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ــغيل آي أو إس iOS خيارا مدمجا يسمح لك بتصفية  يدعم نظام التش
 iMessage من املرسلني غري املعروفني واإلبالغ عن رسائل iMessage رسائل
التي تبدو كرسائل عشوائية أو رسائل مزعجة، حيث يمكنك تصفية رسائل 
ــات االتصال لديك، ولن  ــخاص غري املوجودين يف جه iMessage من األش

يتلقى أي إشعارات منهم.
تصفية الرسائل

:iMessage لتصفية رسائل
.Setting انتقل إىل اإلعدادات  •

.Messages اسحب لألسفل ثم اضغط عىل خيار الرسائل  •
ــفل واضغط عىل مفتاح التبديل املجاور مليزة  مرر رسيًعا ألس  •

.Filter Unknown Senders تصفية املرسلني املجهولني
ــتحصل عىل عالمتي تبويب يف  بعد قيامك بهذه الخطوات س  •
ــائل إحداهما لجهات االتصال والرسائل القصرية واألخرى  تطبيق الرس

للمرسلني غري املعروفني.
اإلبالغ عن الرسائل

ــائل عشوائية أو  ــائل iMessage التي تبدو كرس يمكنك اإلبالغ عن رس
رسائل مزعجة من خالل تطبيق الرسائل.

• إذا تلقيت رسالة iMessage من شخص غري محفوظ يف جهات اتصالك، 
ــفل  ــالة مزعجة Report Junk link أس ــيظهر لك رابط اإلبالغ عن رس فس

الرسالة.
.Report Junk اضغط عىل إبالغ كرسالة مزعجة •

.Delete and Report Junk ثم انقر عىل حذف وإبالغ كرسالة مزعجة •
حينئٍذ يقوم تطبيق الرسائل بتوجيه معلومات املرسل والرسالة إىل آبل 

ويحذف أيًضا الرسالة من جهازك، وال يمكنك الرتاجع عن حذف رسالة.
ــل من إرسال رسالة  ــالة مزعجة إىل منع املرس ال يؤدي اإلبالغ عن رس
أخرى، وإذا كنت ال ترغب يف استالم هذه الرسائل فيلزم حظر جهة االتصال 

هذه.
حظر جهة اتصال

ــم بالضغط عىل  ــن العنارص األخرية فق ــت يف تطبيق الهاتف ضم إذا كن
الرمز الصغري � بجوار رقم الهاتف أو جهة االتصال التي ترغب يف حظرها.
ثم قم بالتمرير إىل الجزء السفيل من شاشتك ثم قم بالضغط عىل خيار 

.Block this Caller حظر هذا املُتصل
ــل بإمكانهما ترك  ــال، يظ ــف أو جهة اتص ــوم بحظر رقم هات عندما تق
رسالة بريد صوتي، ولكنك لن تتلقى إشعاًرا. لن يتم تسليم الرسائل التي 
تم إرسالها أو استالمها. كما لن تتلقى جهة االتصال إشعاًرا يفيد بأن املكاملة 

أو الرسالة قد تعرضت للحظر.

؟كيــفكيــف How؟
كيف تتخلص من رسائل األشخاص 

املجهولني يف IMESSAGE؟

RAMRAM ٥٥ نصائح لزيادة سرعة متصفح كروم وتقليل استهالكه لذاكرة الوصول العشوايئ  نصائح لزيادة سرعة متصفح كروم وتقليل استهالكه لذاكرة الوصول العشوايئ
ــات اإلنرتنت  ــهر متصفح ُيعترب متصفح كروم من أش
فهو يوفر للمستخدمني العديد من امليزات الهامة بفضل 
ــارات األخرى، وعالوة عىل  العديد من اإلضافات والخي
ــل رشكة جوجل  ــكل متكرر من قب ــم تحديثه بش ذلك يت
ــن تعديالت يف  ــي بتغيريات ترتاوح م ــة له حيث يأت املالك

