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إنستغرام تلغي التحذير عند
أخذ لقطات الشاشة

تويرت يعلق مليون حساب مزّيف يوميًا

مستخدمو  يتلقى  لن 
تحذيرات  أية  إنستغرام 
اآلخرون  يقوم  عندما 
شاشة  لقطات  بعمل 
إنستغرام  "قصص"  من 
الخاصة بهم، نظرا لقيام 
بإلغاء  األمريكية  الرشكة 
هذه الوظيفة بعد اختبارها 

لبعض الوقت.
الرشكة  تعلن  ولم 
لفيسبوك  اململوكة 

عن سبب إلغاء وظيفة التحذير يف تطبيقها الشهري للتواصل 
االجتماعي عند أخذ لقطات الشاشة، غري أنها سوف تستمر يف 
إرسال التحذيرات عندما يتم أخذ لقطة شاشة للرسائل املبارشة 

التي يتم إخفاؤها.

أكرث  "تويرت"  موقع  ُيعّلق 
مزيف  حساب  مليون  من 
يف  يومياً،  فيه  ومشكوك 
تدفق  ملكافحة  جاد  مسعى 
عىل  املغلوطة  املعلومات 

الشبكة العنكبوتية.
وذكرت صحيفة "واشنطن 
بوست" األمريكية يف تقرير 
بأكرث  كثف  تويرت  أّن  لها 
عىل  حملته  الضعف  من 
الحسابات املزيفة منذ العام 

الفائت، حني كشفت مواقع تويرت وفيسبوك وغوغل بيانات تظهر 
تعرض ماليني األمريكيني ألخبار مزيفة أكرث مما كان يعتقد.

وواجه تويرت، الذي يضم نحو 336 مليون مشرتك نشط، انتقادات 
حادة لعدم بذله جهوًدا كافية للتحكم يف انتشار الروبوتات املصممة 

لنرش املعلومات الخاطئة.
تغيًريا  اعتباره  يمكن  ما  لتويرت  الجديدة  الحملة  وتشّكل 
ايديولوجيا يف طريقة عمل املوقع الذي امتنع طويًال عن القيام 

بأي تدخالت يف منصته خشية التأثري عىل حرية التعبري.
وأبلغ ديل هاريف نائب رئيس تويرت للثقة والسالمة صحيفة 
"واشنطن بوست" أن املوقع يغري "يف كيفية إقامة توازن بني حرية 
التعبري واحتمال أن تؤذي هذه الحرية تعبري شخص آخر". وتابع 

أن "حرية التعبري ال تعني الكثري إذا لم يشعر الناس باألمان".

جوجل  رشكة  جورنال  سرتيت  وول  صحيفة  عن  صادر  تقرير  اتهم 
بالسماح ملطوري تطبيقات الطرف الثالث بفحص وتحليل محتوى صندوق 
الوارد للماليني من مستخدمي خدمة الربيد اإللكرتوني التابعة لها جيميل 
وردت جوجل عىل هذا االتهام عرب نرش منشور عرب مدونتها يحمل عنوان 
"ضمان األمان والخصوصية داخل جيميل"، أكدت فيه الرشكة التزامها 
باختبار تطبيقات وخدمات الطرف الثالث التي يمكنها الوصول إىل بيانات 

مستخدمي جيميل الحساسة.
ولكن كما أشار تقرير صحيفة وول سرتيت جورنال، فإن تطبيقات الجهات 
الخارجية تقوم بذلك بالفعل، مبارشة داخل جيميل نفسه، وبدًال من دحض 
تطبيقات الوصول إىل جهات خارجية، تدافع مشاركة مدونة جوجل عن هذه 
املمارسة، وتضع مسؤولية الحفاظ عىل خصوصية رسائل الربيد اإللكرتوني 

عىل املستخدم.
إًذا من يمكنه قراءة الربيد اإللكرتوني الخاص بك يف جيميل؟ وكيف تقوم 

بحرمانه من هذا االمتياز؟
تغيري إعدادات الخصوصية

يمكن لتطبيقات عديدة أن تتجسس عىل بريدك اإللكرتوني، اعتماًدا عىل 
ما قد وافقت عليه، ويجب عليك اتباع هذه التعليمات إليقاف التطبيقات 

من فعل ذلك:
العلوية  الزاوية  افتح جيميل وانقر عىل صورة ملفك الشخيص يف   *

اليرسى.
* انقر عىل "حسابي"، والذي سريسلك إىل صفحة اإلعدادات.

