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تويرت تطلق خدمة العالمات املرجعية

يوتيوب يسمح بتشغيل الفيديو بال إنرتنت يف ١٢٥ بلدًا 

كيفية إظهار أو إخفاء فالتر إنستغرام

جديدة  عالمات   مرجعية  خدمة  إطالق  تويرت  رشكة  أعلنت 
للتغريدات اعتبارا من اآلن، وأوضحت الرشكة األمريكية أنه   يمكن 
للمستخدم استعمال العالمات املرجعية عند الرغبة يف قراءة 

تغريدات   يف وقت الحق أو تخزين أحد الروابط. 
 وأشارت خدمة التدوين املصغر أن وظيفة العالمات املرجعية 
تكون  أنها  خالل  من  ”أعجبني“  عالمة  تختلف   عن  الجديدة 

شخصية وال تظهر للمستخدمني   اآلخرين.
ولكي يتمكن املستخدم من وضع عالمة مرجعية، فإنه يتعني 
عليه   النقر عىل أيقونة املشاركة (Share) أسفل التغريدة، وبعد 
 Add) ذلك اختيار بند   إضافة التغريدة إىل العالمات املرجعية

 .(tweet to bookmarks
 وأوضحت الرشكة األمريكية أنه سيتم إطالق الوظيفة الجديدة 
تدريجيا لجميع   مستخدمي شبكة التواصل االجتماعي الشهرية، 

سواء بواسطة تطبيقات األجهزة   الجوالة أو يف متصفح الويب. 

ميزة  إتاحة  ”يوتيوب“  الفيديو  مقاطع  تبادل  منصة  قررت 
مشاهدة املقاطع من دون إنرتنت يف 125 بلداً حول العالم، وتأتي 
هذه امليزة بعد توفرها منذ 2014، لكن للمستخدمني يف الهند فقط، 
وسوف تساعد هذه الخدمة الكثري من املستخدمني عىل مشاهدة 
املقاطع بسهولة، خصوصاً يف املناطق التي تعاني من بطء اإلنرتنت. 
وتشمل هذه الخدمة 125 دولة، بينها دول عربية هي اليمن، 
الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مرص، إريرتيا، العراق، 
الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، املغرب، عمان، قطر، السعودية، 

الصومال، السودان، تونس، اإلمارات، وفلسطني.
كما باتت هذه الخدمة متوفرة يف دول أخرى يف الرشق األوسط، 
بينها تركيا، إيران، أفغانستان، وباكستان، وفق بيان املنصة عرب 

مدونتها الرسمية.
ومن أجل االستفادة من هذه الخدمة سوف يظهر تحت كل 
مقطع، زر تحميل يسمح بتنزيله ملشاهدته من دون إنرتنت. ويف 
حال انقطاع اإلنرتنت يف منتصف عملية التحميل، سوف يتم 

استئنافه تلقائياً عند إعادة االتصال باإلنرتنت مجدداً. 
وكانت هذه الخدمة متاحة منذ سنة 2015 ملستخدمي خدمة 
االشرتاك ”يوتيوب ريد“، وهي متوفرة حالياً فقط يف الواليات 

املتحدة وأسرتاليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

أشارت مجلة ”كمبيوتر بيلد“ األملانية إىل  أن املستخدم قد ال 
يحتاج إىل بعض ”الفالتر“ بخدمة إنستغرام، وهنا يمكنه  إلقاء 
نظرة رسيعة عىل بند إدارة ”الفالتر“ بتطبيق خدمة الصور الخاص 

 باألجهزة الجوالة.
خالل  من  الفالتر“  ”إدارة  إىل  الوصول  للمستخدم   ويمكن 
تصفح قائمة  الفالتر جهة اليمني، وبعد النقر عىل ”إدارة الفالتر“ 
(Manage Filters)  تظهر قائمة بالفالتر التي يمكن إتاحتها أو 

إخفاؤها يف تطبيق إنستغرام.

