
نستعرض معكم يف هذه الزاوية مجموعة من النصائح لحماية الربيد 
اإللكرتوني وتجنب املخاطر األمنية التي قد تسبب الرضر بحساباتك عىل 

اإلنرتنت أو بأجهزتك املختلفة.
فكر قبل النقر عىل الروابط

سواء كنت يف املنزل أو يف العمل، فهناك احتماالت أنك ستتلقى رسائل 
بريد إلكرتوني عشوائية أو احتيالية من وقت آلخر. وغالباً ما يرسل 
مجرمو اإلنرتنت رسائل إلكرتونية مقنعة يبدو أنها تأتي من جهات موثوقة 
مثل البنوك أو الرشكات أو الشبكات االجتماعية وغريها من الجهات التي 

نسجل لديها معلومات حساسة.
تتضمن هذه الرسائل روابط ملواقع مزيفة وصفحات تصيد ُيمكن من 
خاللها رسقة بياناتك الشخصية وربما أموالك يف حال إدخالك السم 

املستخدم وكلمة املرور ضمن هذه الصفحات.
نصيحة: فكر مرتني قبل النقر عىل الروابط املوجودة يف رسائل الربيد 

افحص املرفقات دائماًاإللكرتوني، خاصة إن كانت من طرف مجهول.
مرفقات الربيد اإللكرتوني تعترب وسيلة فعالة بالنسبة للمخرتقني 
لتثبيت برمجيات خبيثة عىل جهازك والوصول إىل حساباتك الشخصية 
ومعلومات حساسة أخرى؛ لذلك يجب عليك فحص أي مرفقات تصلك 
عرب الربيد اإللكرتوني باستخدام برنامج موثوق ملكافحة الفريوسات وذلك 

قبل تنزيلها أو فتحها.
اعتمد عىل مزايا خدمة الربيد األمنية

كل خدمة بريد إلكرتوني ُتقدم للمستخدمني مزايا إضافية لحماية 
ميزة  توفر  لجوجل  التابعة   Gmail جيميل  خدمة  فمثًال  الحساب، 
التحقق بخطوتني وكذلك خيارات منوعة السرتداد الحساب مثل الربيد 
االحتياطي أو الرقم الهاتفي االحتياطي أو سؤال الحماية؛ لذا يجب عليك 
تفعيل هذه املزايا واالستفادة منها أو من أي مزايا أخرى توفرها خدمة 
الربيد اإللكرتوني التي تعتمد عليها وذلك لضمان تجربة أمنية أكرث فاعلية.

استخدم أكرث من حساب
جعل كل حساباتك عىل اإلنرتنت سواًء املتعلقة بالعمل أو الرتفيه 
أو الشبكات االجتماعية وغريها مرتبطة بربيد إلكرتوني واحد ليست 
ممارسة صحيحة. فالوصول إىل الربيد اإللكرتوني الخاص بك يعني 
خسارتك للكثري من األشياء املهمة أو عىل األقل سيسبب لك املتاعب 
قبل تمكنك من استعادته؛ لذلك ٌيفضل أن تستخدم أكرث من حساب 
لنشاطاتك املختلفة عىل اإلنرتنت، فيمكنك مثًال تخصيص بريد معني 
لألنشطة غري املهمة مثل التسجيل يف بعض املواقع التي تتطلب عملية 
تفعيل بالربيد اإللكرتوني لكنك ال تعتمد عليها كثرياً أو استخدامه لتجربة 

خدمات معينة وخالفه.
العناية بكلمة املرور

الربيد  لحساب  ومعقدة  فريدة  رس  كلمة  عىل  االعتماد  املهم  من 
اإللكرتوني الذي تستخدمه وذلك حتى تتجنب وصول املخرتقني إليها.

كيف تبقى آمنًا وتحمي بريدك اإللكرتوين؟

؟كيــفكيــف How؟ ٥٥ طرق مختلفة للربح من اليوتيوب طرق مختلفة للربح من اليوتيوب

إعالنات  واملتداولة:  األوىل  الطريقة 
البارترن شيب ( ادسنس - فريدوم... ):

فكما يعلم الجميع فيمكنك ربح املال عرب 
مشاهدات قناتك عرب إعالنات البارترن شيب، 

و يختلف الربح من بلد آلخر، والربح الحقيقي 
العربية  أما  األجنبية  القنوات  يف  موجود 
فاألرباح قليلة إال القنوات التي تتجاوز املليون 

مشاهدة.

