
13الثــــورة سطعم وتضظعلعجغا

يمكن للمستخدم إعداد "ميقاتي" يف نظام مايكروسوفت 
ويندوز إلغالق نظام التشغيل بعد فرتة محددة من الوقت، 

وإيقاف الحاسوب.
يجري  املستخدم  يكون  أن  مثل  حاالت  يف  ذلك  ويفيد 
عمليات معينة عىل حاسوبه ويعرف متى ستنتهي (مثل 
تحميل امللفات الكبرية من اإلنرتنت، أو ترميز ملفات الفيديو، 
إلخ) لكنه لن يكون موجودا إلغالق الحاسوب عند انتهائها 

أو يكون مستغرقا يف النوم عىل فراشه.
وإلنشاء مثل هذا امليقاتي يجب اختيار منطقة خالية عىل 
سطح املكتب والنقر عليها بالزر األيمن للفأرة، ومن القائمة 
New/) التي ستظهر يتم اختيار إنشاء اختصار جديد
Shortcut). ويف الخانة الوحيدة الظاهرة يف الشاشة التالية 
يتم إدخال األمر "shutdown.exe -t 1800 -f -s" (بدون 

عالمات التنصيص) ثم النقر عىل "التايل" ثم "انتهاء".
ويشري الرقم 1800 إىل عدد الثواني التي سيغلق بعدها 
النظام، وتعادل هنا نصف ساعة، ولكن يمكن إدخال أي قيمة 
جديدة بالثواني، مثل 3600 ثانية التي تعادل ساعة، أو 5400 

ثانية التي تعادل ساعة ونصف الساعة، وهكذا.
ولتفعيل امليقاتي فإنه يكفي النقر مرتني عىل االختصار، 
ويمكن إعادة ضبط املدة الزمنية الحقا بالنقر عىل االختصار 
بالزر األيمن للفأرة، ثم إدخال قيمة جديدة بالثواني يف خانة 

"target" تحت بند "shortcut" ثم النقر عىل "موافق".

؟كيــفكيــف How؟ إضافة إضافة SubtlySubtly لتعلم اللغة اإلنجلزيية أثناء مشاهدة األفالم واملسلسالت لتعلم اللغة اإلنجلزيية أثناء مشاهدة األفالم واملسلسالت
ُتعد األفالم واملسلسالت أحد أبرز الوسائل 
واكتساب  اإلنجليزية  اللغة  لتعلم  املمتعة 
مصطلحات جديدة باستمرار وتنمية مهاراتك 

اللغوية.
وإن كنت من محبي مشاهدة األفالم األجنبية 
وتفكر باالعتماد عىل طريقة بسيطة وفعالة لتعلم 
اللغة اإلنجليزية أثناء مشاهدتها فربما يجدر بك 

.Subtly تجربة
توفر  Subtly هي إضافة عىل متصفح كروم 
لك فرصة فريدة لتعلم اللغة اإلنجليزية أثناء 
مشاهدة األفالم واملسلسالت املفضلة لديك من 

خالل ميزة الرتجمات.
تتميز اإلضافة بتوفريها لعدة معاني للكلمة 
جانب  إىل  هذا  استخدامها  كيفية  عىل  وأمثلة 
عرضها للرتجمة السياقية للكلمات الظاهرة يف 
األفالم، وبالتايل سيظهر لك املعنى الدقيق للكلمة 

اعتماداً عىل السياق داخل الحوار.
وتوفر إضافة Subtly مجموعة من املزايا التي 

تساعد عىل اكتساب املصطلحات بصورة فعالة 
بما يف ذلك تجميع املفردات التي قمت بتعلمها 
مع ترجمتها، وكذلك تجميع املصطلحات بحسب 

الفيلم أو املسلسل.
اإلضافة تدعم حالياً الرتجمة إىل 9 لغات من 
بينها اإلسبانية واإليطالية والفرنسية عىل أن يتم 
إضافة لغات جديدة خالل التحديثات املقبلة من 