يمكن للمستخدم االستعانة بخرائط غوغل  لقياس املسافة 
بني نقطتني أو أكرث عىل الخريطة، فكيف ذلك؟

الويب  متصفح  يف  غوغل  فتح  خرائط  يجب  بذلك  للقيام 
وتحديد املوضع املرغوب كنقطة بداية القياس  ثم النقر عىل الزر 
 ، “Measure distance” األيمن للفأرة واختيار بند قياس مسافة
وبعد ذلك تحديد نقطة النهاية بواسطة مؤرش الفأرة، وعندئذ 

 ستظهر املسافة بني النقطتني يف النطاق السفيل من الخريطة.
 وإذا رغب املستخدم يف وضع عدة نقاط قياس عىل الطريق 
فإنه يمكنه النقر بكل  بساطة عىل النقطة املرغوبة واالنتقال 
منها إىل النقطة التالية، وعند  قيام املستخدم بتوصيل جميع 
نقاط القياس بنقطة البداية فإنه سيحصل عىل  الطول اإلجمايل 
للطريق وكذلك املساحة اإلجمالية للمنطقة املحاطة  بالقياس، 
وتتوافر وظيفة قياس املسافات بتطبيق غوغل للخرائط أيضا.

؟كيــفكيــف How؟
كيف تستخدم خرائط غوغل

 لقياس املسافات؟

إنشاء نسخة احتياطية على آيكالود
آبل هي خدمة  السحابية من  آيكالود  خدمة 
بني  واملعلومات  البيانات  ومزامنة  لحفظ  رائعة 
أجهزة ماك واألجهزة العاملة بنظام iOS، بما يف 

ذلك التقويم وجهات االتصال.
ولكن قد تفشل الخدمات أحياًنا، وإذا كنت قلًقا 
حول فقدان البيانات، أو مجرد كونك غري قادر 
عىل الوصول إليها أو تحديث التقويمات أو جهات 
االتصال الخاصة بك عىل iCloud يمكنك دعمها 
عن طريق تحميلها عىل جهاز ماك الخاص بك من 

.iCloud.com
هذا ما يجب عليك القيام به إلنشاء نسخة من 

البيانات من آيكالود إىل جهاز ماك الخاص بك:

إنشاء نسخة احتياطية من بيانات التقويم من 
آيكالود:

iCloud.  من خالل متصفحك املفضل اتجه إىل -
.com

- سجل الدخول إىل حساب آيكالود الخاص بك.
- انقر عىل التقويم.

- اضغط عىل رمز املشاركة بجوار التقويم الذي 
تريد االحتفاظ بنسخة احتياطية منه. 

- انقر عىل مربع االختيار املوجود بجوار التقويم 
العام ”لجعل التقويم عاًما“.

- قم بالنقر عىل نسخ الربط.
- قم بلصق الرابط يف رشيط عناوين املتصفح.

- استبدل webcal املوجودة يف الرابط 
.http بـ

يف  ”إدخال“  أو  ”رجوع“  عىل  اضغط   -
لوحة املفاتيح، وسوف يتم تنزيل التقويم إىل 

مجلد التنزيالت.
- انقر عىل إلغاء إذا كنت ال تريد إضافة هذا 

التقويم إىل تطبيق التقويم عىل جهاز ماك.
.iCloud Calendars  قم بفتح -

- انقر عىل رمز املشاركة املوجود بجوار التقويم 
الذي تمت مشاركته.

بجوار  املوجود  االختيار  مربع  عىل  انقر   -
التقويم العام مرة أخرى إذا كنت تريد أن يكون 

التقويم خاًصا مرة أخرى.
ستحتاج إىل تكرار هذه العملية ألي تقاويم 

أخرى تريد نسخها احتياطًيا.
جهات  بيانات  من  احتياطية  نسخة  إنشاء 

iCloud االتصال من
- اتجه إىل iCloud.com من خالل متصفحك 

املفضل.

- سجل الدخول إىل الحساب الخاص 
بك.

- انقر عىل جهات االتصال.
- انقر عىل مجموعة جهات االتصال التي 

تريد االحتفاظ بنسخة احتياطية منها.
تريد  التي  االتصال  جهات  جميع  حدد   -

حفظها.
- انقر عىل عالمة اإلعدادات.