الطريقة الثانية : مراجعة 
املنتوجات:

فبعد أن تصل قناتك لـ 10 أالف 
التواصل  أكرث يمكنك  أو  مشرتك 
مع رشكات بيع املنتجات، من أجل 
وتقوم  منتجات  لك  يرسلوا  أن 
بمراجعتها والحصول بذلك عىل 

املال مقابل ذلك.
عرب  الربح   : الثالثة  الطريقة 

التسويق لخدمات الرشكات:
مشهورة  قناتك  تصبح  أن  بعد 

كثرية،  ومشاهدات  مشرتكني  عىل  وتحتوى 
التسويق  منك  الرشكات  بعض  تطلب  سوف 
هذه  مقابل  لك  وتدفع  لخدماتها  اإلشهار  و 

الخدمة.
للربامج  التسويق  الرابعة:  الطريقة 

والتطبيقات:

هذه الطريقة 
العمل  عىل  تعتمد 

مع مواقع cpa والتسويق لتطبيقاتها يف قناتك 
عرب عناوين مغرية وغري مبارشة مثال: افضل 
الذي  التطبيق  هو  هذا  للمونتاج،  برنامج 

استعمله يف... وبهذا تحقق أرباح جيدة .
 : الطريقة الخامسة و غري املعروفة 

حقوق امللكية:
بعد أن تتحقق رشكة اليوتيوب من قناتك 
ومحتواك وتوثق قناتك يصبح لديك الحق يف 
تفعيل خيار ”الربح من كل من يرفع الفيديو 
الخاص بي“ فمثال عندما يقوم شخص بأخذ 
تلك  قناته  يف  برفعه  وقام  بك  خاص  فيديو 
املشاهدات التي سيجلب ستحتسب لك أنت، 

وبهذا تكون أنت الرابح منها.

ــات  املالحظ ــن  تدوي ــات  تطبيق ــرب  تعت
ــي  ــة الت ــات األساسي ــن التطبيق ــن ضم م
يحتاجها أغلب املستخدمني عىل هواتفهم 
ــظ  ــىل حف ــم ع ــا تساعده ــة، إذ أنه الذكي
ــات  ــض املعلوم ــم أو بع ــل أفكاره وتسجي
ــات الصوتية وغريها  ــة أو املالحظ الرسيع
ــة منظمة.  ــا بطريق ــم الوصول إليه ومن ث
ــالي مجموعة  ــر جوجل ب ــن متج ويتضم
يف  ــة  املتخصص ــات  التطبيق ــن  م ــة  واسع
ــرض معكم أبرز  ــن املالحظات، نستع تدوي
ــو تطبيق  ــن املالحظات وه ــق لتدوي تطبي

.Google Keep
يعترب تطبيق Google Keep أحد أشهر 
تطبيقات تدوين املالحظات عىل الهواتف 
ــالت التطبيق عىل  ــرتاوح تنزي الذكية، إذ ت
ــني 100 – 500 مليون  ــا ب ــل م ــر جوج متج

تنزيل.
ــق تسجيل  ــالل التطبي ــن خ ــم م يمكنك
ــة فائقة  ــم من أفكار برسع ــا يخطر ببالك م
ــت املطلوب،  ــق يف الوق ــني تذكري الح وتعي
ــة  الكتابي ــات  املالحظ ــل  يشم ــك  وذل

والصوتية والصور والقوائم وغريها.

ويتيح التطبيق نطق أي نص صوتياً 
ــم تحويله تلقائياً كنص وحفظه  ومن ت
ــاظ  االحتف ــة  إمكاني ــع  م ــة  كمالحظ
بالتسجيل أو إزالته واالكتفاء بالنص 

املحول.
ــة مزامنة  ــق بإمكاني ــز التطبي ويتمي
ــزة  األجه ــف  ــىل مختل ــات ع املالحظ
ــان بما يف  ــن أي مك ــا م ــول إليه والوص
ــة  ــر، إضاف ــد وي ــات أندروي ــك ساع ذل
ــة لتنظيم  ــه لعدة مزايا مهم إىل تقديم

وتصنيف املالحظات بسهولة.

