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قد ال تتمكن يف أوقات معينة من الرد عىل االتصاالت الهاتفية أو 
الرسائل الواردة إليك، وذلك أثناء انشغالك يف نشاطات مختلفة مثل 
ممارسة األلعاب الرياضية، التسوق، االنغماس يف العمل أو غريها من 

األنشطة التي تحول بينك وبني الرد عىل هذه املكاملات.
ويف الحقيقة فإن هذه املسألة قد تسبب اإلحراج مع أحد األصدقاء 
أو أحد أفراد العائلة بسبب عدم الرد عىل املكاملات لفرتة طويلة، 
وبالتايل فإن ميزة الرد التلقائي أثناء قيامك بنشاط يمنعك من الرد 

عىل املكاملات قد تكون الحل األمثل لهذه املشكلة. 
تطبيق Responder املتوفر مجاناً ملستخدمي نظام أندرويد، يوفر 
طريقة سهلة وبسيطة لتنظيم كل نشاطاتك اليومية وتفعيل ميزة الرد 

التلقائي عرب رسالة أو مكاملة عند عدم تمكنك من الرد.
حيث يتيح لك التطبيق إنشاء بطاقات معينة بحسب نشاطاتك 
املختلفة كبطاقة خاصة بالنوم أو بطاقة أثناء ممارسة األنشطة 

الرياضية أو بطاقة أثناء شحن الهاتف وغريها من البطاقات.
بعدها يقوم املستخدم بتعيني رسالة رد تلقائي خاصة بكل بطاقة 
من هذه البطاقات بشكل مسبق، وكل ما عليك فعله هو تفعيل البطاقة 
يف حال قيامك بالنشاط املتعلق بها، وعند ورود مكاملة لك أثناء تفعيل 
بطاقة معينة فسيقوم التطبيق بإرسال الرسالة املسبقة إىل املتصل.

كيف تنشئ ردًا آليًا
على أجهزة أندرويد؟

؟كيــفكيــف How؟

الجوع يساعد على إعادة ترتيب عمل الدماغالجوع يساعد على إعادة ترتيب عمل الدماغ

جديد X  جديد

أطلقت رشكة كانون الرشق األوسط كامريا EOS M5، وهي 
 EOS M كامريا جديدة بدون مرايا ضمن مجموعة
قالت إنها تجمع بني األداء القوي الذي تتحىل به 
الكامريا بعدسة أحادية عاكسة رقمية والراحة 
يف الحمل التي تمنحها الكامريا صغرية الحجم.

وفضًال عىل أنها الكامريا األوىل التي تتضمن 
الرشكة  قالت  كانون،  من   DIGIC 7 معالج 
اليابانية إنها تتميز بأفضل تقنيات التصوير 
 APS-C CMOSمستشعر تشمل  التي 
وخاصية  ميغابكسل   24.2 وضوح  بدرجة 
 Dual Pixel CMOS تأطري البؤرة التلقائي

AF اللتقاط صور واضحة ودقيقة، وأفالم شبيهة بأفالم 
السينما.

وأضافت كانون أن كامريا EOS M5 تشكل الرفيق املدمج 
للكامريات  بديًال  أو  الطراز،  رفيعي  للمصورين  األنسب 
بعدسة أحادية عاكسة رقمية من املستوى املتوسط، لتشّكل 
بذلك جهاًزا متميًزا يف مجموعة كامريات كانون بدون مرايا.
EF-M 18-150mm f/3.5- وطرحت الرشكة أيًضا عدسة

IS STM 6.3 التي تشكل العدسة األنسب ملختلف املناسبات 
للكامريات، إذ تزن 300 جرام فقط وتتميز بزوم برصي 8.3× 
متعدد االستخدامات مع نظام تثبيت الصورة بأربع وقفات 

اللتقاط صور واضحة عند حمل الكامريا باليد.