.vCard انقر عىل تصدير -
- انقر عىل إلغاء إذا كنت ال تريد استرياد بطاقة 
vCard هذه إىل جهات االتصال عىل جهاز ماك 

مبارشة.
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حاسوب محمول من هواوي بكامريا مخفية منعا للتجسس

مؤسس  صورة  ظهور  منذ 
ويف  زوكربريغ  مارك  فيسبوك 
وقد  املحمول  حاسوبه  خلفيتها 
غطيت كامريته ومنفذ مايكروفونه 
عىل  تؤكد  واألخبار  بالصق، 
الحاسوب  كامريا  تغطية  رضورة 
ملنع تجسس القراصنة عىل البيئة 
املحيطة باملستخدم، لكن يبدو أن 
رشكة هواوي وجدت حال يغنيك 

عن استخدام الالصق.
الصينية  الرشكة  كشفت  فقد 
املحمول  الحاسوب  عن  النقاب 
"مايتبوك إكس برو" الجديد املزود 
زر  تحت  صغرية  منبثقة  بكامريا 
بلوحة  العلوي  األزرار  صف  يف 
بمجرد  فتحها  ويتم  املفاتيح، 
يلقى  وقد  الزر.  هذا  عىل  الضغط 
هذا املفهوم ترحيبا من املستخدمني 
الذين كانوا يغطون الكامريا يف حال 

عدم استعمالها.

ويأتي الحاسوب املحمول -الذي 
يف  مشاركتها  خالل  عنه  كشفت 
بمدينة  العاملي  الجوال  مؤتمر 
بشاشة  اإلسبانية-  برشلونة 
وضوح  بدقة  بوصة   13.9 قياس 
3000×2000 بكسل، وتنسيق 3:2 
من   91% نحو  الصورة  وتشغل 

سطح الشاشة.
وتنبض بداخل الجهاز الجديد 
ويندوز  التشغيل  بنظام  املزود 
10، معالجات إنتل كوري آي من 
الجيل الثامن، باإلضافة إىل بطاقة 
الرسوميات إنفيديا جيفورس إم 
إكس 150، ويتم ترصيف الحرارة من 
الجهاز بواسطة نظام تربيد متطور.
يف  الجديد  الحاسوب  ويأتي 
جسم معدني مصنوع من سبيكة 
مزودة  مفاتيح  لوحة  مع  واحدة، 
بإضاءة خلفية ومحمية ضد رذاذ 
املاء، مع لوحة ملسية متعددة وزر 

ضوئي  ماسح  به  مدمج  تشغيل 
تأمني  أجل  من  األصابع  لبصمة 

الجهاز وتسجيل الدخول برسعة.
ومن ضمن التجهيزات التقنية 
صوتي  نظام  الجهاز  يف  األخرى 
أربع  مع  أتموس  دولبي  مجسم 
سماعات متعددة املسارات وأربعة 
مكاملات  إلجراء  ميكروفونات، 
الفيديو بجودة فائقة، باإلضافة إىل 
منافذ التوصيل ثندربولت 3 ويو إس 
بي-يس، ويو إس ي-أي. ويشتمل 
النموذج األسايس من الحاسوب 
الجديد عىل معالج إنتل كور آي5 
(رام)  عشوائي  وصول  وذاكرة 
بسعة ثمانية غيغابايتات، وذاكرة 
داخلية بسعة 256 غيغابايتا. ومن 
مايتبوك  الحاسوب  طرح  املقرر 
إكس برو يف األسواق بدءا من يونيو 

املقبل.

فيفو "أبيكس".. مفهوم جديد للهواتف الذكية
كشفت رشكة فيفو النقاب عن مفهوم جديد للهواتف 
الذكية خالل مشاركتها يف فعاليات مؤتمر الجوال العاملي 
الذي اختتم مؤخراً بمدينة برشلونة اإلسبانية، حيث 
الهواتف  قدمت هاتفها الجديد "أبيكس" الذي يسبق 
الذكية األخرى بشاشة تغطي %98 من مساحة الواجهة 

األمامية وقارئ بصمة مدمج تحتها.
وقد استقطب هذا الهاتف عند عرضه من االهتمام أكرث 
من أي هاتف آخر خالل معرض برشلونة، فالهاتف يبدو 
عرصيا جدا بوجود شاشة تغطي تقريبا كافة واجهته 
الشق  أو  جوانبها  عىل  تقريبا  إطارات  ودون  األمامية 
(notch) الذي يوجد يف منتصف الحافة العلوية للشاشة 

