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أحد أفضل مواقع تدريب 
الطباعة عىل الويب.

يلجأ كثري من املستخدمني عند الرغبة يف بيع هاتفهم الذكي أو 
إهدائه لآلخرين إىل إرجاع الهاتف إىل إعدادات ضبط املصنع لحذف 
كافة البيانات املحفوظة عليه، لكن رغم أن الخطوة السابقة تعمل 
بالفعل عىل حذف البيانات فإنه يظل باإلمكان اسرتجاعها، ولذلك 

يتوجب حذفها بطريقة صحيحة.
ويوضح املكتب االتحادي ألمان تكنولوجيا املعلومات أن إرجاع 
الهاتف الذكي إىل إعدادات ضبط املصنع ال يكفي إلزالة البيانات 
بأمان، حيث إن بإمكان بعض األشخاص أو محالت بيع الهواتف 
الذكية اسرتجاع تلك البيانات باستخدام أدوات معينة بعضها يمكن 
تنزيله عىل الهاتف وبعضها اآلخر يمكن استخدامه عن طريق وصله 

بالحاسوب.
ولحذف البيانات نهائيا يجب تفعيل خاصية تشفري البيانات، إن 
لم تكن فعالة من قبل، وبعد ذلك يمكن إعادة الهاتف إىل إعدادات 
املصنع، بحيث يتعذر عىل املالك الجديد للجهاز قراءة أية بيانات.

وإذا كان الهاتف الذكي ال يدعم وظيفة تشفري البيانات، فإنه يجب 
حذف البيانات أوال، ثم إعادة ملء الذاكرة كاملة من خالل تشغيل 
الكامريا عىل وضع تسجيل الفيديو، مع مراعاة عدم التطرق إىل 
حوارات خاصة أثناء التسجيل حتى ال يظهر الصوت يف مقطع 
الفيديو، وبعد ذلك يتم إفراغ الذاكرة مجددا وإعادة الهاتف إىل 

إعدادات املصنع مرة أخرى.
ومن البديهيات أيضا رضورة استخدام بطاقة ذاكرة خارجية (يف 
معظم هواتف أندرويد) لحفظ الصور والبيانات ومقاطع الفيديو، 
ونقل كل يشء خاص عىل الهاتف إىل تلك البطاقة، ثم االحتفاظ بها 

لنفسك الستخدامها يف هاتفك الجديد مثال.

؟كيــفكيــف How؟
كيف تحذف بيانات هاتفك الذكي 

بطريقة صحيحة؟

شبكات اجتماعيةشبكات اجتماعية
إنستغرام تطلق مزية املنشورات املوصى بها

اململوكة  إنستغرام،  رشكة  بدأت 
تطبيق  وصاحبة  لفيسبوك 
مشاركة الصور الشهري، طرح ميزة 
يجري  كان  للمستخدمني  جديدة 
تجربتها خالل الفرتة املاضية، وهي 
بها  املوىص  املنشورات  خاصية 

.(recommended posts)
املعني  كرنتش  تك  ملوقع  ووفقا 
بشؤون التقنية، فإن الرشكة أضافت 

قسما جديدا إىل موقع املساعدة الخاص بها لرشح ميزة "املنشورات املوىص 
بها" الجديدة.

فعندما يتصفح املستخدم صفحة إنستغرام الرئيسية سيشاهد قسما 
جديدا يضم منشورات تم اقرتاحها استنادا إىل منشورات أُعجب بها أصحاب 

حسابات يتابعها املستخدم فعليا.
ويحمل القسم الجديد اسم "موىص بها لك" لتمييزها عن غريها من 
املنشورات التي تظهر يف الصفحة الرئيسية، وسيضم القسم من ثالثة إىل 

خمسة منشورات، وفقا لتك كرنتش.
وليست هذه املرة األوىل التي تعرض فيها إنستغرام محتويات موىص 
بها، ففي السابق كان عىل املستخدم التوجه إىل قسم "استكشف" ملشاهدة 
املنشورات والفيديوهات املوىص بها، ولم يكن يتم دفعها للظهور يف الصفحة 

الرئيسية (home feed) إلنستغرام.
وحقن املحتوى املوىص به ُيعترب تغيريا كبريا إىل حد ما يف صفحة التغذية 
الرئيسية بإنستغرام، وربما أحد أكرب التغيريات منذ البدء بتقديم اإلعالنات 
يف صفحة التغذية، األمر الذي يعني أن املستخدمني الذين يتصفحون صفحة 
التغذية الرئيسية لن يعودوا يشاهدون فقط املنشورات من الحسابات التي 
يتابعونها مبارشة إىل جانب اإلعالنات، بل سيشاهدون أشياء من الشبكة 

األوسع. 
وتقول إنستغرام إن امليزة الجديدة، التي ستكون متاحة لنظامي آي أو 
إس وأندرويد، يتم طرحها حاليا للمستخدمني، لكنها لم تذكر متى سيكتمل 

الطرح وتصبح امليزة متوفرة لجميع مستخدمي إنستغرام.