EOS Mكانون تطلق كامريتها الجديدة ٥ وع
سب

األ
قع 

مو

اإللكرتوني  املواقع  ألصحاب  بالنسبة  الرضوري  من 
التأكد من جودة مواقعهم، سواًء كان ذلك من حيث الرسعة 
أو االستجابة وقابلية االستخدام عىل األجهزة املحمولة، 
أو حتى بالنسبة النتشارها عىل الشبكات االجتماعية، 

باإلضافة إىل حمايتها وغري ذلك من التفاصيل املهمة.
خدمة  من  االستفادة  موقع  صاحب  ألي  ويمكن 
 Talent املقّدمة من موقع Business Website Grader Tool
Cupboard، والتي ُتتيح للمستخدم إمكانية التأكد من 
جودة موقعه خالل فرتة 7 ثواٍن فقط، بحيث يحصل بعد هذه 
املّدة عىل تقرير شامل يجمع أهم النقاط التي تتعلق باملوقع.

وتقوم الخدمة بتوفري معلومات عاّمة حول جودة املوقع 
ورسعته وأدائه بشكٍل عام، باإلضافة إىل مناسبته للهواتف 
ومقدار حمايته، مع معلومات عن وصوله ملحركات البحث 
وزياراته وتواجده عىل الشبكات االجتماعية، مع توفري 
حلول  وإيجاد  مستقل  بشكٍل  نقطة  كل  حول  تفاصيل 

مقرتحة للمشاكل التي ُيعاني منها املوقع.

خدمة للتأكد من جودة موقعك
www.talentcupboard.com/

website-grader

جديد  متحول  حاسب  عن   HP رشكة  كشفت 
أطلقت عليه اسم ProBook x360 11 EE مستهدفة 
به قطاع التدريس واملدارس يمتاز بالصالبة ويتمتع 

العسكرية يف صناعة  باملعايري 
اإللكرتونية،  األجهزة 

MIL- معيار  وتحديداً 
.STD-810G

سب  حا يمتلك  و
والذي   ProBook x360 11 EE

يعمل بنظام ويندوز 10، شاشة من قياس 
بيكسل، مع معالج   768×1366 بدقة  إنش   11

 Celeron أو Pentium N4200 من رشكة إنتل إما

ذاكرة  من  جيجابايت   8 إىل  يصل  وما   ،N3350
من   SSD جيجابايت  و256  العشوائي،  الوصول 

مساحة التخزين الداخلية.
لديه  الحاسب 

قدرات قوية يف تحمل الصدمات ويتمتع بأزرار لوحة 
مفاتيح مقاومة للنزع والسحب عرب األصابع، كما 
تتحمل لوحة املفاتيح انسكاب حوايل 12 أوقية من 

السوائل.
بغالف  مغطى  للحاسب  الخارجي  الهيكل 
مطاطي صناعي يحميه أثناء السقوط 
قوة  تعزيز  إمكانية  جانب  إىل 
التحمل عرب اختيار طبقة حماية 

زجاجية من غوريال غالس 4.
فإن  الرشكة  بيان  وبحسب 
الحاسب سيتوفر اعتباراً من تاريخ 16 
ديسمرب الجاري بسعر يبدأ من 330 دوالراً أمريكياً.

إتش يب تكشف عن حاسب بمواصفات عسكرية

ــق جديد من رشكة جوجل األمريكية  Trusted Contacts هو تطبي
ــد  ــق إىل تزوي ــدف التطبي ــد، ويه ــام أندروي ــتخدمي نظ ــه ملس موج
املستخدمني بوسيلة مبارشة ملشاركة موقعهم الجغرايف مع أصدقائهم 

وأحبائهم يف أي وقت ويف أي مكان لضمان سالمتهم الشخصية.
ــة من جهات االتصال لدى  ــح التطبيق إمكانية إضافة إي جه ويتي
ــل التطبيق وذلك  ــة جهات االتصال املوثوقة داخ ــتخدم إىل قائم املس