* بمجرد دخولك إىل صفحة اإلعدادات، انظر ضمن خيارات "تسجيل 
إىل  الوصول  يمكنها  التي  "التطبيقات  عىل  انقر  ثم  واألمان"،  الدخول 

الحساب".
* ستجد هنا قائمة صغرية ببعض التطبيقات التي يمكنها الوصول إىل 
جزء من حسابك يف جوجل، والتي وافقت عليها يف مرحلة ما، وعىل الرغم 
من أنها قد تنطبق أو ال تنطبق عىل حساب جيميل الفعيل الخاص بك، انقر 
عىل رابط "إدارة التطبيقات" للوصول إىل األذونات الفعلية التي تمتلكها 

هذه التطبيقات.
* بجوار كل تطبيق يف القائمة، سيتم اإلشارة إىل أي جزء من حساب 
جوجل لديه حق الوصول إليه، وإذا كنت تستخدم جهاز أندرويد، فقد 
التي ال تملك سوى  تشاهد مجموعة متنوعة من األلعاب والتطبيقات 
إمكانية الوصول إىل حسابك يف جوجل بالي، ومع ذلك، إذا ورد أن أحد 
التطبيقات يتمتع بحق الوصول الكامل إىل حسابك يف جوجل، فهذا يشمل 
بريدك اإللكرتوني يف جيميل، ووفًقا لبيانات جوجل نفسها، فإن هذا يعني 
أن التطبيقات قد تكون قادرة عىل فحص رسائلك اإللكرتونية وأخذ أي 

معلومات تتلقاها.
* بعد العثور عىل التطبيق الذي يقوم بالتجسس عىل بريدك اإللكرتوني، 
ما عليك سوى النقر عىل اسم التطبيق، وسيؤدي هذا إىل فتح مربع حوار 
ممتد يوفر بعض التفاصيل اإلضافية حول ما يمكن أن يراه التطبيق بالضبط، 
ولقتل األذونات مرة واحدة وإىل األبد، انقر فوق "إزالة الوصول"، ثم "موافق".
قبل القيام بذلك، تجدر اإلشارة إىل أن بعض التطبيقات تعتمد عىل هذه 

األذونات لتعمل بشكل صحيح.

؟كيــفكيــف How؟
كيف تعرف التطبيقات التي تقرأ 

رسائلك يف جيميل.. وتقوم بإيقافها؟

07

دراسات وأبحاث:دراسات وأبحاث:
استعمالك للهاتف يؤذي ابنكاستعمالك للهاتف يؤذي ابنك

توصلت دراسة طبية حديثة إىل أن استخدام األهل املفرط للهواتف املحمولة يؤدي إىل حدوث 
مشاكل سلوكية لدى أطفالهم.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة والية إلينوي وكلية الطب بجامعة ميتشيغان، وشملت نحو 
مئتي عائلة.

ووجدت الدراسة أن األطفال الذين أدمن آباؤهم عىل هواتفهم كانوا أكرث عرضة لإلصابة بمشاكل 
سلوكية.

وأطلق الباحثون عىل هذه الحالة اسم "تيكنوفرينس" (technoference)، وهو انقطاع التفاعل 
بني اآلباء واألطفال بسبب األجهزة الرقمية أو املحمولة.

ووجد الباحثون أن السلوك السيئ لدى األطفال مرتبط بشكل أكرب باستخدام األمهات الهاتف 
املحمول أكرث من اآلباء.