التصميم إىل إضافة ميزات جديدة.
لذلك إذا كنت ممن يفضلون استخدام متصفح كروم، 
ولكن تعاني من أنه بطيء فهذه النصائح سوف تفيدك يف 
ترسيع عمله، إليك 5 نصائح لترسيع عمل متصفح جوجل 
:RAM كروم وتقليل استهالكه لذاكرة الوصول العشوائي
ــكل دائم:  ــث متصفح كروم بش ــرص عىل تحدي -1 اح
ــل أداء  ــىل أفض ــول ع ــة للحص ــط طريق ــد أبس بالتأكي
ــدث إصدار،  ــتخدام أح ــد من اس ــي التأك ــات ه للربمجي
ولحسن الحظ لدى املتصفح طريقة سهلة لتحديد ما إذا 
كان قد حصل عىل آخر تحديث أم ال، من خالل رمز النقاط 
ــى إذا كانت النقاط  ــة اليمن ــالث املوجود أعىل الزاوي الث
ــروم محدًثا.  ــٍذ يكون متصفح ك ــادي فحينئ باللون الرم
وإذا كانت ذا لو أخرض فهذا يعني أن التحديث متاح ملدة 
ــون الربتقايل يعني متاح ملدة 4  يومني، وإذا أصبحت بالل
أيام، وإذا أصبحت باللون األحمر يعني متاح منذ 7 أيام، 

وذلك يف حالة عدم استخدامك للمتصفح منذ فرتة حيث 
أن كروم يثّبت التحديثات تلقائًيا يف الخلفية عند إغالقه 

وإعادة فتحه.
ــك اضغط عىل  ــت أحدث إصدار لدي وللتأكد من تثبي
ــوي األيمن، ثم اضغط عىل  النقاط الثالث يف الجزء العل
مساعدة Help، ثم اضغط عىل خيار حول جوجل كروم

About Google Chrome، سيؤدي ذلك إىل تنزيل أحدث 
إصدار وتثبيته.

-2 إيقاف تشغيل اإلضافات غري املرغوب فيها: تعترب 
كرثة اإلضافات عىل املتصفح أحد أهم األسباب التي تؤثر 

عىل رسعته، لذلك إذا كنت ال تستخدم جميع اإلضافات، 
يمكنك إيقاف تشغيلها لزيادة رسعة كروم.

عىل جهاز الكمبيوتر، افتح متصفح جوجل كروم. ثم 
ــزء العلوي األيمن ثم  ــىل النقاط الثالث يف الج اضغط ع
ــن األدوات More Tools. ثم اضغط  اضغط عىل املزيد م
ــك كل  ــيظهر ل ــات Extensions. س ــار اإلضاف ــىل خي ع
ــي قمت بتثبيتها، فاخرت منها التي ال تقوم  اإلضافات الت

باستخدامها وقم بإلغاء تثبيتها.
ــتخدمة: كلما زاد  -3 إغالق عالمات التبويب غري املس
ــح عمل كروم أبطأ  عدد عالمات التبويب املفتوحة أصب
ألنه يستهلك مساحة أكرب من ذاكرة الوصول العشوائي 
ــات التبويب التي ال  ــذا ُنويص بإغالق عالم "الرامات"، ل
تستخدمها، ويمكن استخدام اختصارات لوحة املفاتيح 

التالية إلغالق عالمات التبويب غري املستخدمة:
يف أنظمة التشغيل ويندوز ولينكس استخدم اختصار 
 ،Mac ــغيل ماك ــح Ctrl + w. يف نظام التش لوحة املفاتي

.Cmd + w استخدم اختصار لوحة املفاتيح
ــح browsing history: يقوم  ــجل التصف ــح س -4 مس
ــاء تصفحك لإلنرتنت بتخزين كمية ال  متصفح كروم أثن
بأس بها من البيانات بما يف ذلك الصور وملفات تعريف 

االرتباط واملزيد، وكل ذلك قد يؤثر عىل رسعة ادائه.
انتقل إىل اإلعدادات Settings. ثم قم بالتمرير ألسفل 

.Advanced إىل أن تجد خيار متقدم
 Clear  ــح ــح بيانات التصف ــىل خيار مس ثم اضغط ع

.browsing data
ــارات لوحة  ــون اختص ــك الذين يحب ــبة ألولئ بالنس
املفاتيح، يمكنك القيام بهذه الخطوات يف خطوة واحدة 
ــىل Ctrl + Shift + Delete بينما يكون كروم  بالضغط ع