مستكشف أندرويد

تطبيق تطبيق Google KeepGoogle Keep لتدوين املالحظات على أندرويد لتدوين املالحظات على أندرويد

ذكرت بلومربغ نقال عن مصادر مطلعة أن آبل 
تعتزم أن تصدر هذا العام نسخة من ساعتها 
الذكية يمكنها االتصال مبارشة بشبكات الهاتف 

املحمول.
وقال تقرير بلومربغ إن بعض الطرز الجديدة 
”أل  برقائق  مزودة  ستكون  ووتش“  ”آبل  من 

تي إي“، وهي أحدث تقنيات شبكات الهواتف 
املحمولة، وستتمكن من أداء العديد من املهام 

دون الحاجة لوجود هاتف آيفون يف محيطها.
ويف الوقت الحايل يتعني أن تكون ”آبل ووتش“ 
متصلة بهاتف آيفون كي ترسل رسائل وتتعرف 
عىل االتجاهات من الخرائط وتشغيل املوسيقى.

ستزود  كورب  إنتل  بأن  بلومربغ  وأفادت 
الساعة الجديدة برقائق ”أل تي إي“.

بالفعل  تجري  آبل  أن  التقرير  وأضاف 
املتحدة  الواليات  يف  رشكات  مع  محادثات 
وأوروبا لتزويدها بالنسخة الخلوية من ”آبل 

ووتش“.

جديد X  جديد

ساعات بوسعها إجراء اتصاالت هاتفية

دراسات وأبحاث:دراسات وأبحاث:

النوم أفضل من الطعام بعد العملالشعور بالوحدة أشد خطرًا على الصحة من السمنةالشعور بالوحدة أشد خطرًا على الصحة من السمنة
يسّببه  الذي  اإلجهاد  مع  التعامل 
العمل، والذي يؤدي إىل تناول طعام غري 
وتقرتح  الصعب.  باألمر  ليس  صحي، 
بعد  الشخص  يرتاح  أن  جديدة  دراسة 
الدراسة  الطعام.  تناول  من  بدًال  العمل 
املجالت  إحدى  يف  عمل  كورقة  نرشت 
الطبية، وشارك فيها باحثون من جامعات 

يف الصني والواليات املتحدة. 
وقالت أستاذة علم النفس، التي شاركت 
يف إعداد الدراسة، تشو شيانغ، إّن املوّظفني 
الذين يعانون من اإلجهاد، قد يعتقدون أن 
الراحة بعد يوم عمل طويل تكون من خالل 
الخروج وتناول العشاء مبارشة. وأحياناً، 
يميلون إىل تناول الطعام أكرث من املعتاد، 
أو من حاجتهم إليه، واختيار الوجبات 

الرسيعة بدًال من الغذاء الصحي.
لجوء  أّن  الدراسة  بّينت  كذلك، 
األشخاص املتعبني أو املجهدين إىل النوم 

يجعلهم أكرث قدرة عىل 
التعامل مع مشكلة تناول الطعام بعد 
العمل. تضيف: "عندما نام العمال بصورة 
أفضل، كانوا راغبني يف تناول طعام صحي، 
من دون زيادة يف الكمية أو سوء اختيار يف 

النوعية".
وتضّمن عمل الباحثني تحليل نتائج 
دراستني شملتا 235 عامًال يف الصني. األوىل 
املعلومات  تكنولوجيا  موظفي  تناولت 
الذين يعانون بصورة منتظمة من عبء 
العمل، وعدم كفاية الوقت إلنجاز العمل 

الثانية  الدراسة  شملت  فيما  يومياً، 
العمال يف مراكز االتصاالت، الذين غالباً 
ما يضطرون إىل التعامل مع بعض الزبائن 

املستفزين.
يوم  يف  التوتر  أن  بدا  الدراستني،  يف 
العمل يرتبط باملزاج السلبي للموظفني 
أثناء العمل، ما يؤدي إىل تناولهم طعاماً 
غري صحي يف املساء بعد العودة من العمل. 
وأظهرت نتائج الدراسة، بحسب املؤّلف 
املشارك يهاو ليو، أّن النوم الجّيد والراحة 
يحميان من اللجوء إىل تناول طعام غري 
أن  يمكن  واحدة  لليلة  فالنوم  صحي. 
يجعل العاملني أكرث قدرة عىل التخّلص من 
اإلجهاد يف صباح اليوم التايل. وكنتيجة، 