بهاتف آيفون أكس.
تقول الرشكة الصينية إنها اعتمدت عىل تقنية خاصة 
بها وبعض الحيل لرتكيب املكونات التي كانت تشغل يف 
السابق جزءا من الجانب األمامي للهاتف الذكي، حيث 
جرى دمج مستشعر بصمة األصابع يف الشاشة نفسها مع 
تحويل الثلث السفيل من شاشة "أوليد" (OLED) بأكمله 
إىل سطح للماسح الضوئي، بحيث يمكن للمستخدم وضع 
إصبعه عىل أي موضع يف النطاق السفيل من الشاشة 

إللغاء قفل الجهاز.
وتتعرف هذه التقنية عىل بصمة األصابع يف زمن قدره 

من  أبطأ  بصورة  تعمل  فإنها  وبالتايل  ثانية،  مليل   0.7
املوديالت التقليدية املزودة بمستشعر بصمة األصابع، 

لكنه ليس بذلك البطء.
يف  الرشكة  أخفتها  فقد  السيلفي،  لكامريا  بالنسبة 
الهاتف، وتنبثق من الجانب العلوي للجهاز عند الحاجة، 
وبحسب فيفو فإنه إذا رغب املستخدم يف التقاط صور 
السيلفي فإن الكامريا -وهي بدقة ثمانية ميغابكسالت- 
تصبح جاهزة للعمل يف غضون 0.8 ثانية. حيلة جيدة 
تؤكد أن التقاط صور السيلفي لن يزول يف أي وقت قريب.
أما بالنسبة لسماعة الهاتف الخاصة باملكاملات، فإن 
الصوت ينبعث من الهاتف من خالل اهتزاز زجاج الشاشة، 
وتقول التقارير إن الصوت الناتج متوسط الجودة مقارنة 

بمكربات الصوت التقليدية يف الهواتف الذكية األخرى.
لكن من املؤسف أن هذا الهاتف بمواصفاته املتقدمة ال 
يزال مجرد "مفهوم" (concept)، وتقول الرشكة إنها ال 
تخطط لطرح منتج فعيل بهذا الشكل تحديدا. لكن ليس 
من املستبعد ظهور التقنيات التي جاء بها هذا الهاتف 
سماعة  السيلفي،  كامريا  البصمة،  قارئ  (الشاشة، 
أو  العام  خالل  أخرى  هواتف  يف  بعضها  أو  املكاملات) 
العامني املقبلني مع استمرار محاوالت الرشكات للتخلص 

من اإلطارات حول الشاشة.

دراسات وأبحاث:دراسات وأبحاث:
النظام الغذايئ الصحي قد يقلل خطر االكتئابالنظام الغذايئ الصحي قد يقلل خطر االكتئاب ركوب الخيل لتخفيف اضطراب ما بعد الصدمةركوب الخيل لتخفيف اضطراب ما بعد الصدمة

خلصت دراسة جديدة إىل أن ركوب الخيل بهدف العالج 
قد يقلل أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لدى املحاربني 

القدامى.
وكتب الباحثون يف دورية البحوث الطبية العسكرية أنه 
بعد ممارسة ركوب الخيل بمعدل ثالث مرات يف األسبوع 
خفت أعراض اضطراب ما بعد الصدمة عند 32 من املحاربني 

القدامى املشاركني يف الدراسة.
إىل  الرسيرية  الفحوص  أشارت  أسابيع،  ستة  وبعد 
انخفاض كبري يف األعراض لدى املشاركني، وبعبارة أخرى 
أصبح املشاركون قادرين عىل ممارسة أنشطة يومية كانوا 
ال يستطيعون القيام بها عندما بدؤوا الربنامج، مثل الذهاب 

للتسوق.

إن  األمريكية  القدامى  املحاربني  شؤون  وزارة  وتقول 
واحدا عىل األقل من بني كل خمسة محاربني قدامى عادوا 
مؤخرا من مواقع القتال يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، 
وهو عبارة عن ذكريات خوف حية بشدة وتستدعي أفكارا 

ومشاعر وأحالما مزعجة.
وقالت ريبيكا إيه. جونسون التي قادت فريق البحث -وهي 
أستاذة التمريض يف جامعة ميزوري يف كولومبيا- إن بعض 
املحاربني القدامى الذين يعانون من هذا االضطراب يخافون 

حتى من مغادرة منازلهم.
وأضافت "بعض املحاربني القدامى يعانون من اضطراب 
ما بعض الصدمة منذ أربعني أو خمسني؛ لذا قد يكون من املهم 

أن تدعم أنظمة الرعاية الصحية ركوب الخيل العالجي".

