MY CLOUD
HOME

™

التخزين السحابي الشخصي

ّ
خزن كل شيء في مكان واحد.
وتمتع بالوصول إليه من أي مكان.
•مكان مركزي واحد لتخزين كل شيء وتنظيمه
•سرعة اإلعداد وبساطته
•وصول ال ينقطع أينما كنت
•إجراء النسخ االحتياطي التلقائي للصور ومقاطع الفيديو
على هاتفك
•منفذ  USBالستيراد الصور والفيديوهات من أجهزة
التخزين الخارجية
•البحث في الملفات لتيسير العثور على المحتوى

يُعد  My Cloud Homeجهاز تخزين شخصي
سهل االستخدام يتصل مباشرة ً بجهاز التوجيه عبر شبكة
®  Wi-Fiفي المنزل بحيث يُمكنك حفظ جميع المحتوى
الرقمي الخاص بك في مكان مركزي واحد .يُمكنك إجراء
النسخ االحتياطي التلقائي للصور والفيديوهات في هاتفك،
وكذلك المزامنة والنسخ االحتياطي الالسلكي لجميع أجهزة
الكمبيوتر الشخصي وأجهزة كمبيوتر  Macوحسابات
السحابة الخاصة بك.
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مميزات المنتج
مكان مركزي واحد لتخزين كل شيء وتنظيمه
بفضل المساحة الكافية لحفظ جميع صورك ومقاطع الفيديو والملفات المفضلة لديك في مكان واحد
بالمنزل ،يمكنك تنظيمها جميعًا كيفما تشاء والوصول إليها من أي مكان من خالل االتصال باإلنترنت.
سرعة اإلعداد وبساطته
كل ما عليك هو توصيل جهاز  My Cloud Homeبجهاز التوجيه عبر شبكة  .Wi-Fiواستخدم
جهازك المحمول لزيارة  MyCloud.com/helloإلعداد حسابك والبدء في النسخ االحتياطي
والوصول والمشاركة .دون الحاجة لوجود جهاز كمبيوتر أو دفع رسوم شهرية.
وصول ال ينقطع أينما كنت
استخدم تطبيق الهواتف المحمولة  My Cloud Homeأو تطبيق الكمبيوتر المكتبي أو موقع
الويب  MyCloud.comلتحميل والوصول إلى ومشاركة ذكرياتك المفضلة ودفق مقاطع الفيديو
المحفوظة على جهازك .My Cloud Home
إجراء النسخ االحتياطي التلقائي للصور ومقاطع الفيديو على هاتفك
قم بالنسخ االحتياطي التلقائي للصور ومقاطع الفيديو الموجودة على هاتفك إلى جهاز
 My Cloud Homeلتفريغ مساحة لحفظ المزيد.
منفذ  USBالستيراد الصور ومقاطع الفيديو من األجهزة الخارجية
قم باستيراد الصور ومقاطع الفيديو بسرعة من أجهزة أخرى في أرجاء منزلك ،مثل محركات
األقراص المحمولة  USBومحركات األقراص الثابتة الخارجية ،باستخدام منفذ  USBالموجود
خلف جهاز .My Cloud Home
البحث في الملفات لتيسير العثور على المحتوى
استمتع بسرعة العثور على الصور والفيديوهات واألفالم والمستندات من خالل البحث سهل
االستخدام بواسطة تطبيق  My Cloud Homeالخاص بأجهزة الجوال أو أجهزة الكمبيوتر
المكتبية أو عن طريق الموقع اإللكتروني .MyCloud.com

مساحات فردية خاصة لكل ُمستخدم
بادر بدعوة عائلتك وأصدقائك إلنشاء حسابات فردية .إذ يُمكن لكل شخص مدعو إعداد مساحة
خاصة به حيث يُمكنه وحده الوصول إليها على الجهاز .ويُتيح الجهاز لكل فرد منهم إدارة محتواه
والوصول إليه ومشاركته كيفما شاء.
تخصيصه بالطريقة التي تناسبك
يمكنك تكييف جهاز  My Clould Homeلمالءمة احتياجاتك مع تقديم الدعم إلى الخدمات،
مثل ™ Dropboxأو ™ ،Google Driveوالسماعات الذكية ،مثل ™ ،Sonosوالخدمات
المتدفقة ،مثل ™ Google Chromecastو™¹.Plex Media Server
تنزيل حساب السحابة لالحتفاظ بكل شيء في مكان واحد
يمكن تنزيل الصور والفيديوهات والملفات تلقائيًا من الحسابات السحابية إلى جهاز
 ،My Cloud Homeبما في ذلك  Dropboxو ،Boxو™،Google Drive
و Facebookوالمزيد¹.
إجراء النسخ االحتياطي التلقائي لجميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر  Macفي المنزل
يتمتع جهاز  My Cloud Homeبسعة هائلة ويتصل بشبكتك إلجراء النسخ االحتياطي الالسلكي
لبيانات/ملفات كل جهاز كمبيوتر موجود بالمنزل إلى مكان مركزي واحد .وهو يعمل بسالسة مع
ي  Time Machineو.Windows Backup
برنامج ّ
سالسة تشغيل مقاطع الفيديو أينما كُنت
قم ببث مقاطع الفيديو الشخصية في أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام تطبيق My Cloud Home
الخاص بأجهزة الجوال وأجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الموقع اإللكتروني .MyCloud.com
سرعة المشاركة وسهولتها
فلن يتطلب األمر منك سوى بضع نقرات لمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو أو المستندات
أو المجلدات الكاملة مع أصدقائك وعائلتك ،لكي ال يفوت أي منكم أي شيء.