ومن األعراض التي لوحظت عىل األطفال فرط النشاط ونوبات الغضب والتعرض بسهولة لإلحباط.

الجفاف قد يشوش ذهنك!الجفاف قد يشوش ذهنك!

البحث على جوجل بطريقة احرتافية
تتعامل رشكة جوجل مع املليارات من عمليات 
ــا عدد عمليات البحث التي  البحث يومًيا، ولكن م
تساعد األشخاص فعلًيا يف العثور عىل ما يبحثون 
ــك عىل أكمل وجه،  ــتحيل معرفة ذل عنه؟ من املس
ولكن هناك الكثري من األدوات والحيل للمساعدة 
ــج البحث  ــني من نتائ ــاق هذه املالي ــق نط يف تضيي
ــرب، يف ما  ــة أك ــه بدرج ــم في ــن التحك إىل يشء يمك
ــح البحث التي  ــن نصائ ــيات م ييل بعض األساس
ــتخدام جوجل وبعض  يجب استخدامها عند اس
ــية للحصول عىل  ــارات املتقدمة األساس االختص

أفضل النتائج من بحث جوجل.
األساسيات

- الفالتر: تتحول طلبات البحث بشكل تلقائي 
إىل فئة "الكل" يف بحث جوجل وعادًة ما تستدعي 
ــني النتائج،  ــن بالي ــج، إن لم يك ــن النتائ املاليني م
ــة إلزالة رقمني عن  ــل إحدى الطرق الرسيع وتتمث
ــوى، مثل  ــوع معني من املحت ــق التبديل إىل ن طري
ــور  ــط والص ــو والخرائ ــع الفيدي ــار ومقاط األخب
والتسوق والكتب ورحالت الطريان والشؤون املالية 
ــخصية، كما يمكنك النقر عىل األدوات لفتح  والش
مجموعة ثانية من الفالتر التي تتغري بناًء عىل نوع 
املحتوى، عىل سبيل املثال، تتضمن أدوات البحث 
عن الصور خيارات فريدة للتصفية حسب الحجم 

واللون وحقوق االستخدام.
ــتخدمي أجهزة  ــن ملس ــدم: يمك ــث املتق - البح
ــون إىل تضييق نتائج  ــطح املكتب الذين يتطلع س
ــدم"،  ــث املتق ــتخدام "البح ــن اس ــرث م ــث أك البح

املوجود داخل عالمة التبويب "اإلعدادات"، كما أن 
البحث املتقدم له قسمان، حيث يقدم القسم األول 
ــني كلمات البحث،  ــًال من الحقول لتحس عدًدا قلي
ــات وعدد  ــتبعاد الكلم ــة واس ــل الكلمة الدقيق مث
النطاقات، دون الحاجة إىل كتابة أي اختصارات، 
ويوفر القسم الثاني فالتر تستند إىل معايري أوسع.

بالنسبة إىل عمليات البحث عىل موقع الويب، 
يمكنك تصفية اللغة واملنطقة وتاريخ آخر تحديث 
ــن  ــث اآلم ــة إىل البح ــاق، باإلضاف ــع أو نط أو موق
ومستوى القراءة ونوع امللف وحقوق االستخدام، 
ويمكن تصفية عمليات البحث عن الصور حسب 
الحجم ونسبة العرض إىل االرتفاع واللون والنوع 
واملوقع أو النطاق ونوع امللف وحقوق االستخدام، 
ــن أو كل هذه الحقول  كما يتيح جوجل دمج أي م

مًعا يف بحث متقدم واحد.
- األدوات املتقدمة واالختصارات: ُيعد البحث 
ــطح املكتب،  ــتخدمي أجهزة س ــدم رائًعا ملس املتق
ــن فعلًيا  ــق إىل حد ما، وال يتضم ــه نظام مره ولكن
ــة لك، كما  ــني البحث املتاح جميع خيارات تحس
أنه ال يعمل عىل الهاتف الذكي ما لم تكن يف عرض 
ــن الحظ، يقدم جوجل  عىل سطح املكتب، ولحس
مجموعة من االختصارات والحيل األخرى للبحث 
ــن النظام الذي  ــرصف النظر ع ــة وكفاءة، ب برسع
تستخدمه، عليك فقط معرفة الرموز الصحيحة.