بهدف تتبع موقعهم الجغرايف دون الحاجة لالتصال باإلنرتنت.
ــتخدم بأمر طارئ،  ــال حدوث أزمة معينة أو مرور املس فمثالً يف ح
ــرايف، حيث  ــه الجغ ــب موقع ــة طل ــراد العائل ــاء أو أف ــن لألصدق فيمك
ــابه  ــكل مش ــف بش ــة الهات ــىل شاش ــتخدم ع ــب للمس ــيظهر الطل س

ــذي يعني أنه  ــول الطلب وال ــع خيار قب ــواردة م ــات ال للمكامل
ستتم مشاركة موقعك الجغرايف مع صاحب الطلب مبارشة 
ــم أن التطبيق  ــال كنت بخري، مع العل ــار الرفض يف ح أو خي
ــتخدم  ــايل للمس ــرايف الح ــع الجغ ــاركة املوق ــيقوم بمش س
ــاركة  ــتجابته ملدة 5 دقائق أو مش ــال عدم اس ــاً يف ح تلقائي
آخر موقع جغرايف ظهر فيه املستخدم وذلك إذا كان هاتفه 

مغلقاً.
ــاً  ــر مجان ــق Trusted Contacts متوف ــار إىل أن تطبي يش

ملستخدمي نظام أندرويد إصدار 4.1 أو أحدث وُيمكنكم تنزيله 
عرب متجر جوجل بالي.

مستكشف أندرويد

أفضل الطرق للمحافظة على شحن البطارية ألطول فرتة ممكنة
تتعرض بعض األجهزة الحاسوبية "الالبتوب" 
إىل نفاد البطارية، ومن املمكن استخدام أفضل 
الطرق حسب شبكة املناهل التعليمية للمحافظة 
البطارية ألطول فرتة ممكنة، وذلك  عىل شحن 

باتباع بضع خطوات من أهمها:
1 - تنظيف األجزاء املعدنية للبطارية بقطعة 
فرقاً كبرياُ  بالكحول تحدث  املبللة  القماش  من 

بكفاءتها .
2 - ال ترتك بطاريتك املشحونة فرتة طويلة بال 

عمل .. عىل األقل استخدمها كل أسبوع مرة.
الواي فاي إن كنت ال  - احرص عىل غلق   3

تحتاج اإلنرتنت.
ُمشغل  تستخدم  أال  حاول   -  4
األقراص املضغوطة فرتة طويلة .. 
CD/) عوضاَ عن ذلك قم بنسخ
الصلب  القرص  عىل   (DVD
لجهازك توفرياً لطاقة البطارية.

كثرياً:  أفضل   (Hibernating) الـ  وضع   -  5
يستهلك وضع السبات أو كما يعرف باإلنجليزية 
(Hibernating) طاقة أقل كثرياً من وضع االستعداد 
الكمبيوتر  وضع  أن  برغم   ،(standby power)
املحمول يف خيار االستعداد يحفظ بعض الطاقة 
ويمكنك من استئناف عملك عىل الفور من مكان ما 
تركته. ولكن ال يحفظ أي من الخيارات طاقة البطارية 
بقدر ما يحفظها وضع (Hibernating) ألنها سوف 

تغلق الكمبيوتر املحمول بشكل كامل.
مع  تتماىش  درجة  أقىص  إىل  اإلضاءة  قلل   -  6

برصك..
7 - أغلق كل الربامج التي تعمل يف الخلفية والتي 

ال تحتاجها أثناء عملك.
8 - قدر املستطاع انزع كل ما يتصل بجهازك من 
ناقل املعلومات (USB) والواي فاي وغريها كل ذلك 

يضعف البطارية.
املحمول  كالتليفون  أخرى  أجهزة  اتصال   -  9

شحن  من  يسحب  بجهازك  األغاني  ومشغل 
البطارية.