هو اإلطار النشط.
-5 فحص جهازك بحًثا عن الربامج الضارة: عىل جهاز 
الكمبيوتر العامل بنظام التشغيل ويندوز افتح متصفح 
كروم. يف أعىل اليمني اضغط عىل قائمة الثالث نقاط  واخرت 
ــفل الصفحة، انقر عىل  منها اإلعدادات Settings. يف أس
ــة Advanced. ثم وضمن خيار إعادة  اإلعدادات املتقدم
التعيني والتنظيف Reset and clean up. ثم اضغط عىل 
تنظيف جهاز الكمبيوتر Clean up computer. اضغط 
ــيفحص كروم جهاز الكمبيوتر بحًثا  عىل بحث Find، س
عن برامج غري مرغوب فيها وسيعرض عليك إزالتها. وإذا 

.Remove وجدت شيئا اضغط عىل إزالة

شبكات اجتماعيةشبكات اجتماعية

يوتيوب تساعد املستخدمني يف إدارة وقت املشاهدة
 Digital عمدت رشكة جوجل إىل توسيع مجموعة أدوات الصحة الرقمية
ــرب إضافة ميزة  ــاركة الفيديو يوتيوب ع ــة بمنصة مش Wellbeing الخاص
ــاهدة مقاطع  ــتخدم يف مش ــب مقدار الوقت الذي قضاه املس جديدة تحس
ــوف تسمح  الفيديو "Time Watched"، وتتمثل الفكرة يف أن هذه امليزة س
ــكل أفضل يف سلوك املشاهدة ووضع قيود عىل  للمستخدمني بالتحكم بش
الوقت الذي يقضونه عىل يوتيوب من خالل ميزات التطبيقات األخرى التي 
ــة الوقت" إىل إبالغ  ــرتاحة، وتعمد ميزة "مراقب ــر بوجوب أخذ وقت اس تذك
ــوم واألمس وعىل مدار  ــتخدمي يوتيوب بمقدار الوقت الذي قضوه الي مس

األيام السبعة املاضية يف مشاهدة الفيديوهات.
ــبوك  ــة األخرية، إىل جانب فيس ــل قد بدأت يف اآلون ــت رشكة جوج وكان
وآبل، بتحمل املسؤولية عن الطبيعة املدمرة لألجهزة والخدمات التي كانت 
ــتغالل نقاط الضعف يف علم النفس البرشي، وهي تواجه اآلن  مصممة الس
العواقب غري املقصودة لتلك القرارات، وتحاول جوجل معالجة هذه املشكلة 
اآلن من خالل ميزات الصحة الرقمية Digital Wellbeing ضمن منتجاتها، 
بما يف ذلك نظامها التشغييل لألجهزة املحمولة أندرويد وبريدها اإللكرتوني 
جيميل Gmail وتطبيق الصور Google Photos ومنصة مشاركة الفيديو 

يوتيوب وغريها من املنتجات.
وقدمت الرشكة خالل مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2018 يف 
شهر مايو من هذا العام مجموعة من عنارص التحكم ملستخدمي يوتيوب، بما 
يف ذلك التذكريات إليقاف املشاهدة "Take a Break" وامليزات التي من شأنها 
تعطيل أصوات التنبيهات لفرتات من الوقت والسماح للمستخدم بالحصول 
عىل التنبيهات عىل شكل موجز، وقالت جوجل يف ذلك الوقت إنها تستعد 
قريًبا لطرح ميزة "Time Watched"، والتي سوف تظهر يف قائمة الحساب.
ــخيص يف قائمة  ــزة زيارة ملفه الش ــد وصول املي ــتخدم عن ويمكن للمس
ــم إنفاقه  ــك الوقت الذي ت ــىل اإلحصائيات، بما يف ذل ــاب لالطالع ع الحس
ــمل ذلك يوتيوب  ــاهدة مقاطع الفيديو ضمن األوقات املختلفة ويش يف مش
للموسيقى YouTube Music وتلفزيون يوتيوب YouTube TV، باإلضافة 
إىل املعدل اليومي للمشاهدة، وتقول الرشكة إن هذه املعلومات تحسب عىل 
أساس سجل املشاهدة يف يوتيوب، وهذا يعني أنه يف حال تم حذف مقاطع 
ــاهدتها يف وضع التصفح املتخفي، فلن  ــجل املشاهدة أو مش الفيديو من س