واتساب توقف دعم هواتف بالكبريي 
وويندوز فون القديمة

أعلنت رشكة واتساب عن إيقاف 
بأنظمة  العاملة  الهواتف  دعم 
القديمة  فون  وويندوز  بالكبريي 
القليلة االستعمال، وذلك مع بداية 

العام الجديد.
وأوضحت الرشكة صاحبة تطبيق 
الرتاسل الفوري الشهري، أنه سيتم 
إيقاف دعم نظامي بالكبريي أو إس 
وبالكبريي 10 وهواتف ويندوز فون 

القديمة حتى الجيل 8.0، وذلك اعتبارا من 31 ديسمرب املايض.
وأضافت الرشكة اململوكة لفيسبوك، أن أصحاب تلك األنظمة لن يتمكنوا 
من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة تفعيل الحسابات القديمة، لكن بإمكانهم 
مواصلة استعمال واتساب عليها مع احتمال تقييد وظيفة بعض الخصائص 
يف أي وقت؛ نظرا ألنه لن يتم تطوير التطبيق ألنظمة التشغيل املذكورة سابقا.

وتنصح واتساب برتقية الهاتف الذكي إىل نظام تشغيل حديث، حيث يعمل 
تطبيق الرتاسل الفوري واتساب عىل أجهزة أندرويد بدءا من اإلصدار 4.0، 
وأجهزة آبل الذكية بدءا من اإلصدار "آي أو إس 7"، وكذلك هواتف ويندوز 

فون 8.1 عىل األقل.
وإذا لم يرغب املستخدم يف التخيل عن هاتف بالكبريي، فيمكنه التفكري 
يف الحصول عىل هاتف جديد مثل بالكبريي "كي ون" أو بالكبريي "موشن" 
التي تعتمد عىل نظام تشغيل أندرويد؛ حيث يعمل تطبيق واتساب دون أية 

مشكالت عىل هذه األجهزة.
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لجعل  واملسوقون  واملطورون  املصممون  يحتاج 
منتجاتهم أكرث جاذبية، حيث يقومون بإنتاج بعض الصور 
ونرشها عىل متاجر التطبيقات وغريها من املواقع، لتجعل 
من شكل التطبيق أو املوقع مميز بالفعل، هذا ما سيكون 
عندما يتم تصوير التطبيق وهو يعمل عىل جهاز حقيقي، 

مرتب ومنظم أو محمول باليد.
يوفر موقع theapplaunchpad للمستخدمني إمكانية 
إنشاء صور جذابة بسهولة كبرية وبشكل مجاني، حيث 
يتيح املوقع للمستخدمني إمكانية اختيار أي صورة أو 

قالب جاهز، إلضافة لقطة الشاشة الخاصة بتطبيقه.
يوفر املوقع تصنيفات محددة مثل الهواتف الحواسب، 
الساعات الذكية، فضال عن توفري تصنيفات ملنتجات معينة 

مثل آيفون، ويندوز، أندرويد، آيماك وغريها.
يكفي أن يقوم املستخدم برفع لقطة الشاشة والشعار 
وإضافة بعض النصوص، ليحصل عىل نتيجة مرضية 

مجاًنا.

