنزلية في أي وقت تكون فيه في المنزل طريقة 

 Wi-Fi جيدة لتوفير المال في خطة بيانات الموبايل الخاصة بك. إن بيانات الموبايل أكثر تكلفة بكثير من بيانات المنزل وإستخدام شبكة
المنزلية توفر بيانات الموبايل للوقت الذي تكون فيه خارج المنزل. 

إلعداد هاتفك الموبايل إلستخدام شبكة Wi-Fi المنزلية، هناك بعض الخطوات األساسية:

تمكين )enable( شبكة Wi-Fi في إعدادات هاتفك.	 

ابحث عن إسم Wi-Fi المنزلي في قائمة الشبكات وقم بإختياره. في المرة 	 
األولى التي تقوم فيها بهذا األمر، ستتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور. 
عادة ما توجد كلمة المرور هذه في أسفل جهاز الراوتر أو على بطاقة 

خاصة موزدة من قبل مزود خدمة اإلنترنت المنزلي الخاص بك.

من اآلن فصاعداً، في كل مرة تعود فيها إلى المنزل، سيتصل الهاتف 	 
بشبكة Wi-Fi تلقائياً.

يساعد توصيل الموبايل بشبكة Wi-Fi عندما تكون في 
المنزل على توفير المال في بيانات الموبايل

يمكن أن تستخدم معظم األجهزة المحمولة 
Wi-Fiبيانات الموبايل و


