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 خدمة تتيح إرسال امللفات بحجم  خدمة تتيح إرسال امللفات بحجم ٥٥ جيجابايت مجانًا جيجابايت مجانًا
إلكرتوني يتضمن  هل تحتاج إىل إرسال بريد 
ملفات كبرية الحجم برسعة وأمان؟ حسناً خدمة 

pCloud Transfer تتيح لك ذلك.
 (https://transfer.pcloud.com) الخدمة 
تدعم إرسال ملفات عرب الربيد اإللكرتوني بحد أقىص 
5 جيجابايت يف املرة الواحدة وكل ما عليك فعله هو 
كتابة الرسالة والربيد اإللكرتوني للمستقل ومن ثم 

رفع امللف من جهازك وإرفاقه.
عناوين   10 إدراج  تتيح  الخدمة  أن  العلم  مع 
بريد إلكرتوني دفعة واحدة وبحد أقىص 500 كلمة 

للرسالة.
ويف الطرف اآلخر، ستصل الرسالة إىل املستقبل 
مرفقة برابط مبارش لتحميل امللف، وتتيح الخدمة 
إمكانية تشفري امللف عرب حمايته بكلمة مرور، بحيث 
ُيطلب من املستقبل إدخال كلمة املرور ليتمكن من 

عرض امللف.
الخدمة مجانية بالكامل وال تحتاج إىل تسجيل 
حساب من أي نوع لالستفادة منها، فقط قم برفع 

امللف هذا كل ما يف األمر.

عند قيامك بإعداد الراوتر وتعيني كلمة مرور للشبكة الالسلكية عىل 
ويندوز 10 تكون عىل يقني بأنك ستتذكر كلمة املرور لو احتجتها.

لكن ما رأيك بهذه الحالة؟ وهي أن أحد األصدقاء أو األقارب سيزورك 
بعد فرتة من الوقت ويطلب منك كلمة املرور الخاصة بالشبكة للقيام بأمر 
ما، وحينها فقط ستدرك أنه كان عليك تسجيلها وعدم االعتماد عىل 

ذاكرتك.
كما أن هناك بعض املستخدمني الذين يسجلون الدخول إىل عدة 
شبكات يف آن واحد، بحيث يصعب بعد فرتة تذكر كلمات املرور الخاصة 
بمختلف الشبكات التي يتصلون بها بخالف الشبكة املنزلية، وذلك عند 

قيامهم باالتصال وقطع االتصال (نسيان الشبكة) بني الحني اآلخر.
لذلك ُيمكن للمستخدم بطريقة بسيطة معرفة جميع أسماء الشبكات 
الالسلكية وكلمات املرور الخاصة بها والتي قام باالتصال بها عىل جهازه 
يف ويندوز 10 ( الطريقة تعمل مع اإلصدارات السابقة ويندوز 7 و8 وكذلك 

(8.1
وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

- قم بتشغيل موجه األوامر "Command Prompt" كمسؤول من 
بتشغيل  القيام  الرضوري  ومن   ،(CMD (اكتب  البحث  خانة  خالل 
املوجه كمسؤول "Run as Administrator" وذلك من الخيارات يف زر 

الفأرة األيمن.
- اكتب العبارة التالية يف املوجه: netsh wlan show profiles ثم اضغط 

ENTER
بها سابقاً  اتصلت  التي  الشبكات  كافة أسماء  بعدها ستظهر لك 

ولتحديد كلمة املرور الخاصة بشبكة معينة اكتب السطر اآلتي:
netsh wlan show profile name="ProfileName" key=clear

مع استبدال ProfileName باسم الشبكة التي ترغب بالحصول عىل 
كلمة املرور الخاصة بها والتي ستحصل عليها من الخطوة السابقة.

بعد ذلك ستظهر لك معلومات الشبكة وكلمة املرور الخاصة بها إىل 
Security settings أسفل قائمة Key Content جانب خانة

هذه الطريقة تضمن لك الحصول عىل كافة كلمات مرور الشبكات 
الالسلكية التي اتصلت بها سابقاً.

أما إن كنت ترغب بالحصول فقط عىل كلمة املرور للشبكة الحالية 
فيمكن بطريقة أسهل الذهاب إىل مركز الشبكة واملشاركة وستظهر داخلها 

اسم شبكتك التي تتصل بها انقر عليها.
ثم اخرت خصائص الشبكة الالسلكية (wireless properties) ثم األمان 
 (Network Security Key) وأسفل مفتاح أمان الشبكة ،(security)
اخرت إظهار األحرف (Show characters) وستظهر كلمة املرور مبارشة.