إلنشاء صور ممزية للتطبيقات واملواقع مجانًا
https://theapplaunchpad.com

مواقع التواصل االجتماعي وتطبيقات الرتاسل أهم طرق حصول اليمنيني على األخبارمواقع التواصل االجتماعي وتطبيقات الرتاسل أهم طرق حصول اليمنيني على األخبار

اإلنرتنت  عىل  "اليمن  عن  تقرير  مؤخراً  صدر 
2017م"يهدف إىل فهم كيف يستخدم اليمنيون شبكة 
اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي يف عام 2017م، 
واالتجاهات التي يسلكها مستخدمو اإلنرتنت يف اليمن 
خالل استخدامهم للشبكة العنكبوتية، كما يقدم التقرير 
العالم،  حول  اإلنرتنت  مستخدمي  عن  عاملية  أرقاماً 
وإحصاءات ألشهر مواقع التواصل االجتماعي، وأكرث 

تطبيقات الهواتف الذكية استخداماً حول العالم.
التقرير الذي أعدته يمن أيكون للتسويق اإللكرتوني 
يستعرض يف ثناياه أسباب استخدام اإلنرتنت يف اليمن، 
ومصادر األخبار لدى اليمنيني، واألثر الذي تحدثه مواقع 
التواصل االجتماعي يف اليمن، كما يعرض أكرث املواقع 
تصفحاً من اليمن (مواقع عاملية، عربية، يمنية)، وأكرث 
الكلمات التي بحث عنها اليمنيون يف محرك البحث 

جوجل وعىل موقع يوتيوب خالل عام 2017م.
اإلنرتنت  مستخدمي  نسبة  أن  إىل  التقرير  وأشار 

من إجمايل السكان باليمن هي 25 %، وقد بلغت نسبة 
إجمايل  من  االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 

مستخدمي اإلنرتنت يف اليمن 43.2 %.
االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  التقرير  وكشف 

وتطبيقات الرتاسل "واتساب وغريه" كانت أهم الطرق 
التي يعتمد عليها اليمنيون يف الحصول عىل األخبار 

واملستجدات.
املواقع  التقرير تصدر موقع جوجل كأكرث  وأوضح 

العاملية تصفحاً من اليمن تاله يوتيوب ثم فيس بوك، 
أما بالنسبة للمواقع العربية فقد تصدر موقع التحميل 
الريايض املوقع  ثم  األوىل  Akoamاملرتبة  واملشاهدة 
Kooora ثم موقع موضوعMawdoo3، وقد كان املوقع 
اإلخباري اليمن العربي هو األول يف قائمة أهم املواقع 
اليمنية تصفحاً من اليمن تالهم وقع يمن نت، ثم موقع 

.Yemenhr
املجتمعية  املبادرات  من  عدداً  التقرير  عرض  كما 
اعتمدت  أو  االجتماعي  التواصل  بوسائل  صلة  ذات 
بشكل أسايس عليها للوصول إىل الجمهور مثل مبادرة 
ومبادرة   " "وصلني_معك  ومبادرة  اليمن  "يوتيوبر 
"مخبز_أبو_1000"، وعدداً من املشاريع الريادية عرب 
اإلنرتنت مثل مسار تاكيس، وأنا مهني، ووجبات وغريها.
يف  عاملية  وتطبيقات  مواقع  التقرير  استخدم  وقد 
تحليل الصفحات والحسابات اليمنية، كما استخدم 
برامج لتحليل البيانات وعينة الدراسة املتوفرة. وقد 
اعتمد التقرير يف جزئية سلوك اليمنيني عىل اإلنرتنت 
عىل استبيان مع عينة عشوائية (700 شخص) من 
مستخدمي اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي يف 

اليمن يف مدينة صنعاء.

ــات الربيد  ــن تطبيق ــد م ــر العدي تتوف
ــص  خصائ ــق  تطبي ــكل  ول ــي  اإللكرتون
ــك العديد  ــن إن كنت تمل ــا، لك ــز به يتمي
ــي فإليك  ــابات الربيد اإللكرتون من حس
ــوف  س ــذي  ال  Edison Mail ــق  تطبي
ــاعدك عىل إدارة هذه الحسابات من  يس

مكان واحد.
يتيح التطبيق إمكانية إدارة عدد غري 

محدود من حسابات الربيد من مختلف 
ــد اإللكرتوني مثل  ــي خدمات الربي مقدم
 iCloud ،Gmail ،Hotmail  Outlook

وغريها من مقدمي الخدمة.
ــة  سلس ــة  بواجه ــق  التطبي ــز  يتمي
ــتخدام، ويوفر مساعداً ذكياً  سهلة االس
ــاعدتك عىل تنظيم حياتك اليومية،  ملس
ــم  ــص قوائ ــة تخصي ــم إمكاني ــا يدع كم

والتنبيهات  ــراءات  واإلج ــرض  الع
الوارد،  الربيد  ــدوق  الصوتية لصن
ــني محرك بحث  ــًال عن تضم فض

كامل عىل الهاتف.
ــق  تطبي أن  ــر  بالذك ــر  الجدي

ــل  ــن أفض ــرب م Edison Mail يعت
ــن متجر  ــد ضم ــات أندروي تطبيق

جوجل بالي يف عام 2017.