بينها اللغة العربية.
اللغة  تعلم  عىل  حالياً  اإلضافة  وتقترص 
اإلنجليزية من خالل خدمة نتفليكس ملشاهدة 

األفالم واملسلسالت عرب اإلنرتنت.
مجاناً  متوفرة   Subtly إضافة  أن  إىل  ُيشار 
وُيمكنكم  كروم  جوجل  متصفح  ملستخدمي 

تنزيلها عرب سوق كروم اإللكرتوني.
استخدام  فرتة  توفر  اإلضافة  أن  العلم  مع 
أنها  وجدت  حال  ويف  كامل  شهر  ملدة  مجانية 
مقابل  نظري  بها  االشرتاك  ُيمكنك  لك  مناسبة 

مادي شهرياً.

كيف تحدد وقتا

إلغالق الحاسوب؟

ــة  لوح ــي  ه  Grammarly
ــدك عىل  ــدة تساع ــح جدي مفاتي
ــل أي تطبيق مثبت  ــة داخ الكتاب
ــد  بقواع ــي  الذك ــك  هاتف ــىل  ع

إنجليزية صحيحة.
ــال  بإرس ــب  ترغ ــت  كن ــإذا  ف
ــة  ــي باللغ ــد إلكرتون ــل بري رسائ
اإلنجليزية أو رسائل رسيعة عىل 
ــوك فيمكنك  ــس ب ــدإن أو في لينك
للكتابة  ــة  اللوح ــىل  ــاد ع االعتم

بكل ثقة وبقواعد لغوية سليمة.
اللوحة تضم العديد من املزايا 
التي تسهل عليك الكتابة باللغة 
ــب اعتمادها  اإلنجليزية إىل جان
ــي  االصطناع ــاء  الذك ــىل  ع
ــة  اللغوي ــاء  األخط ــح  لتصحي

برسعة.

ــة بمدقق متطور  اللوح وتأتي 
لقواعد اللغة اإلنجليزية، إضافة 
ــاق الكالم  ــق إمالئي لسي إىل مدق
ــات  عالم ــح  تصحي ــا  وُيمكنه
ــم وكذلك تحسني املفردات  الرتقي
اإلنجليزية املستخدمة يف الكتابة 

واكتشاف املرتادفات.
ــا  بقدرته ــة  اللوح ــز  وتتمي
ــع كافة  ــة م ــل بسالس ــىل العم ع
التطبيقات بما يف ذلك التطبيقات 
ــد  ــات الربي ــة وتطبيق االجتماعي
ــت  ــة تثبي ــع طريق ــي م اإللكرتون

سهلة.
ــة  ــالل اللوح ــن خ ــك م وُيمكن
ــة  اللغوي ــك  مهارات ــني  تحس
ــن خالل  ــة، وذلك م ــاء الكتاب أثن
ــريات  التفس ــن  م ــادة  االستف

ــوي  ــح لغ ــل تصحي ــة بك الخاص
ــذي  ال ــر  األم ــة  اللوح ــه  تقرتح
ــك  ــم أخطائ فه ــىل  ــدك ع يساع

وتجنبها يف املستقبل.
ــح  التصحي ــزة  مي ــح  وتتي
ــة إمكانية  ــي داخل اللوح التلقائ
ــم  ت ــي  الت ــارات  العب ــة  معرف
تصحيحها قبل إرسال الرسالة، 
ــل  ح يف  ــك  إعالم ــم  سيت ــك  كذل
ــري دقيقة لغوياً  ــود عبارات غ وج
ولم يتم تصحيحها أو عند وجود 

خطأ ما يف عملية التصحيح.
ــح  مفاتي ــة  لوح ــإن  ف ــرياً،  أخ
ــاً  مجان ــرة  متوف  Grammarly
ــن  وُيمك ــور  ست آب  ــر  متج ــىل  ع
ــون  آيف ــف  هوات ــي  ملستخدم