تقّل حاجتهم إىل تناول طعام غري صحي.
وتشري شيانغ إىل أّنه للتغلب عىل هذه 
املشكلة، يجب عىل الرشكات الحرص عىل 
صحة موظفيها، وتوعيتهم حول أهمية 
مرنة.  بطريقة  العمل  وجدولة  النوم، 
أيضاً، ينبغي عىل الرشكات إعادة النظر 
يف االمتيازات الوظيفية املتعلقة باألغذية، 
والتي أصبحت شائعة جداً، مثل توفري 
الغذاء يف أماكن العمل، والتي تلجأ إليها 
الرشكات باعتبارها عالجات مؤقتة لتغيري 
املزاج السيئ للموظفني. تضيف شيانغ أن 
الفشل يف معالجة مصادر ضغط العمل قد 
تكون له آثار سلبية عىل صحة املوظفني 

عىل املدى الطويل.

أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن الشعور بالوحدة 
والعزلة االجتماعية يمكن أن يشكل خطًرا كبًريا عىل 

الصحة العامة، يفوق التأثريات السلبية للسمنة.
وأجرى الدراسة باحثون يف جامعة بريغام يونغ 
األمريكية، وعرضوا نتائجها، أمام املؤتمر السنوي 
للجمعية األمريكية لعلم النفس، الذي عقد من 3 إىل 

6 أغسطس الجاري بالعاصمة األمريكية واشنطن.
ولرصد تأثري العزلة االجتماعية والوحدة عىل 
148 دراسة  نتائج  الباحثون  تابع  العامة،  الصحة 
أجريت يف هذا الشأن شملت أكرث من 300 ألف مشارك.
التواصل االجتماعي  النتائج أن زيادة  وأثبتت 
ترتبط مع خفض خطر الوفاة املبكرة بني كبار السن 
بنسبة 50 %. كما استعرض الباحثون نتائج 70 دراسة 
شملت أكرث من 3.4 مليون شخص من أمريكا الشمالية 

وأوروبا وآسيا وأسرتاليا.
ووجد الباحثون أن العزلة االجتماعية أو الوحدة 
أو عيش اإلنسان بمفرده أسباب تزيد خطر الوفاة 
املبكرة، ويعادل أو يتجاوز تأثريها السلبي عوامل 

خطر أخرى مثل السمنة. 
وقال قائد فريق البحث، هولت 

لونستاد: "هناك أدلة قوية عىل أن العزلة االجتماعية 
والوحدة تزيدان بشكل كبري من خطر الوفاة املبكرة". 
وأضاف: "مع تزايد عدد السكان املسنني، من املتوقع 

أن يزداد تأثري العزلة عىل الصحة العامة".
وأوىص لونستاد كبار السن بالتحضري جيًدا لفرتة 
التقاعد اجتماعًيا ومالًيا، ألن العديد من الروابط 

االجتماعية ترتبط بمكان العمل.
وأشار إىل أنه من املمكن التخطيط جيًدا للتأكد من 
تضمني املساحات االجتماعية املشرتكة التي تشجع 
األشخاص عىل التجمع والتفاعل، مثل مراكز الرتفيه، 

والحدائق العامة.
من  مليونا   42.6 نحو  فإن  الدراسة،  وبحسب 
البالغني فوق سن 45 يف الواليات املتحدة يعانون من 

الشعور بالوحدة املزمنة.
أن  األمريكي  التعداد  بيانات  أحدث  وكشفت 
أكرث من ربع السكان يف الواليات املتحدة يعيشون 
وحدهم، وأكرث من نصفهم 

غري متزوجني.

شبكات اجتماعيةشبكات اجتماعية
فيس بوك تستعمل الذكاء الصناعي 

لتشغيل الرتجمة

يوتيوب تفشل يف حماية املستخدمني األطفال
رأى مراقبون يف يوتيوب 
أن آليات حماية الطفل يف 
وحذروا  تتدهور،  الرشكة 
من أن الساعني إىل االعتداء 
األطفال  إىل  اإلساءة  أو 
سيستغلون وسائل التواصل االجتماعي يف غرضهم هذا، 
ويوتيوب عىل بّينة من املشكلة، إذ جهزت شبكة خاصة من 
املتطوعني الذين تدعوهم بـ“املخربين املوثوقني“، للمساعدة 

يف تحديد املشاركات والتعليقات املقلقة عىل املوقع.
لكن أفراداً يف فريق ”املخربين املوثوقني“ يف يوتيوب أشاروا 
ويعود  التقارير،  من  ضخماً  تراكماً  لديها  الرشكة  أن  إىل 
بعضها إىل أشهر عدة فائتة، وتستجيب الرشكة لجزء صغري 
من شكاوى العاّمة حول اإلساءة لألطفال واستغاللهم عىل 
املوقع، كما جاء يف أحاديثهم لـ“هيئة اإلذاعة الربيطانية“ (بي 

بي يس).