يوفر  : هذا   RAM ذاكرة  املزيد من  - إضافة   10
معالجة أكرث كفاءة لذاكرة الكمبيوتر املحمول الخاص 

بك، مما يقلل كثرياً يف استهالك الطاقة.
11 - خفض درجة الحرارة: عن طريق تنظيف 
قماش،  بقطعة  املفاتيح  ولوحة  التهوية  فتحات 
يعمل الكمبيوتر املحمول بكفاءة أكرب عندما يكون 

أكرث برودة.
12 - ال تعدد املهام: إن كنت تريد توفري شحن 
البطارية ألقىص درجة ال تعدد املهام عىل جهازك 
البيانات وتشغيل  كالعمل عىل جداول  املحمول، 
املوسيقى وفتح ايميلك الخاص يف الخلفية كُل يف 

آن واحد .
13 - العمل عىل جداول البيانات أو تفقد اإليميل 
وكتابة النصوص تستهلك طاقة أقل كثرياً من تشغيل 

األلعاب.
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Trusted ContactsTrusted Contacts.. تطبيق جديد من جوجل للسالمة الشخصية.. تطبيق جديد من جوجل للسالمة الشخصية

شبكات اجتماعيةشبكات اجتماعية

يبدو أن رشكة فيس بوك تعمل حالًيا، 
بوليس"  "أندرويد  موقع  أفاد  ما  وفق 
Android Police، عىل إحداث تحسينات 
مهمة عىل مزايا الفيديو لتطبيقها الخاص 
الذي  األمر  أندرويد،  التشغيل  بنظام 
ُيعتقد أنه كان نقطة ضعف لتجربة الشبكة 

االجتماعية عىل النظام منذ فرتة.
ومن املزايا الجديدة التي تعمل فيس 

بوك عىل اختبارها إمكانية رفع الفيديو 
بالدقة العالية HD، وهي امليزة التي تتوفر ملستخدمي نظام آي أو إس 
من آبل منذ أكرث من عامني، وقد بدأ العمل عىل هذه امليزة عىل أندرويد 

منذ أكرث من شهر.
وظهر لدى عدد من مستخدمي تطبيق فيس بوك عىل نظام أندرويد 
خيار "ارفع الفيديوهات بالدقة العالية HD" أسفل خيار إمكانية رفع 

.HD الصور بالدقة العالية
وتعمل فيس بوك، التي تملك أكرب شبكة اجتماعية يف العالم مع ما 
يقرب من 1.8 مليار مستخدم نشط شهرًيا، عىل اختبار ميزة "الفيديو 
العائم" التي تطلب من املستخدمني إذًنا بإمكانية "الرسم" فوق تطبيقات 
أخرى عىل غرار تطبيق الرتاسل الخاص بها مع ميزة "صور الدردشة" 

.Chat Heads
ومن املزايا األخرى أيًضا، إمكانية تنزيل مقاطع الفيديو ملشاهدتها 
الحًقا بدون إنرتنت، إىل جانب اختيار الدقة التي يرغب بمشاهدة الفيديو 
وفقها، وسهمني لعرض كل إشعار من فيس بوك، بحيث يسهل عىل 
املستخدم االنتقال بني اإلشعارات بدون الحاجة إىل للرجوع إىل شاشتها.

HD فيس بوك تخترب إمكانية رفع الفيديو بدقة

09 علوم وتكنولوجياعلوم وتكنولوجياالثــــورة
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YOUTUBE SPACE يوتيوب تطلق
يف الوطن العريب

تبادل  منصة  أعلنت 
يوتيوب  الفيديو  مقاطع 
"يوتيوب  إطالقها  عن 
 YouTube سبيسيز" 
Spaces يف الوطن العربي 
"مدينة  مع  تعاونها  عرب 
لالستوديوهات"  دبي 
إنتاج  مركز  إلنشاء 

وتصوير مخصص ملنصة يوتيوب يف مدينة دبي خالل الربع الثاني من 
عام 2017م.