اختصارات البحث
- تطابق تام: يمكنك البحث عن كلمة أو عبارة 
ــتخدام عالمات اقتباس للنتائج التي  محددة باس

تتضمن الكلمات املقتبسة يف التسلسل.
ــع عالمة "-"  ــتبعاد الكلمات: ض - اس

أمام كلمة إلزالتها من نتائج البحث.
ــتخدم رمز "*" إذا كنت بعد  - البدل: اس
ــك تذكر كلمة  ــن ال يمكن ــة معينة ولك نتيج

ــكل خاص  ــث يفيد ذلك بش ــية أو أكرث، حي رئيس
ــىل عنوان فيلم  ــت تحاول العثور ع إذا كن

ــن أيًضا  ــة، ويمك ــاب أو أغني أو كت
ــتخدامه للبحث عن نماذج  اس
ــمل  ــبية "سيش الكلمات النس
ــات البحث  ــف *" عملي "الهات

عن الهواتف الذكية واملحمولة 
وما إىل ذلك".

-عمليات البحث املجمعة: استخدم "أو" لدمج 
عبارات البحث يف بحث واحد.

ــة  ــل الكلم ــز ~ قب ــب رم ــرادف: اكت ــث م - بح
األساسية، بما يف ذلك أي مرادفات للكلمة املحددة.

ــني قيمتني رقميتني  ــاق األرقام: ضع ".." ب - نط
ــذا مع رمز  ــي، وادمج ه ــاق رقم ــث ضمن نط للبح

العملة لتحديد نطاق سعري.
ــوان: إذا  ــايس أو عن ــص أس ــوان URL أو ن - عن
ــكان عبارة البحث،  ــك فكرة جيدة عن م كانت لدي
فيمكنــك تنقيــح النتيجــة للكلمــات املوجــودة 
ــع "inurl:" أو يف عنوان موقع  ضمن عنوان URL م
ــتخدام "intitle:" أو نص الصفحة مع  الويب باس

.":intext"
- نوع امللف: بعد ملف PDF أو DOC أو MP3 أو 
ملف APK، استخدم file: لتحديد النتائج إىل نوع 

ملــف 
دقيق.

ــق  ــن طري ــث ع - البح
ــاوز مربع  ــك تج ــم أنه يمكن ــل تعل ــع: ه املوق
ــتخدام  ــث الخاص بأي موقع ويب فقط باس البح
ــة دقيقة، عىل  ــت تبحث عن نتيج جوجل؟ إذا كن
سبيل املثال، هذا املوقع اإللكرتوني، استخدم اسم 
ــات، البوابة:  ــع لتحديد نتائج البحث لصفح املوق
ــد عن موقع  ــا معرفة املزي ــد، ويمكنك أيًض أندروي
ــة "info:" أمام العنوان، أو  الويب عن طريق إضاف
:cache عرض نسخة مخبأة باستخدام االختصار
ــات: ُيعد بحث جوجل  - إجابات فورية ومربع
أحد ملفات تعريف االرتباط الذكية، لدرجة أنه يف 
بعض األحيان يجيب عن أسئلتك دون الحاجة إىل 

النقر عىل رابط موقع ويب واحد.
ربما تكون قد رأيت بالفعل صناديق مختلفة يف 
أعىل النتائج أثناء البحث، فهناك صناديق ال تعد 
وال تحىص بعضها مفيد والبعض اآلخر هو للمرح، 
ابحث عن "أصوات الحيوانات" وسرتى ما أقصده.