كيف تستخرج كلمات مرور الشبكات 
الالسلكية على ويندوز ١٠؟

؟كيــفكيــف How؟

خدمة نت
:polishmywriting.com
التحقق من صحة الكتابة 

شبكات اجتماعيةشبكات اجتماعيةلغوياً.

واتساب يخترب مزيات طال انتظارها

فيسبوك ُيطلق مشروعًا تعليميًا للصحافيني

إنستاغرام يجمع الرسائل الخاصة

بعد طول انتظار أجرى تطبيق "واتساب"، 
اختباراته مليزتني اثنتني، استعدادا إلطالقهما 

يف القريب العاجل.
جميع  انتظرها  التي  األوىل  امليزة  ولعل 

مستخدمي واتساب دون استثناء، تتمثل يف 
امكانية حذف الرسائل املرسلة يف غضون الدقائق 

الخمس األوىل، يف حال لم يكن املستقبل قد اطلع عليها، بحسب ما 
أوردت صحيفة "االندبندنت" الربيطانية.

التي  النصوص  بتعديل  للمستخدمني  الثانية، فتسمح  امليزة  أما 
يرسلونها، سواء تعلق األمر بعرض الحروف أو بشكلها، دون الحاجة إىل 
وضعها بني رموز محددة، ويضطر مستخدمو واتساب، يف الوقت الحايل، 
إىل وضع كلمة من الكلمات بني نجمتني، حتى تظهر بشكل عريض لدى 

من يتلقاها، فضال عن باقي عنارص التعديل األخرى.
وعوض إدخال تلك الرموز، سيعرض واتساب عىل املستخدمني، 
النصوص  عىل  إدخالها  يمكن  تعديالت  عدة  تضم  قائمة  مستقبال، 

املكتوبة.
ويف حال قادت االختبارات الجارية، حاليا، إىل نتائج إيجابية، سيقوم 

واتساب بتعميم امليزتني عىل كافة مستخدميه.

منهجي  مرشوٍع  عن  فيسبوك  أعلن 
بالصحافيني،  ُيعنى  للدراسة،  مجاني 
فيسبوك  استخدام  كيفية  لتعليمهم 
األخبار.  وجمع  ملشاركة  وإنستاغرام 
فيسبوك  برنامج  ضمن  يأتي  واملرشوع 
للصحافة الذي أطلق يف يناير، والذي كان 
الهدف منه التقرب من وسائل اإلعالم، وهو 

بالرشاكة مع معهد بوينرت.
وتتكون املناهج الجديدة من 3 دورات، كل دورة مدتها 10 دقائق مع 
اختبار مدته 45 دقيقة يف نهاية املنهاج الدرايس، عىل أن يقدم "بوينرت" 

الشهادات يف نهاية الدراسة.
وأتت فكرة املنهج الدرايس بعدما الحظ املسؤولون عن األخبار يف 
املوقع اهتمام الصحافيني بفيسبوك كمنصة ملعرفة األخبار، ورغبتهم 

بمعرفة كيفية استخدام املوقع لهذه الغاية. 
وقالت نائبة رئيس معهد "بوينرت" كييل ماكربدج "ال يمكنك القيام 
بمهام الصحافة يف هذه األيام من دون فيسبوك"، مشريًة إىل أّن املعلومات 
املُضّمنة يف املناهج الدراسّية تعترب ركيزًة أساسّية للتغطية ونرش األخبار.

إطالق  عن  إنستاغرام  رشكة  أعلنت 
رسائل "direct" التي تدمج الرسائل املؤقتة 
إىل  ُتقسم  كانت  بعدما  الدائمة،  بالرسائل 

قسمني. 
أّن عدد  وأشارت الرشكة يف تدوينة إىل 
مستخدمي ميزة الرسائل الخاصة وصل 

إىل 375 مليون مستخدم نشط شهرياً.
وقالت إنستاغرام "نطلق رسائل جديدة 

لترسيع وتسهيل تحويل أي محادثة إىل محادثة مرئية مع صور ومقاطع 
فيديو"، مشريًة إىل أّن النصوص والصور والفيديو املعادة مشاركتها 
ستظهر يف املحادثات نفسها مع الصور والفيديوهات املؤقتة، "لتسهيل 

التواصل".
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ــل بالي  ــىل متجر جوج ــل ع ــن البدائ ــد م ــاك العدي هن
ــرض الصور عىل أجهزة األندرويد  للتطبيق االفرتايض ملع