ويعترب مجتمع يوتيوب يف الوطن العربي أحد أكرث مجتمعات يوتيوب 
حيوية يف العالم، حيث يأتي يف املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة من 

حيث وقت املشاهدة.
ويضم مجتمع يوتيوب يف الوطن العربي العديد من صناع املحتوى 
الفيديوي املبدعني واملوهوبني الذين يبتكرون محتوى يلبي شغف 
متابعيهم، األمر الذي دفع املنصة إىل دعم هذا املجتمع املتميز من 

املنشئني وتعزيز نمو املحتوى العربي عىل شبكة اإلنرتنت.
وتتيح هذه الرشاكة أمام صناع املحتوى من مالكي قنوات يوتيوب من 
مختلف أنحاء الوطن العربي ابتداًء من مدينة دبي وجدة وصوًال إىل 
القاهرة والدار البيضاء فرصة استخدام أحدث تقنيات الصوت والصورة 

والتحرير من دون أي تكلفة.
كما توفر هذه الرشاكة بني يوتيوب و"مدينة دبي لالستوديوهات" 
لصناع املحتوى املبدعني إمكانية خوض العديد من برامج التدريب 

وورشات العمل والدروس االحرتافية.
وتأتي هذه الخطوة يف أعقاب قيام املنصة بإطالق مراكزها التسعة يف 
لوس أنجلوس ولندن وطوكيو ونيويورك وبرلني وساو باولو ومومباي 
وتورنتو وباريس، لتصل اآلن إىل مدينة دبي، التي تنبض باإلبداع يف 

مجاالت عدة ابتداًء باإلعالم وانتهاًء بالتكنولوجيا والعالم الرقمي.
وقد شهدت هذه املسرية، منذ بدايتها مع إطالق أول مركز يف عام 
2012م، مشاركة ما يزيد عىل 150 ألف شخص حول العالم يف أكرث من 19 
ألف ساعة من ورش العمل، وإنشاء ما يزيد عىل 19 ألف مقطع فيديو 

حصدت بمجملها أكرث من 165 مليون ساعة مشاهدة.
ويشكل مركز YouTube Space للتصوير واإلنتاج يف "مدينة دبي 
لالستوديوهات" منصة تجمع تحت مظلتها مجتمع يوتيوب يف سبيل 

التعاون وابتكار محتوى جديد ينال إعجاب املتابعني حول العالم.
ويتيح املركز أمامهم الفرصة من أجل التعلم، حيث يوفر املركز برامج 
تدريبية وورش عمل ودروساً احرتافية باإلضافة إىل فرص الحصول 
عىل خربة عملية من املحرتفني وتعلم كيفية استخدام املعدات املتطورة 

وتقنيات اإلنتاج وأفضل املمارسات.
كما يتيح لهم إمكانية التواصل من خالل إعطائهم فرصة حضور 
األفكار  وابتكار  اآلخرين  املحتوى  صناع  ولقاء  املتنوعة  الفعاليات 

الجديدة ومشاركة تجاربهم الناجحة عىل املوقع.
ويوفر املركز لصناع املحتوى إمكانية اإلبداع من خالل إتاحة الفرصة 
أمامهم ملشاركة القصص واألحداث، واستخدام األستوديو املزود بأحدث 
معدات الصوت والصورة والتحرير من دون أي تكلفة يف سبيل تمكينهم 

من تجريب وابتكار مقاطع فيديو تنال إعجاب ومشاهدة متابعيهم.

افرتض العديد من العلماء أن الجوع أو اإلقالل من الطعام مفيد لصحة الجسم ويساعد يف تقوية جهاز 
املناعة، وقد أكدت البحوث األخرية صحة تلك الفرضية.

فوفقاً ملجلة Neuron قام علماء من الواليات املتحدة بإجراء اختبارات عىل يرقات ذبابة الفاكهة 
للتأكد من آلية تأثري الجوع عىل الجهاز العصبي، وخالل الدراسات توصل العلماء إىل أن الجوع أو نقص 
السعرات الحرارية له تأثري فوري عىل عمل الجهاز العصبي للريقات، وهذه اآللية من التأثري تحدث عىل 
مستوى االتصاالت املشبكية يف الخاليا العصبية، فبعد أن يجوع الجسم بثالث ساعات فقط ينخفض 