مستكشف أندرويد

تطبيق تطبيق Edison MailEdison Mail إلدارة حسابات الربيد  إلدارة حسابات الربيد 
اإللكرتوين من مكان واحداإللكرتوين من مكان واحد
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دراسات وأبحاث:دراسات وأبحاث:
مرض جديد يف العام مرض جديد يف العام ٢٠١٨٢٠١٨.. "إدمان األلعاب".. "إدمان األلعاب"اإلفراط يف تناول امللح يهدد العظاماإلفراط يف تناول امللح يهدد العظام

حذرت خبرية التغذية األملانية زيلكه ريستماير من أن اإلفراط يف تناول امللح يهدد العظام، 
إذ يؤدي ارتفاع مستوى الصوديوم يف الجسم إىل انخفاض مستوى الكالسيوم، مما يتسبب 

يف تحلل العظام.
وأضافت ريستماير أن اإلفراط يف امللح يتسبب أيضا يف ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يقلل عدد 

بكترييا حمض اللبنيك يف األمعاء، والتي تعترب مفيدة للصحة.
ولتجنب هذه املخاطر، تنصح الخبرية األملانية بأن ال تزيد كمية امللح التي يتم تناولها يوميا 

عن خمسة غرامات، وذلك استنادا إىل بيانات منظمة الصحة العاملية.

املعلومات  تضارب  من  الرغم  عىل 
ألعاب  مضار  حول  الطبية  والدراسات 
الفيديو والكمبيوتر، بني دراسة تؤكد أنها 
مرضة لألطفال خاصة، ولعمل الدماغ، وبني 
أخرى تثبت أمها مفيدة وتحفز دماغنا عىل 
النشاط والعمل والتيقظ، يبدو أن منظمة 
الصحة العاملية حسمت أمرها أو أنها عىل 

وشك أن تفعل.
ويبدو أن مرضاً "حديثاً" ستضمه املنظمة 
العام ضمن قائمة األمراض  بحلول بداية 
الجديدة، أال وهو " إدمان ألعاب الكمبيوتر 
والفيديو" أو ما يسمى "اضطرابات األلعاب".
هذا  تصنيفها  يف  املنظمة  وتستهدف 
باستعمال  مدمن  بشكل  يفرطون  "الذين 

تلك األلعاب".
أن  األمريكية،  "فوربس"  مجلة  وذكرت 
هذه هي املرة األوىل التي يجري فيها إدراج 
االضطراب العقيل املرتتب عىل إدمان ألعاب 
الفيديو اإللكرتونية، ضمن قوائم األمراض 
املعرتف بها صحياً، والتي يتوجب رصدها، 
وأطباء  عيادات  لها  تكون  أن  وينصح 

ووصفات عالجية.
وأضافت أن قائمة األمراض املعرتف بها 
دولياً لم تشهد أي تغيري منذ عام 1991، إال 
بإعداد  قامت  العاملية  الصحة  منظمة  أن 
مرشوع نسخة جديدة للقائمة لعام 2018. 
وأشارت إىل أن مسودة الدليل التشخييص 
رقم 11 لقائمة األمراض التي تصدرها منظمة 
الصحة العاملية وتجددها سنوياً، تتضمن 
لعام 2018 اضطراب ألعاب الفيديو واأللعاب 

الرقمية باعتباره إدماناً ومرضاً عقلياً.
من  العديد  اعترب  أن  سبق  أنه  يذكر 
أو  "الرشاء  عىل  اإلدمان  االختصاصيني 
العمل" هوساً قد يصبح مرضياً يف عدد من 

الحاالت.
العاملية،  الصحة  بمنظمة  خرباء  وكان 
قد أعلنوا يف سبتمرب 2015، عن نيتهم وضع 
عىل  "السيلفي"  وتصوير  اإلنرتنت  إدمان 

قائمة األمراض النفسية.
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تقرير/ هاشم الرسيحي
jshashem@gmail.com