عىل أي حال، يجب عىل محرتيف بحث جوجل 
أن يهتموا حًقا، فهذه املربعات التفاعلية التي يمكن 

استدعاؤها برشوط محددة، ويمكن أن 
ــذه األدوات مفيدة يف كثري من  تكون ه
األحيان لدرجة أنك لن تحتاج إىل فتح 
ــتنفذ  ــق مختلف، ألن جوجل س تطبي
العمل نيابًة عنك، ويف ما ييل بعض من 
ــا تالئم هذه  ــا التي وجدناه أفضل املزاي

الفئة املبهمة إىل حد ما:
ــبة: ابحث عن "اآللة الحاسبة"  - آلة حاس

وستجد بعض النتائج التي قد تروق لك.
ــا بكلمة أو  ــف" متبوًع ــف: اكتب "تعري - تعري
ــك، اكتب  ــدًال من ذل ــف القاموس، ب ــارة لتعري عب
ــة تاريخها  ــة لرؤي ــا بكلم ــة" متبوًع ــل الكلم "أص

وأصولها.
بنيــة االســتعالم  اســتخدم  التحويــالت:   -
"الوحدة 1 إىل الوحدة 2" لعرض حاسبة التحويل، 
ــتخدام هذا لتحويل العملة والوقت  كما يمكن اس
ــافة والرسعة والوزن ودرجة الحرارة وأكرث  واملس

من ذلك بكثري.
- املوقت / ساعة توقيت: اكتب "املؤقت ثم عدد 
ــت، وإذا كنت  ــاز ضبط الوق ــق" لتعيني جه الدقائ
ــاعة توقيت"  ــت فاكتب "س ــاعة التوقي تفضل س

بدًال من ذلك.
ــتخدم  - الخرائط والنقل و طريان جوجل: اس
ــع 2" ملربع  ــع 1 إىل املوق ــتعالم "املوق ــكل االس هي
ــارات النقل  ــرض خي ــذي يع ــل ال ــط جوج خرائ
ــدم والدراجة،  ــة والقطار والق ــيارة والحافل بالس
وإذا كان املوقعان يف بلدان مختلفة، فسرتى أيًضا 

معلومات رحالت الطريان من جوجل.

وع
سب

األ
قع 

مو

من املواقع اإللكرتونية املختصة لبيع الكتب باللغة العربية. تأسس يف 
بريوت عام 1998 ضمن مكاتب الدار العربية للعلوم. بحسب بيانات املوقع، 
فإن الهدف من إقامته، نرش العلم واملعرفة والرقي باإلنسان العربي. تضم 
مكتبة نيل وفرات أكرث من 400 ألف كتاب من دور نرش عربية مختلفة. كذلك 
يحتوي املوقع أيضاً عىل مجموعة متنوعة من الكتب النادرة، والكتب 

املسموعة.
وكأي موقع متخصص يف بيع الكتب اإللكرتونية، يقدم إمكانية شحن 
الكتب إىل جميع الدول. يف لبنان، عادة ما يكون الشحن مجانياً، أما إىل بقية 
دول العالم، فيتم تحديد الرسوم وفق وزن الكتاب والبلد املراد إيصال إليه.

كذلك يقدم موقع نيل وفرات إصدارات دورية ومجالت تتناول دراسات 
سياسية واقتصادية. ويف اآلونة األخرية طّور املوقع أسلوب البيع، بابتكاره 
تطبيقاً خاصاً بعنوان ikitab، يسهل عملية تنزيل الكتب من الهواتف 

النقالة واألجهزة اللوحية.

نيل وفرات
http://www.neelwafurat.com

جديد X جديد

ابتكار يرفع كفاءة البطاريات الشمسية

إل جي تطلق جهازا ذكيا ال مثيل له!

توصل علماء من معهد موسكو للتقنيات الفيزيائية إىل أن 
ــكل أساسا لرفع فعالية البطاريات  الجزيئات العضوية قد تش

الشمسية.
ــية عادة السيليكون متعدد  ــتعمل البطاريات الشمس وتس
الكريستاالت. إال أن العلماء يعملون عىل تطوير حلول هندسية 
ــريات بمواصفات  ــة وبوليم ــتخدام مركبات عضوي بديلة باس

كهروضوئية.