نشاط الخاليا العصبية بمقدار النصف.
وعن آلية فائدة الجوع عىل عمل الدماغ والجهاز العصبي يف الجسم قال العلماء: "إن األمر قد يبدو 
متناقضا بعض اليشء للبعض، فالكثري يتساءلون كيف النخفاض نشاط الخاليا العصبية أن يساعد عىل 
صحة الجهاز العصبي؟! األمر أبسط مما هو عليه يف الواقع، فالدراسات بينت أن الجوع يجرب الجسم 
عىل خفض آلية عمله، أي يصبح الجسم بوضع مماثل لوضع (توفري الطاقة)، كما أن هذا الوضع يجرب 
الخاليا العصبية عىل خفض نشاطها، األمر الذي يساعدها عىل أخذ اسرتاحة ويعطيها فرصة لتهدأ 

وتستعيد نشاطها"..

حفنة من املكسرات يوميًا تغنيك عن زيارة الطبيبحفنة من املكسرات يوميًا تغنيك عن زيارة الطبيب
خلصت دراسة طبية بريطانية حديثة إىل 
أن تناول حفنة من املكرسات يومياً "يغني 

املرء عن زيارة الطبيب".
الذين  أن "األشخاص  الدراسة  وأكدت 
يستهلكون 20 غراماً من املكرسات عىل األقل 
يومياً يكونون أقل عرضة لإلصابة باألمراض 

املميتة كالقلب والرسطان".
أن اإلكثار من تناول  الدراسة  وكشفت 
املكرسات يقلل من نسبة اإلصابة بأمراض 
نسبة  وكذلك  املئة،  يف   30 بنسبة  القلب 
اإلصابة بالرسطان بنسبة 15 يف املئة، إضافة 
إىل تقليل نسبة خطر املوت املبكر بنسبة 22 

يف املئة.
وتبعاً للدراسة، فإن تناول حفنة واحدة 
الوفاة  خطر  تقلل  يومياً،  املكرسات  من 
جراء اإلصابة باألمراض التنفسية بمعدل 
النصف، وكذلك اإلصابة بمرض السكري 

بنسبة 40 يف املئة.
وقال املشارك يف الدراسة داغفني أوني من 
جامعة إمربيال كوليدج يف لندن إن "الرتكيز 
الغذائية يف املايض كان عىل  الدراسات  يف 
األمراض القاتلة الكربى مثل أمراض القلب 
والجلطات والرسطان، إال أننا اليوم نركز عىل 

الحصول عىل بيانات ألمراض أخرى".

وأضاف "وجدنا أن هناك انخفاضاً ثابتاً 
يف نسبة الخطورة يف العديد من األمراض 
عىل  واضحة  داللة  يعطي  مما  املختلفة، 
وجود عالقة بني تناول املكرسات وتأثريه عىل 
صحة اإلنسان"، مشرياً إىل أن تناول حفنة 
من املكرسات يومياً له "تأثري جوهري عىل 

صحة اإلنسان".
ونرشت نتائج هذه الدراسة يف دورية "بي 
أم يس "الطبية كما تناولت الدراسة تحليل 
لبيانات ألكرث من 800 ألف مشارك من جميع 

أنحاء العالم.
وغطت الدراسة جميع أنواع املكرسات 

ومنها : البندق والجوز والفول السوداني.
والفول  املكرسات   " أن  أوني  وأضاف 
واملاغنسيوم  باأللياف  غنية  السوداني 
والدهون غري املشبعة، وهي مواد غذائية 
تقلل من نسبة اإلصابة بأمراض القلب كما 

أنها تقلل من مستويات الكولسرتول".
وعىل  املكرسات  "بعض  أن  إىل  وأشار 
بمضادات  غنية  والبقان  الجوز  األخص 
األكسدة كما أنها تقلل من نسبة اإلصابة 

بالرسطان".
وختم بالقول إنه " بالرغم من أن املكرسات 
باأللياف  غنية  أنها  إال  بالدهون،  غنية 
والربوتني، وهناك بعض األدلة التي تشري 
إىل أن املكرسات قد تقلل من خطر اإلصابة 

بالسمنة".
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