 1قد يلزم تسجيل حساب في التطبيق أو في السحابة .قد يتم تغيير التطبيقات والخدمات السحابية أو إيقافها أو قطعها في أي وقت وقد تختلف باختالف البلد.

خصائص المنتج
الواجهة
Gigabit Ethernet
إمداد الطاقة (دخل تيار مستمر)

األبعاد
االرتفاع 6.91 :بوصات ( 175.5مم)
العمق 140( 5.51 :مم)
العرض 53( 2.09 :مم)
الوزن 2.13 :رطل ( 0.96كجم)  2تيرابايت
 2.28رطل ( 1.03كجم)  3تيرابايت
 2.31رطل ( 1.05كجم)  4تيرابايت
 2.46رطل ( 1.11كجم)  6تيرابايت
 2.28رطل ( 1.03كجم)  8تيرابايت

محتويات المجموعة
التخزين السحابي الشخصي
كابل Ethernet
محول التيار المتردد
دليل التثبيت السريع

مواصفات التشغيل
درجة حرارة التشغيل:
 5درجة مئوية إلى  35درجة مئوية
درجة حرارة عدم التشغيل
 -20درجة مئوية إلى  65درجة مئوية

متطلبات النظام
•أنظمة التشغيل  ،Windows® 10أو  ،8.1أو  -64( 7بت فقط)
•أنظمة  ،Mac OS Mojaveأو  ،High Sierraأو Sierra
•ألجهزة الهاتف المحمول iOS 9+ :وAndroid™ 4.4+
•جهاز توجيه واتصال باإلنترنت

ضمان محدود
عامان في جميع أنحاء العالم

ربما يتغير التوافق وفقًا لتكوين الجهاز وأنظمة التشغيل الخاص بالمستخدم.

السعات والموديالت
WDBVXC0080HWT
 8تيرابايت
WDBVXC0060HWT
 6تيرابايت
WDBVXC0040HWT
 4تيرابايت
WDBVXC0030HWT
 3تيرابايت
WDBVXC0020HWT
 2تيرابايت

تعد كل من  Western Digitalو WDوشعار  WDو My Cloudعالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة  Western Digital Corporationأو الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة األمريكية و/أو بلدان أخرى .تع ُد  Appleو Macوشعار  Macو macOSعالمات تجارية لشركة .Apple, Inc
وتع ُد  Microsoftو Windowsعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة  Microsoft Corporationفي الواليات المتحدة و/أو غيرها من الدول .ت ُعد  ،Androidو ،Chromecastو Google Driveعالمات تجارية لشركة  .Google LLCت ُعد  SONOSعالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة
لشركة  .Sonos, Incوت ُعد  iOSعالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة  Ciscoفي الواليات المتحدة وبلدان أخرى وت ُستخدَم بموجب ترخيص من قبل شركة  .Apple Incوت ُعد  Wi-Fiعالمة تجارية مسجلة لتحالف  .Wi-Fi Allianceوتعتبر جميع العالمات األخرى مملوكة ألصحابها المعنيين .مواصفات
المنتجات عرضة للتغيير بدون إشعار .قد تختلف الصور المعروضة هنا عن المنتجات الفعلية .بالنسبة لالستخدام لسعة التخزين ،واحد جيجابايت ( = )GBمليار بايت ،وواحد تيرابايت ( = )TBتريليون بايت .تختلف السعة اإلجمالية التي يمكن استخدامها حسب ظروف التشغيل .فيما يتعلق بمعدل النقل ،فإن ميجابايت في الثانية
( = )MB/sمليون بايت في الثانية .سيختلف األداء تبعا لمكونات الجهاز أو البرامج والتهيئات.
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