يتم احتسابها.
كما أنه يف حال قام املستخدم بإيقاف السجل بشكل مؤقت، فلن يتمكن 
من تتبع اإلحصاءات، وتمنح ميزة "Time Watched" املستخدم فهًما أفضل 
ملقدار الوقت املنفق ضمن يوتيوب ونظرة أوضح عن عاداتهم يف االستخدام، 
بحيث يمكن تحديد الحد األقىص للوقت الذي يريد املستخدم إنفاقه ضمن 
املنصة، وتعيني تذكريات ألخذ اسرتاحة، فضًال عن إمكانية تلقي تنبيه واحد 
يحتوي عىل خالصة إشعارات يوتيوب بالكامل يف الوقت الذي يختاره، كما 
ــايل وإيقاف االهتزازات  ــغيل التلقائي للفيديو الت يمكن أيًضا تعطيل التش

خالل فرتة زمنية محددة.

دراسات وأبحاث:دراسات وأبحاث:
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طّور شاب جزائري موقع تواصل اجتماعي جديداً يحوي الكثري 
من خصائص "فيسبوك"، فقد أنشأ عمر زقادة موقعاً جديداً يحمل 
ــة، يتمتع موقعه  ــب". وإىل جانب امليزات التقليدي ــم "باب الحباي اس

بإمكانية معرفة من زار بروفايلك.
ــا تحمل الكثري من الخصائص  وقال صاحب املنصة الجديدة إنه

التي تتمتع بها املنصات األخرى لكنه ُولد ليجمع العرب هذه املرة.
ــن أهمها عىل اإلطالق  ــع املوقع بخصائص فريدة أيضاً، وم ويتمت
ــاهد  ــن زار بروفايله ومن ش ــىل معرفة م ــتخدم، أخرياً، ع ــدرة املس ق

منشوراته.
ــتواه  ــذا اإلنجاز رغم مس ــادة يف تحقيق ه ــاب عمر زق ونجح الش
الدرايس املحدود ورغم أنه يعاني من البطالة. ويقول زقادة إنه طّور 
ــواء من الناحية املالية أو من ناحية  املنصة بإمكانياته املحدودة، س

الربمجة.
ويطمح الشاب إىل تطوير حماية املستخدمني أكرث عرب املنصة، من 

خالل تطوير قدراتها األمنية وجانب الخصوصية.
ــر والعالم  ــح إىل إبقائه حبيس الجزائ ــق يطم ــدو أن التطبي وال يب
العربي، إذ تمت إتاحته بلغات عديدة، عىل رأسها اإلنكليزية، إضافًة 
ــبانية والروسية  ــية والهولندية واألملانية والرتكية واإلس إىل الفرنس

واإليطالية والربتغالية، وطبعاً العربية.

"باب الحبايب"... موقع 
تواصل جزائري

www.babalhabayeb.com

جديد X جديد

كلنا يعلم مدى صعوبة ضبط صحن 
استقبال القنوات الفضائية. خصوصا 
ــزات الالزمة  ــك التجهي ــم نكن نمل إذا ل
لذلــك والتــي ال تكــون يف الغالــب يف 
ــد يلجا إىل  ــاول الجميع. وبعضنا ق متن
التقنيني املتخصصني يف ضبطها والذين 
يطلبون أثمنة مقابل قيامهم بضبط هذه 

الصحون.

ــة  ــذه املهم ــام به ــن القي ــن م ولنتمك
 Satellite" بأنفسنا سنستعني بتطبيق
Pointer" وهو تطبيق مجاني متاح عىل 
البالي ستور للتحميل. ويتوافق مع فئة 

كبرية من أجهزة األندرويد.
بكشــف  يقــوم   Satellite Pointer
ــؤرش  ــع م ــة بوض ــار االصطناعي األقم
ــار الذراع للكشف عىل  الوسط عىل مس

املسار الصحيح لألقمار، يمكنك تحديد 
ــارة القمر الصناعي بدقة وبمنتهى  إش
الرسعة وتفعيل أو تشغيل محدد املواقع 

GPS أو اإلنرتنت.
ــة الوصول إىل  ــيكون لديك إمكاني س
قاعدة بيانات محدثة تضم أكرث من 200 
ــة خيار البحث  قمر صناعي مع إمكاني

لتسهيل البحث.