مثل تطبيق QuickPic الشهري.
ــن إن كنت تشعر بامللل من هذه التطبيقات التقليدية  لك
 F-Stop Media Gallery ــز ــك تجربة التطبيق املمي فيمكن
الذي ُيوفر إمكانيات ومزايا متكاملة يف تنظيم واستعراض 

ملفات الوسائط كالصور والفيديوهات.
ــة الصور والفيديوهات  فمثًال يوفر التطبيق ميزة حماي
الخاصة بك بكلمة مرور باإلضافة إىل إمكانية إخفائها من 

العرض يف التطبيقات األخرى.
كما يدعم التطبيق ميزة تصنيف الصور بعدة طرق مثل 
ــف الصور بحسب تاريخ االلتقاط الفعيل، باإلضافة  تصني
ــريه للمزايا األساسية كعرض الصور برسعة فائقة  إىل توف

ــات وضبط حجم الصورة  ــداً وتنظيم استخدام األلبوم ج
ــة تخصيص  ــل وإمكاني ــة والنق ــادة التسمي ــخ وإع والنس

رشيط الصور املصغرة وغريها من املزايا الهامة.
ــة مشاركة الصور  ــح التطبيق إمكاني ويتي

عرب جميع الشبكات االجتماعية كفيس 
ــة إىل مشاركتها  بوك وتويرت باإلضاف

ــن السحابي  التخزي ــات  ــرب خدم ع
مثل دروب بوكس.

ــزة  مي ــق  التطبي ــر  يوف ــرياً،  أخ
ــر  تحري ــات  تطبيق ــع  م ــل  التكام
 Photo الصور األخرى مثل تطبيق

 AfterFocus ــق  وتطبي  Editor
وغريها من التطبيقات.

مستكشف أندرويد

تطبيق تطبيق F-StopF-Stop لعرض وتنظيم الوسائط على أجهزة األندرويد
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دراسات وأبحاث:دراسات وأبحاث:
شاشات اللمس تقلص شاشات اللمس تقلص 

فرتات نوم األطفالفرتات نوم األطفال
كشفت دراسة بريطانية حديثة أن األطفال الذين يمضون 
وقتا للعب عىل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية التي تعمل 
ال  الذين  نظرائهم  من  أقل  لفرتة  النوم  إىل  يميلون  باللمس 

يستخدمون تلك األجهزة.
بكلية بريكبيك  باحثون  النتائج، وّجه  وللوصول إىل هذه 
التابعة لجامعة لندن الربيطانية أسئلة إىل 715 من آباء وأمهات 
لديهم أطفال تقل أعمارهم عن ثالث سنوات عن املدة التي 
يمضيها أطفالهم غالبا يف استخدام الهواتف الذكية والحواسيب 

اللوحية التي تعمل باللمس، وعن نمط نومهم.
وأظهرت الدراسة، التي نرشت نتائجها يف دورية "سينتافيك 
البحث  شملهم  الذين  األطفال  من   75% أن  ريبورتس"، 
استخدموا األجهزة التي تعمل شاشاتها باللمس بشكل يومي، 
وأن %51 من األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 6 إىل 11 شهرا 

يستخدمونها بشكل غري يومي.
وأثبتت النتائج أن األطفال الذين يستخدمون تلك األجهزة 
بشكل عام ناموا فرتات أقل ليال، وأكرث خالل النهار، كما وجدت 
أن كل ساعة يمضيها الطفل يوميا يف استخدام مثل هذه األجهزة 
التي تعمل باللمس تؤدي النخفاض فرتة نومه بمقدار 15 دقيقة.
الذين  األطفال  هؤالء  أن  الدراسة  وجدت  املقابل  يف  لكن 
يطورون  باللمس  تعمل  التي  الشاشات  يستخدمون 
مهاراتهم الحركية الدقيقة بشكل أرسع من نظرائهم الذين ال 
يستخدمونها، األمر الذي يؤكد نتائج دراسة سابقة بهذا الشأن.
واملهارات الحركية الدقيقة هي املهارات التي تنمي عمل 
لكي تؤدي عمال دقيقا وحركة محددة،  الصغرية  العضالت 
وتتطور تلك املهارات ضمن تسلسل زمني طبيعي ونمط متوقع 
يف سنوات الطفولة األوىل، وذلك من سن الوالدة إىل منتصف 

املرحلة االبتدائية. 
ورغم أن الدراسة تشري إىل أن استخدام شاشات اللمس قد 
يقرتن بمشاكل النوم فإن الباحثني قالوا إنه ال يجب عىل اآلباء 

أن يشعروا بقلق بالغ من نتائجها.
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