يلتقط  أنه  للمرء  ما قد يحصل  من أسوأ 
صورة يف الليل أو الظالم، عادة تكون مظلمة 
وسوداء، لكن اليوم سنقدم لكم تطبيقاً احرتافياً 
Night Vision Camera يساعدكم عىل التقاط 
صور واضحة يف الظالم، باإلضافة إىل عدد من 
املزايا. والذي يتيح لك تسجيل مقاطع فيديو 
والتقاط صور يف الوضع اللييل، بحيث تكون 

الصور واضحة ونقية.
لن تحتاج إىل أي معدات أخرى، وحتى لو 

كان الظالم حالكا، أو انقطعت الكهرباء، فقط 
افتح تطبيق Night Vision Camera واستمتع 
بالتقاط صور يف هذا الوضع، بدون انتظار أي 

يشء، استمتع بمزايا كثرية أثناء التصوير.
التطبيق بسيط جدا ويقدم مزايا عديدة:

* ال حاجة ملعدات إضاءة إضافية.
* إمكانية التقاط صور والتعديل يف اإلضاءة.
رؤية  يضمن  الفالش  مع  رسيع  تصوير   *

أفضل يف الصور.

* واجهة بسيطة واضحة وسهلة.
* أوضاع متنوعة لجعل الصور أحسن.

* إمكانية تصوير فيديو وصور ثابتة.
* يف النهاية سيكون بني يديك تطبيق مميز 
خاصة لألجهزة القديمة من األيفون واآليباد، 
من أجل التقاط صور نقية وواضحة يف الظالم.
مالئمة: يعمل عىل أجهزة األيفون واآليباد 

إصدار 9.0 فما فوق.
الحجم: 14.2 ميجا.

مستكشف أندرويد

تطبيق تطبيق Night Vision CameraNight Vision Camera للتصوير الليلي االحرتايف  للتصوير الليلي االحرتايف  وع
سب

األ
قع 

مو

الدقة  عالية  صور  تحميل  يف  متخصص  موقع 
الصورة  أبعاد  تحديد  تستطيع  تريده،  مجال  ألي 
ومقياسها، واختيار أقدم أو آخر الصور التي تمت 
إضافتها لفرتة معينة تحددها، وهكذا املوقع سيعرضها 

لك ملشاهدتها وحفظها حالة ما رغبت يف ذلك.

لتحميل صور عالية الدقة
https://www.desktoppr.co

أن  إىل  املتحدة  الواليات  من  علماء  توصل 
تناول الفواكه الطازجة والخضار والحبوب قد 
يقلل خطر االكتئاب، وذلك بحسب ما نقله موقع 

يوريكالريت.
ووصل العلماء إىل هذا االستنتاج بعد تجربة 

أجريت عىل املسنني استمرت ست سنوات.
التجربة إىل ثالث  وتم تقسيم املشاركني يف 
مجموعات رئيسية، بحيث تقوم املجموعة األوىل 
بتناول الفواكه والخضار ومنتجات قليلة الدسم، 
مأكوالت  عىل  الثانية  املجموعة  تعتمد  بينما 
حمية البحر املتوسط، يف حني اعتمد املشاركون 
الغربية  الحمية  عىل  الثالثة  املجموعة  من 

التقليدية مع نسبة عالية من اللحوم الحمراء.
والحظ العلماء أن خطر ظهور االكتئاب كان 
أقل عند أعضاء املجموعة التي تناولت الفواكه 

والخرضاوات واملنتجات قليلة الدسم.
أما بالنسبة للمجموعة التي اعتمدت عىل 
من  عالية  نسبة  مع  الغربي  الغذائي  النظام 
اللحوم الحمراء، فقد أظهرت مستوى عاليا من 

االكتئاب.
تجدر اإلشارة إىل أن ممارسة الرياضة ملدة 
ساعة يف األسبوع قد تساعد يف منع اإلصابة 
بمرض االكتئاب، وذلك بحسب دراسة تم نرشها 

مسبقاً.

أ ترً
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