التخزين السحايب
عرب ()Google Drive

بريوت ،الطبعة األوىل2020 ،م

تعريف (:)Google Drive
يُعـ ّرف غوغــل درايــف ( )Google Driveبأنّــه خدمــة تخزين ســحا ّيب ،تســمح للمســتخدمني
بتحميــل امللفــات وتخزينهــا وتعديلهــا وتنزيلهــا ،وإنشــاء ع ـ ّدة أنــواع مــن امللفــات عــى
اإلنرتنــت مبــارشةً.
كــا أنّــه يوفّــر ملفــات العــروض التقدمي ّيــة ،والجــداول اإللكرتون ّيــة ،وملفـ ٍ
ـات أخــرى مــن
خــال اإلنرتنــت .وميكــن تحميــل امللفــات مبختلــف أنواعهــا ،مثــال :املســتندات ،والصــور،
وتســجيالت الصــوت ،والفيديــو...،
وميكــن اســتعاملها ومزامنتهــا بــن أجهــزة الحاســوب املحمولــة ،والهواتــف الذكيّــة ،واألجهزة

اللوح ّية.

أهداف استعامل (:)Google Drive

 -1إمكان ّية العمل بشكلٍ تعاو ّين عىل مجموع ٍة متن ّوع ٍة من املستندات.
 -2حفظ نسخ احتياط ّية من البيانات بطريق ٍة سهل ٍة ورسيعة.
 -3توفري مختلف أنواع التكاليف (املاديّة ،الوقت ،املوارد).
 -4إمكان ّية الولوج واستعامل البيانات برسعة ،ويف أي مكان ووقت.
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التخزين عىل (:)Google Drive
ـكل املســتخدمني مســاحة تخزين ّيــة مجان ّيــة ،ســعتها ( )15GBمــن
يتيــح ( )Google Driveلـ ّ
التخزيــن الســحايب كبدايــة .وبعــد ذلــك بإمــكان املســتخدم أن يقــوم بطلــب املزيــد مــن
املســاحة التخزينيّــة مقابــل مبلــغ مــن املــال .وتـراوح املســاحة اإلضافيّــة مــن ( )100GBإىل
( )30TBبإشـراك شــهري.
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إجاميل السعة التخزين ّية:

التكلفة الشهريّة
مجانًّا
1.99 $
9.99 $
99.99 $
199.99 $
299.99 $

السعة التخزين ّية
15 GB
100 GB
1 TB
10 TB
20 TB
30 TB
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كيف ّية استعامل (:)Google Drive
ميكــن اســتعامل تطبيــق غوغــل درايــف عــى جميــع األجهــزة ،فهــو تطبيــق متــاح لجميــع أنظمــة
التشــغيل ،مثــال :وينــدوز  ،10وينــدوز ،XPوينــدوز فيســتا ،ووينــدوز ،7ومــاك  ،10.6ومــاك ،10.1
واألندرويــد  2.1واإلصــدارات األحــدث منــه ،و 3.0 IOSواإلصــدرات األحــدث منــه.
وميكن تثبيته عىل الجهاز من خالل االنتقال إىل موقع غوغل درايف ،وهو:
 ،www.google.com/drive/downloadوتنزيــل التطبيــق عــى الجهــاز ،كــا ميكــن اســتعامل غوغــل
درايــف مــن متصفحــات اإلنرتنــت املوجــودة عــى األجهــزة ،وذلــك عــن طريــق االنتقــال إىل موقــع
غوغــل درايــف مــن خــال الرابــط اآليت.www.drive.google.com :
وميكن للمستخدم تحميل امللفات باستعامل غوغل درايف ،وذلك باتباع الخطوات اآلتية:
 -1سحب امللفات إىل غوغل درايف املوجود من عىل سطح املكتب.
 -2إنشاء أو فتح مجلد ،وسحب امللفات إليه.
أ ّمــا لتحميــل امللفــات وعرضهــا عــى الهواتــف التــي تعتمــد عــى نظــام تشــغيل األندرويــد ،أو ،IOS
أو األجهــزة اللوحيّــة ،فإنّــه ينبغــي اتبــاع الخطــوات اآلتيــة:
 -1فتح تطبيق غوغل درايف.
 -2النقر عىل زر إضافة (.)add
 -3النقر عىل زر تحميل (.)upload
 -4البحث عن امللفات التي يرغب املستخدم يف تحميلها ،والنقر عليها.
 -5عرض امللفات التي ت ّم تحميلها يف ( )My Driveحتّى يت ّم نقلها.
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