مستكشف أندرويد

تطبيق تطبيق Satellite PointerSatellite Pointer لتحديد مكان أي قمر  لتحديد مكان أي قمر 

البدلة الروبوتية.. أحدث صيحة يف عالم أزياء العمال
ــدرة البرشية  ــني الق ــا رائعا ب ــا يعد مزيج فيم
 LG ــادة، قامت رشكة ــذكاء الصناعي وقوة امل وال
ــن أن يرتديها العمال  ــر بدلة روبوتية يمك بتطوي
يف املستقبل لتساعدهم عىل القيام بمهام صعبة 
ــة اآللية،  ــزز البدل ــرس. تع ــهولة وي ــاقة بس أو ش
ــم CLOi SuitBot، حركات  التي يطلق عليها اس
ــازن واملصانع  ــن عمال املخ ــاق من يرتديها م س
ــاقة  أو املطارات، بما يمكنهم من القيام بمهام ش
ــأذى أو يكون  ــال ثقيلة دون أن يت ــل رفع أحم مث
مؤهال بدنيا لذلك، بحسب صحيفة "دييل ميل" 

الربيطانية.
ـــCLOi SuitBot أن تتواصــل مــع  ويمكــن ل
 SG و LG ــت رشكتا ــات خدمة أخرى، قام روبوت
ــبكة  ــا كي تصبح جزًءا من "ش Robotics ببنائه
ــل واملهام  ــيق العم ــل تنس ــة"، من أج ــل ذكي عم
بداخل مصنع أو أي موقع عمل. تم كشف النقاب 
عن نسخة من البدلة الروبوتية يف إطار فعاليات 
املعرض السنوي IFA لإللكرتونيات االستهالكية، 

املنعقد حاليا يف برلني وحتى 5 سبتمرب.
أوضحت رشكة LG أن الغرض من طرح البدلة 
ــاة وأداء  ــني حي ــهام يف تحس الروبوتية هو اإلس
ــاعدة  العمال يف مواقع متعددة باإلضافة إىل مس

األشخاص الذين يعانون من الشلل.
ــة جديدة إىل  ــة SuitBot كإضاف ــي البدل وتأت
مجموعة من روبوتات الذكاء الصناعي املتنامية 
التي أطلقتها LG وتشمل الـ droids التي تخدم 
يف مجاالت متعددة مثل روبوت التنظيف وروبوت 

الخدمة.

ــري الرشكة إىل أن تقنية الذكاء الصناعي  وتش
ــوت SuitBot تعطيه ميزة التعلم والتطور  لـلروب
ــات البيومرتية والبيئية.  من خالل تحليل البيان
وتسمح تلك امليزة بتلبية االحتياجات وتعويض 
نقاط الضعف الخاصة بكل عامل عىل حدة، حيث 

إنها تتعلم تلقائيا من خالل تحركات مرتديها.
وتتحرك مفاصل البدلة CLOi SuitBot، بشكل 
طبيعي لتعزيز الجزء السفيل للجسم أثناء امليش 
أو الوقوف أو العمل. كما تم إنتاج أحذية خاصة 
ــروج من البدلة  ــمح ملرتديها بالدخول والخ تس

الروبوتية بسهولة.
ــع أقرانها من  ــال م ـــSuitBot االتص ــن ل ويمك

أجهزة الروبوت األخرى التي تنتمي إىل مجموعة 
CLOi، والتي تم اإلعالن عنها ألول مرة يف معرض 
CES 2018. وتضــم مجموعــة CLOi روبــوت 
ــل األغذية واملرشوبات إىل  الخدمات املصمم لنق

العمالء يف الفنادق وصاالت املطارات.
ويتواجد بفريق الروبوتية CLOi حامل أمتعة 
آيل لنقل أمتعة النزالء من وإىل الغرف بالفنادق.

وأخرياً، كشفت LG عن الروبوت رفيق التسوق 
والذي يخدم العمالء يف محالت السوبر ماركت، 
عن طريق اطالعهم عىل أسعار املنتجات وأماكن 
عرضها وكيفية الوصول إليها بأيرس الطرق عرب 

ممرات السوبر ماركت.