واكتشفت مجموعة من العلماء الروس بمشاركة فريق دويل 
ــية العاملة  من الخرباء طريقة لرفع فاعلية البطاريات الشمس
باملركبات العضوية، عن طريق إضافة ذرات الفلور إىل البوليمري، 
ــرش الفريق مقاال  ــه الكهروضوئية. ون ــن من خصائص ما يحس

.Journal of Materials Chemistry يرشح الطريقة يف مجلة
ــاذج املحوالت  ــض نم ــرة كفاءة بع ــة املبتك ــت التقني ورفع

الضوئية (البطاريات الشمسية) من 3.7 % إىل 10.2 %.

تعمل رشكة إل جي عىل تسجيل براءة اخرتاع لجهاز مميز 
سيغري مستقبل األجهزة الذكية.

ووفقا للترسيبات، فإن الجهاز عبارة عن قلم ذكي بداخله 
ــة زر  ــة، تعمل باللمس وتخرج بكبس ــة مرنة عالية الدق شاش

واحدة لتستعمل كأي شاشة هاتف ذكي.
ــيغني هذا القلم وفقا للخرباء عن الهواتف الذكية، فهو  وس
مزود أيضا بكامريا وأجهزة اتصال بالشبكات الخلوية وشبكات 
اإلنرتنت، باإلضافة إىل مايكروفون ومكربات للصوت، كما يمكن 
.WIFI شبكه مع الهواتف واألجهزة الذكية عرب البلوتوث أو الـ
ــؤون التقنية  ــار موقع "GSMArena" املتخصص بش وأش
إىل أن هذا القلم سيزود بميزات تمكن املستخدم من استعماله 
للكتابة والرسم عىل شاشات بعض األجهزة الذكية والحواسب.

الجفاف  أن  إىل  جديدة  دراسة  أشارت 
قد يشوش التفكري، إذ خلص معدوها إىل أن 
الرياضيني الذين فقدوا سوائل من أجسامهم 
توازي اثنني باملئة من وزنهم ظهرت عليهم 

مشكالت يف اإلدراك.
وذكر التقرير، الذي نرشته دورية "ميديسن 
إكرسسايز"،  أند  سبورتس  إن  ساينس  أند 
املتوسط من  أو  املحدود  املستوى  أن حتى 
الجفاف، خسارة رطلني للشخص الذي يزن 
100 كيلوغرام وأربعة ملن يزن 200، أدى إىل 

مشكالت يف االنتباه وأعاق اتخاذ القرارات.
وقاد الجفاف عىل األخص إىل عرقلة مهام 
تتطلب االنتباه والتوافق الحركي وما يسمى 
بالوظائف التنفيذية، التي تشمل عىل سبيل 
املثال، التعرف عىل الخرائط ومراعاة قواعد 
النحو والرياضيات الذهنية والتدقيق اللغوي.

من جهتها، قالت املشاركة يف إعداد الدراسة 
واألستاذة بكلية العلوم الحيوية ومديرة املعمل 
الفسيولوجي بمعهد جورجيا للتكنولوجيا، 
أن األداء  ميندي ميالرد-ستافورد: "نعرف 
البدني يتأثر لدى وصول نسبة فقد السوائل 
إىل اثنني باملئة من كتلة الجسم، خاصة إذا نتج 
عن ممارسة تمارين رياضية يف أجواء دافئة".
وتابعت ميالرد-ستافورد قائلة: "وبالتايل 
ذات  عند  للدماغ  يحدث  عما  كان  سؤالنا 
شائع  أمر  وهو  السوائل،  فقد  من  املستوى 
الحدوث مع أشخاص يتسمون بالنشاط أو 
يعملون يف الخارج أثناء الحر. فخاليا الدماغ 

تحتاج للماء مثل الخاليا العضلية تماماً".
وأضافت أنه عىل الرغم من أن التأثريات لم 
تكن كبرية عند فقد سوائل نسبتها اثنني باملئة 

من الوزن إال أنها زادت بزيادة الجفاف.