سناب تشات تستثمر يف الصحف الجامعية
تتعاون الرشكة املالكة لتطبيق سناب 
الواليات  يف  عدة  جامعات  مع  تشات 
املتحدة األمريكية يف إنشاء طبعات محلية 
من الصحف الجامعية، إلظهارها يف قسم 
”اكتشف“ Discover يف التطبيق، بدءاً من 

فصل الخريف املقبل.
للبدء  البالد  يف  جامعة   12 من  أكرث  مع  الرشكة  وتواصلت 
”بيزنس  ملوقع  وفقاً  و“دارتماوث“،  ”يال“  وبينها  باملرشوع، 

إنَسيدر“ اإلخباري.

07الثــــورة سطعم وتضظعلعجغا
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عىل  الحصول  اإلنرتنت  عرص  يف  السهل  من  أصبح 
بيانات وإحصائيات مختلفة حول العالم مثل البيانات 
املتعلقة بالسكان أو الصحة أو التعليم أو البطالة وغريها 

من البيانات مثل األرقام القياسية.
ومن حني آلخر يتم تسجيل العديد من األرقام القياسية 
الجديدة، أشهرها تلك األرقام التي يتم تسجيلها ضمن 

موسوعة غينيس الشهرية لألرقام القياسية.
من  االستفادة  القياسية  باألرقام  للمهتمني  وُيمكن 
بعض املواقع عىل اإلنرتنت كمصدر ملعلوماتهم بدًال من 
االعتماد عىل بعض املنشورات غري الدقيقة عىل الشبكات 

االجتماعية.
اإللكرتوني  املوقع  هو   Guinness World Records
الرسمي ملوسوعة غينيس الشهرية لألرقام القياسية، 
ويتضمن املوقع العديد من الحقائق واألرقام واإلنجازات 

القياسية يف كافة املجاالت.
ُيمكنك من خالل املوقع تصفح آخر األرقام القياسية 
املسجلة عاملياً أو تصفح األرقام القياسية بحسب الفئة 
أو بحسب تفضيالتك الشخصية، كما يستعرض املوقع 
آخر األخبار املتعلقة باألرقام القياسية حول العالم يف 

مختلف املجاالت.

يتيح لك الحصول على إحصائيات 
مختلفة حول العالم

http://www.guinnessworldrecords.com

االجتماعي  التواصل  منصة  أعلنت 
كامل  بشكل  اعتمادها  عن  بوك  فيس 
عىل تقنيات الذكاء الصناعي، وخصوصاً 
تقنيات الشبكات العصبية املوجودة يف 
الدماغ البرشي، لتشغيل ميزة الرتجمة 
لديها، وهي امليزة التي تعمل عىل إظهار 

ترجمة تلقائية ألي نص يطلب املستخدم 
ترجمته من أي لغة أخرى مختلفة عن لغته األم، بينما كانت 
ميزة الرتجمة تعتمد سابقاً عىل مجموعة من التكنولوجيات، 
بما يف ذلك أيضاً النماذج القديمة للرتجمات اآللية املعتمدة عىل 

ترجمة العبارات.

اآلونة األخرية أصبح الكل يريد الربح من اليوتيوب؛ بل إن العديد يف 
منها،  الربح  كيفية  عن  ويبحث  اليوتيوب  عىل  قناة  لديه  منكم 
والطريقة املتداولة بني الناس هي الربح عن طريق إعالنات األدسنس وتحقيق 
الدخل منها، ولكن مع القوانني الجديدة والصارمة لليوتيوب أصبح الربح منه 

صعبا نوعا ما، ألنه البد أن يكون لديك محتوى خاص بك، ومشرتكني كرث.
لهذا أتيناكم بخمسة طرق مختلفة للربح من اليوتيوب بعيدا عن إعالنات 

األدسنس أو أي بارترن شيب آخر فتابعوا معنا:

خدمة نت
privnote.com:

إنشاء مالحظة ُتدمر ذاتياً بعد 
قراءتها.
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