تنزيلها بحجم 92 ميجابايت.
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رمزية  صورة  بإنشاء  املستخدمني  من  الكثري  يرغب 
الشبكات  عىل  حساباتهم  يف  الستخدامها  "أفاتار" 
االجتماعية أو عىل املواقع اإللكرتونية أو ألغراض التصميم 

وغريها من االستخدامات.
وبدًال من االعتماد عىل تطبيقات متخصصة عىل الهاتف 
 avataaars الذكي، ُيمكن للمستخدمني االعتماد عىل موقع

generator الجديد لتوليد صورة رمزية خالل ثواني.
املوقع يوفر لك مجموعة من الخيارات لتطبيقها عىل 
الصورة الرمزية الخاصة بك، بما يف ذلك لون البرشة والعيون 
اختيار قصة ولون الشعر إضافة إىل ارتداء بعض امللحقات 

مثل النظارات الشمسية وغريها من الخيارات.
بعد االنتهاء من تحديد التفضيالت الخاصة بك ُيمكنك 
تنزيل الصورة الرمزية بصيغة PNG عىل جهازك بنقرة 

واحدة.

إلنشاء صورة رمزية بسهولة

https://getavataaars.com
شبكات اجتماعيةشبكات اجتماعية

تويرت تخترب مزية اإلشارات املرجعية
تخترب منصة التدوين املصغرة تويرت 
ميزة ”اإلشارات املرجعية“، وهي امليزة 
الجديدة التي بدأ العمل عىل اختبارها 
منذ الشهر املايض، حيث تسمح امليزة 
الجديدة بحفظ التغريدات التي تظهر 
للمستخدم  الزمني  الجدول  ضمن 
للقراءة يف وقت الحق والرجوع إليها يف 
التي  امليزة  أصبحت  بحيث  املستقبل، 
كانت تعرف باسم #SaveForLater تحمل 
رسمياً اسم ”اإلشارات املرجعية“، وذلك 
وفقاً لتينا كوياما املوظفية ضمن فريق 

مصممي املنتجات لدى الرشكة.
وقالت تينا كوياما إن الرشكة قد اختارات إصدارات مختلفة من كيفية 
ظهور ”اإلشارات املرجعية“ وكيفية عملها وسوف تبدأ باختبارها اآلن ضمن 
مجتمع تويرت، وتساعد امليزة املستخدمني يف االحتفاظ بقائمة منفصلة من 
التغريدات التي يريدون الرجوع إليها الحقاً بدًال من استعمال الزر املعروف 
باسم ”املفضلة“، والذي يمكن أن يصبح مخصص من أجل التغريدات التي 

حصلت عىل اإلعجاب فقط.
وقد تظهر أداة وضع اإلشارات املرجعية يف قائمة أسفل يمني التغريدة ضمن 
األجهزة املحمولة أو يف القائمة املنسدلة املوجودة يف الركن العلوي األيرس عىل 
نسخة الويب، بحيث تتواجد جنباً إىل جنب مع غريها من اإلجراءات األخرى 

مثل إسال تغريدة يف رسالة مبارشة لشخص ما أو إنشاء لحظة.
ويمكن الوصول إىل التغريدات التي جرى حفظها ضمن اإلشارات املرجعية 
من خالل صفحة امللف الشخيص للمستخدم، أي من نفس املكان الذي يمكن 
الوصول عربه إىل القوائم واللحظات، وتعد هذه التغريدات املحفوظة خاصة 
باملستخدم وال يمكن رؤيتها من قبل اآلخرين، لكن املنصة تنوي يف توفري خيار 
مشاركة املحفوظات ضمن اإلشارات املرجعية من خالل تغريدها يف وقت الحق.