التوت الربي األحمر غذاء صحي "خارق"التوت الربي األحمر غذاء صحي "خارق"
قال املركز االتحادي األملاني للتغذية 
إن الكرانبريي (التوت الربي) يعد غذاء 
خارقا ملا يتمتع به من فوائد صحية 
جّمة واملساعدة يف مواجهة العديد من 

األمراض.
وأوضح املركز أن الكرانبريي غني 
بفيتامني يس، الذي يعمل عىل تقوية 
يتمتع  الذي  "أ"،  وفيتامني  املناعة، 

بأهمية كبرية لصحة العني والبرشة.
عىل  الكرانبريي  ويحتوي 
مركبات نبات ثانوية، مثل أنثوسيان 

خاليا  تحمي  التي  والبوليفينوالت 
 Free) الحرة  الجذور  من  الجسم 
Radicals) املسببة للشيخوخة، كما 
الدموية،  واألوعية  القلب  تدعم  أنها 

فضال عن تأثريها املضاد للبكترييا.
 ، لك ذ ىل  إ فة  ضا إل با و
مادة  عىل  الكرانبريي  يحتوي 
تندرج  التي  "بروأنثوسيانيدين"، 
ضمن املواد املرة، والتي تساعد يف عالج 
التهاب املثانة وعدوى املسالك البولية.

طريقة جديدة وسهلة للغاية إلنقاص الوزنطريقة جديدة وسهلة للغاية إلنقاص الوزن
لخفض  املفتاح  يكون  ربما 
الوزن أبسط كثريا مما نتخّيل، 
كبساطة تأخري تناول الفطور 
لدراسة  وفقا  العشاء،  وتبكري 
جديدة ُنرشت بمجلة "جورنال 
ساينس"  إنرتناشونال  أوف 
الربيطانية، وأوردتها صحيفة 

دييل تلغراف الربيطانية.
تجربة  املشاركون  وخاض 
يتناولون  ظلوا  حيث  علمية، 
أوىل وجباتهم يوميا متأخرين 
الوقت  عن  دقيقة  تسعني 
عشاءهم  ويتناولون  املعتاد، 
عن  دقيقة  تسعني  متقدمني 
عىل  وترتب  املعتاد،  املوعد 
أوزانهم  من  فقدوا  أنهم  ذلك 
مقارنة  الشحوم  كمية  ضعف 
بمجموعة ضابطة خالل فرتة 
بلغت عرشة أسابيع، وذلك مع 
الطعام  كمية  عىل  املحافظة 
قبل  يتناولونها  كانوا  التي 

التجربة.
هذه  إن  العلماء  ويقول 
فيها  شارك  -التي  التجربة 
أنها  يبدو  والتي  شخصا،   13

أُجريت  مماثلة  تجارب  تؤكد 
عىل حيوانات- يمكنها تقديم 
يحاولون  ملن  جديد  خيار 
خفض  دون  أوزانهم  إنقاص 
كمية السعرات الحرارية التي 

يتناولونها.
يحاولون  من  أن  وأضافوا 
بالطرق  أوزانهم  إنقاص 
املعروفة املعتمدة عىل إنقاص 
كمية الطعام التي يتناولونها 

يعانون من مشكلة "االرتداد"، 
حيث ينتهون إىل أكل كميات من 
الطعام أكرث مما اعتادوا عليه 

قبل بدء الحمية.
جوناثان  الدكتور  ويقول 
جونسون، الذي قاد الدراسة 
إن  بإنجلرتا،  سوري  بجامعة 
هذه التجربة مشجعة للغاية، 
إذ إنه بإمكان من يريد إنقاص 
الطعام  كمية  تناول  مع  وزنه 

بتغيري  فقط  يقوم  أن  نفسها 
مواعيد تناول الطعام، وستكون 
لذلك فوائد عىل املدى الطويل، 
إنها  يقول  لن  أنه  مضيفا 
كالسحر، بل سيقول إنها جزء 
مهم من الدراسات الكثرية التي 

جرت يف هذا املجال.
ويعتقد أعضاء فريق البحث 
يف  املشاركون  زاد  كلما  بأنه 
من  والعشاء  الفطور  تقريب 
قد  يكونون  اليوم  منتصف 
ضبطوا أوقات تناولهم الطعام 
مع ساعاتهم البيولوجية، أي 
أن الطعام سيجد تمثيال غذائيا 

أفضل.
نقص  سيكون  املقابل،  ويف 
تناول  لعدم  نتيجة  الوزن 
الطعام لفرتة أطول من الليل. 
لم  أنه  ومع  ذلك،  إىل  إضافة 
تكن هناك قيود عىل ما يتناوله 
املشاركون، إال أنه لوحظ أن من 
غّريوا مواعيد تناولهم الطعام 
بدؤوا يتناولون كميات أقل من 

أعضاء املجموعة الضابطة.
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