تعترب البطاريات من بني العنارص املهمة يف مختلف األجهزة الذكية، وعادة ما 
تتميز معظم البطاريات بالصالبة، األمر الذي يشكل عائقاً أمام الرشكات عند 
رغبتها يف تصنيع أجهزة مرنة، وخصوصاً عندما يتعلق األمر باألجهزة امللبوسة 
مثل األسوار والساعات الرياضية أو املالبس الذكية. وعىل الرغم من نجاح بعض 
الرشكات مثل "باناسونيك" يف تطوير بطاريات مرنة، إال أن البطاريات املرنة لم 

تشق بعد طريقها إىل األسواق.
ويف هذا الصدد يعمل باحثون من جامعة "بينغهامتون" بالواليات املتحدة 
األمريكية عىل تطوير بطاريات بيولوجية عىل شكل قماش تتميز بقدرتها عىل 
توليد الطاقة من عرق اإلنسان، حيث أشار الباحثون إىل أن البطاريات الجديدة 
تستخدم البكترييا املوجودة يف العرق كمصدر لتوليد الطاقة، وقد تكون بديًال 
جيداً عن البطاريات التقليدية، خصوصاً عندما يتعلق األمر باألجهزة القابلة 

لالرتداء واملالبس الذكية.
وتعتمد التقنية عىل استغالل البكترييا املوجودة يف إفرازات العرق من أجل 
إحداث تفاعالت أكسدة-اختزال التي تؤدي يف نهاية األمر إىل توليد طاقة 
كهربائية. ويمكن للبطارية توليد كمية طاقة تصل إىل 6.4 ميكرو-واط لكل 
سنتمرت مربع وهي كمية كافية لتشغيل مصباح صغري من نوع LED ملدة 20 دقيقة. 
وأشار "سيوخيون تشوي" أستاذ بجامعة "بينغهامتون" ومرشف عىل 
املرشوع، أن هذا النوع من البطاريات يمكنها الحفاظ عىل نفس الكفاءة بعد 

طيها عدة مرات، كما أنها تعترب تكنولوجيا متجددة، وصديقة للبيئة.

بطاريات تستمد الطاقة
تواِصل العديد من الرشكات أبحاثها املتعلقة بتطوير السيارات ذاتية القيادة، وقد من عَرق اإلنسان

بدأت رشكات مثل نيسان يف اختبار هذا النوع من املركبات. وتعتزم الرشكة اليابانية 
اختبار سيارات أجرة ذاتية القيادة عىل الطرق اليابانية، اعتباراً من شهر مارس املقبل. 
ويبدو أن سيارات املستقبل لن تتميز بالذكاء فحسب، بل ستكون قادرة عىل الشعور 
باأللم، حيث يعمل باحثون من جامعة "كليمسون" يف الواليات املتحدة األمريكية عىل 

تطوير مادة يمكنها تزويد املركبات بنظام يحاكي "الجهاز العصبي" لدى اإلنسان. 
وقد حصل املرشوع عىل تمويل من الجيش األمريكي. وأشار الفريق الباحث إىل أن 
التقنية الجديدة يمكنها أن تتيح للمركبات الشعور بموضع األرضار وتنبيه املستخدم، 
عرب إظهار رسالة عىل شاشة الهاتف. ولتطبيق التقنية، قام الباحثون بدمج مادة 
ممغنطة يف هيكل املركبات، إذ يمكن لهذه املادة تحديد مكان العطب الذي تعرضت له 
السيارة بدقة كبرية، وعىل عكس بعض التقنيات املنافسة، ال يعتمد النظام الجديد 
عىل أجهزة استشعار خارجية، ويكفي أن يتم تزويد هيكل املركبات بطبقات من املادة 
املمغنطة أثناء عملية التصنيع. وقبل أن يتم دمج التقنية يف السيارات، من املرتقب أن 
تستفيد املركبات العسكرية من االبتكار، حيث عادة ما تكون تكلفة إصالح الدبابات 
والطائرات العسكرية مكلفة. ويطمح الجيش إىل أن تساهم التقنية يف تخفيض تكلفة 
صيانة املعدات العسكرية. وعليه، يمكن االنتظار ما بني 10 و20 سنة لكي نرى التقنية 

يف سيارات املستقبل. 
تجدر اإلشارة إىل أن العديد من األبحاث تعمل عىل تطوير تقنيات مشابهة، 
حيث تمكن باحثون من جامعة "هانوفر اليبنيز"، يف أملانيا، من تطوير نظام عصبي 

اصطناعي يتيح للروبوتات الشعور باأللم.

سيارات املستقبل تشعر باألعطاب
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