وتأتي ميزة اإلشارات املرجعية يف الوقت الذي تعمل فيه تويرت عىل سلسلة 
من التغيريات ملساعدة املنصة األساسية للتوسع وتجاوز الحدود املرسومة 
لها منذ البداية، حيث أضافت املنصة ميزات تجعل من السهولة بمكان إضافة 
املزيد من الكلمات إىل التغريدات مثل مضاعفة عدد املحارف املسموح بها 
ضمن التغريدة الواحدة إىل 280 بدالً من 140 وبدأ اختبار للسماح للناس بخلق 

مجموعة كبرية من التغريدات املرتابطة معاً لخلق موضوع واحد. دراسات وأبحاث:دراسات وأبحاث:
القرفة قد تساعد على حرق الشحومالقرفة قد تساعد على حرق الشحوم

توصلت دراسة أمريكية إىل أن مادة "سينامالديهيد" يف القرفة تحسن عملية 
األيض من خالل العمل مبارشة عىل الخاليا الدهنية، مما يؤدي إىل حرقها من 

خالل عملية تسمى توليد الحرارة الحيوي.
التمثيل  التي تعزز  والربوتينات  اإلنزيمات  زيادة  الباحثون  كما الحظ 

الغذائي.
وأجرى الدراسة علماء من جامعة ميشيغان يف الواليات املتحدة، وأرادوا 
معرفة املسار الذي ينطوي عليه تأثري هذا املركب عىل عملية التمثيل الغذائي 
وتأثريه عىل الفرئان وعىل الخاليا البرشية، حسب ما نرشه موقع أخبار الجامعة.

”سرتيك“ مزية أخرى تنسخها فيسبوك من سناب شات
من املعروف أن رشكة فيسبوك تعشق 
استنساخ مزايا سناب شات يف تطبيقاتها 
هذا  حركة  زخم  إعاقة  بهدف  املتنوعة 
املراهقني  بني  الصيت  الذائع  التطبيق 
الرشكة  نسخت  أن  سبق  فقد  والشباب. 
ميزة ”القصص“ من سناب شات ونقلتها 
إىل تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، 
ثم أخذت ميزة ”مرشحات الوجه“ الشائعة 
يف سناب شات ومزايا الكامريا، ونقلتهما إىل 
تطبيقاتها، واآلن تضع فيسبوك نصب عينيها ميزة ”سرتيك“ لسناب شات، 
وهي عبارة عن لعبة تشجع األصدقاء عىل تبادل الرسائل مع أصدقائهم 

لعدد متواصل من األيام.
وعىل غرار ميزة سناب شات سرتيك، فإن ميزة فيسبوك ماسنجر سرتيك 
تضم حالة إيموجي للشخص الذي تخوض معه لعبة سرتيك. ويبدو أن 

فيسبوك تخترب حاليا امليزة الجديدة عىل عدد محدود من الحسابات.
ولم يتضح إن كان هذا مجرد اختبار محدود لن يصل إىل كافة حسابات 
فيسبوك أم إنه خطوة أولية قبل طرح امليزة لكافة املستخدمني، خاصة 

وأنه ليس كل املزايا التي تنقلها فيسبوك من سناب شات تكون ناجحة.
وأصبحت ”سرتيك“ جزءا شعبيا من سناب شات بفضل جمهور التطبيق 
الشاب، حيث يستخدم سناب شات امليزة لتشجيع مستخدميه عىل إرسال 
املزيد من السنابات، كما ُيحذر األصدقاء عند اقرتاب انتهاء صالحية ”سناب 

سرتيك“.
وإذا كانت فيسبوك تستعد الستنساخ هذه امليزة فإنها ربما ستظهر أيضا 
يف إنستغرام وواتساب، وما دامت فيسبوك تسعى بيأس الستنساخ مزايا 
سناب شات فإنها بالتأكيد ستعمل عىل نرش هذه امليزة لجميع مستخدميها 

إلبقائهم مندمجني يف خدماتها.

((GrammarlyGrammarly) لوحة مفاتيح تساعدك) لوحة مفاتيح تساعدك
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