وراجع الباحثون بيانات 33 دراسة، شملت 
ما  سوائل  فيها  املشاركون  فقد  بالغاً،   413
بني واحد إىل ستة باملئة من كتلة أجسامهم 
الرياضية وحدها  التمارين  بسبب ممارسة 
أو ممارستها يف ظل أجواء حارة أو بسبب 
تناول  عىل  قيود  وضع  أو  فقط  الحرارة 

السوائل.
من جانبه، قال أستاذ طب الطوارئ بجامعة 
بيتسربغ، الدكتور رونالد روث: "أعتقد أن ذلك 
يعزز ما اعتقدنا بصحته... الصورة الكبرية هنا 

هي أنه كلما زاد جفافك قلت حدة تركيزك".
اإلصابة  تشخيص  أن  إىل  روث  لفت  كما 
املهم  وبالتايل من  يكون صعباً  قد  بالجفاف 
السوائل  كمية  متابعة  للرياضيني  بالنسبة 

التي يتناولونها والتي يفقدونها مع االنتباه 
ألعراض، مثل اإلرهاق والضعف يف العضالت 
وقلة كمية البول واالرتباك، إال أنه حذر أيضاً 
من اإلرساف يف تناول املياه التي قد ترض بتوازن 

األمالح يف الجسم.
كذلك أوضحت ميالرد-ستافورد أنه "من 
املهم أن تعرف التوازن الصحيح لرشب املياه... 

دون نقص أو إرساف".
وأكدت أن لون البول يعد طريقة بسيطة 
قائلة:  الجسم،  يف  السوائل  معدالت  ملراقبة 
"إذا كان شفافاً أكرث من الالزم فهذا يعني عىل 
األرجح تناول مياه أكرث مما ينبغي... لكن إن 
كان أصفر داكناً فذلك يعني أن الكليتني بحاجة 
ملزيد من املياه للحفاظ عىل التوازن يف الجسم".

ة يف التسلسل.
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ــق  ــن طري ــث ع - البح
ــاوز مربع  ــك تج ــم أنه يمكن ــل تعل ــع: ه املوق
ــتخدام  ــث الخاص بأي موقع ويب فقط باس البح

م
ــة دقيقة، عىل  ــت تبحث عن نتيج جوجل؟ إذا كن
اسم استخدم ، اإللكرتون املوقع هذا املثال، سبيل
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األح
تطبي
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ــة" ــل الكلم "أص
وأصولها.

ــة اإلعدادات يف الهواتف  عىل الرغم من أن قائم
ــن املعلومات  ــري م ــتخدم الكث ــر للمس ــة توف الذكي
ــات التي  ــا باملعلوم ــه ال يمكن مقارنته ــة فإن املهم
ــون إنفو  ــف "ف ــات الهات ــق معلوم ــا تطبي يعرضه
ــونغ" (Phone Info Samsung) للهواتف  سامس
الذكية املزودة بنظام أندرويد من رشكة سامسونغ 

الكورية الجنوبية.
ــتخدم من  ــالل هذا التطبيق يتمكن املس ومن خ

ــف الذكي، وعدد  ــكان ووقت تجميع الهات معرفة م
ــاز جديدا أم  ــه، وما إذا كان الجه ــاعات العمل ب س

مجددا.
ــحن،  ــدد مرات الش ــا معرفة ع ــن أيض ــا يمك كم
باإلضافة إىل ذلك يوضح التطبيق أيضا معلومات 
ــام  نظ ــدار  وإص ــاز  الجه ــزاء  أج ــن  ع ــة  تفصيلي
ــغيل وبرامج "الفريموير" املثبتة عىل الهاتف  التش

الذكي.

مستكشف أندرويد

تطبيق يعطيك كل تفاصيل هواتف سامسونغتطبيق يعطيك كل تفاصيل هواتف سامسونغ
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