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املصدر التدريب والتقنية   

                         بقلم: إلهام الناصر
 )  Edmodo(  منصة للتواصل االجتماعي 
مخصصة للتعليم إدمودو عبارة 
عن منصة للتواصل االجتماعي مخصصة  
الفيس بوك  للتعليم، جتمع بني منصة 
تقنية  فيها  وتستخدم  بورد،  والبالك 
الويب 2.0 . يتحكم فيها املدرس 

عن طريق التواصل مع الطلبة من خالل 
ويستقبل  فيه  يرسل  مفتوح  فضاء 
ويناقش  والصوتية  النصية  الرسائل 
درجاتهم واختباراتهم وواجباتهم وأكثر 

من ذلك. 
مواقع  أشهر  من  بوك  الفيس  ويعتبر 
التواصل االجتماعي املوجودة 

نتائج  أبرز  وأحد  اإلنترنت  شبكة  على 
تقنيات املعلومات والتواصل االجتماعي. 
أما البالك بورد فهو نظام معلومات إلدارة 
ومراقبتهم  الطلبة  ومتابعة  التعليم 
كبيرة  فرصا  النظام  هذا  يتيح  حيث 

للطلبة في التواصل 
وأساتذتهم  الدراسية  مقرراتهم  مع 
خارج قاعة احملاضرات في أي مكان وفي 
أي وقت، من خالل نظام إلكتروني يؤمن 
له أدوات متنوعة لالطالع على محتوى 
املادة العلمية والتفاعل معها بطريقة 
ميسرة. ونظرًا الستخدام الطلبة مواقع 
التواصل االجتماعي بكثرة جاءت فكرة  
هذا البرنامج الذي يدمج موقع التواصل 
ليقدم  بورد  البالك  مع  االجتماعي 
للطلبة واملدرسني تطبيقا مميزًا يحتوي 
على التواصل واملشاركة والتفاعل فيما 
بينهم إلكترونًيا بطريقة ممتعة وسهلة 

وآمنة. 
يذكر »نيك بورج املدير التنفيذي«  إلدمودو 
احلديثة  التوجهات  من  عددا  هناك  أن 
التعليمية  العملية  في  ظهرت  التي 

حالًيا  والتي من املهم جًدا والضروري  
أن يدركها ويالحظها التربويون ويستفيدوا 

منها بشكل كبير:

- التعاون
يسرت شبكة اإلنترنت  تبادل املعلومات 
والتعاون بني األفراد من مختلف املدارس 
اجلديد  واكتشاف  والدول  واملناطق 
واملشاركة بها بينهم، وجعلت املدرسني 
التمارين  حلول  على  االعتماد  بعدم 
حملتواهم  مقرر  كل  نهاية  في  املوجودة 
مساعدة  على  االعتماد  أو  الدراسي 
زمالئهم من نفس املادة التي يدرسونها 

واملوجودين  بنفس املدرسة. 
- األجهزة 

الفصل  في  احلاسب  أجهزة  كانت 
الدراسي تعتبر نوًعا من أنواع الرفاهية، 
احلديثة  التقنية  األجهزة  أصبحت  كما 
)IPod- IPhone-IPad….( حقيقة واضحة 
ويستخدمها   الدراسي  الفصل  في 
لتعزيز  كبيرًا  استخداًما  املدرسون 
الطلبة  اعتماد  مع  الدراسي  احملتوى 

عليها  بشكل كبير  وواضح.
- خدمات حفظ البيانات على اإلنترنت

العنقودية  الشبكة  فضاء  لنا   سمح 
القضاء على معوقات تخزين املعلومات، 
سعة  لإلنترنت  مستخدم  أي  بإعطاء 
تخزينية غير محدودة  حلفظ بياناته 
معينة  مواقع  على  أو  السحاب  على 
موقع  مثل  كبيرة  تخزينية  بسعات 
  Dropbox– Backblaze-ZumoDriver
وغيره. فلم يعد يخاف املستخدم 
من فقدان  قرصه املرن أو االعتماد 

على السعات التخزينية في املدارس 
أو غيرها. وهذا يؤدي إلى فتح آفاق كبيرة 

للتعلم وتخزين املعلومات. 
هناك  بأن  أيًضا  بورج«  »نيك  وأضاف 
حتديات كبيرة تواجه التربويني والعملية 

التعليمية هي: 
االكتشاف  / االبتكار السريع  / متكني املدرسني 

بالرغم من مزايا برنامج اإلدمودو باعتباره 
بعض  هناك  أن  إال  تعليمية   اجتماعية  منصة 

التربويني قد يرون أن البرنامج قد يؤدي إلى التالي:
- قد يقلل االتصال عبر اإلنترنت 
من املواجهة املباشرة بني الطالب واملدرس.

- هناك مجال لعملية الغش في االختبارات 
التي يستخدمها الطالب عبر اإلنترنت.

-إمكانية إساءة استخدام معلومات الطالب 
من أشخاص في حالة قرصنة اإلنترنت.

التي  الّساعات  عدد  زيادة  فإّن  -وأخيرًا 
احلاسوب  جهاز  أمام  الّطالب  يقضيها 
النفسية  املشاكل  بعض  إلى  تؤدي  قد 

أو االجتماعية.
قد يكون البرنامج عائًقا وخاصة للطلبة 
الذين ال ميتلكون حواسيب خاصة بهم.

اإلنترنت  بشبكة  االتصال  يكون  قد 
وإمكانية انقطاعها عائًقا عن التواصل 

والتفاعل مع املدرس والطلبة. 

منصة للتواصل االجتماعي مخصصة للتعليم
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كيف تتعرف على متصفح صورك ؟
معرفة  خاللها  من  ميكن  التى  احلديثة  الطرق  بعض  ظهرت 

وهى كما  ال،  أم  آخر  أى موقع  فى  قد نشرت  إذا كانت صورك 

 Tineye.comبتشغيل موقع ذكرها موقع ehow كاآلتى:- قم 

اجلهاز،  من  صورتك  وحمل  الصور  عن  البحث  فى  املتخصص 

كانت  إذا  بسهولة  صورتك  ستظهر  “بحث”  زر  على  واضغط 

صورتك  لك  ستظهر  ذلك  بعد  كثيرة،  مواقع  على  منتشرة 

أيضا  ميكنك  علمك.-  دون  استخدمها  الذى  الرابط  وبجانبها 

استخدام خدمة البحث بالصورة املتاحة على جوجل، 

عن طريق الضغط على البحث بالصور وسحب صورتك 

من اجلهاز على مكان البحث، وبعدها ستظهر لك كافة املواقع 

عليك  علمك  دون  منشورة  صورتك  وجدت  نشرتها.وإذا  التى 

االجتاه إلى موقع ImageRights وهى شركة تالحق االستخدام 

غير املصرح به ألى صورة، وتساعدك فى احلصول على تعويض من املوقع الذى استخدمها واخترق خصوصيتك. 

املصدر : العربية نت 

الدردشة  لتطبيق  املالكة  "مايكروسوفت"  شركة  أعلنت 

"سكايب" عن إطالق حتديث جديد لنسخة التطبيق اخلاصة 

باإلصدارات اجلديدة من نظام التشغيل "ويندوز" التابع لها 

أو ما تُعرف بنسخة "مترو".

وقالت الشركة على املدونة اخلاصة بـ"سكايب" إن اإلصدار 

للمستخدم  يجلب  التطبيق  من   2.7 الرقم  يحمل  الذي 

 Invisible "خيارين اثنني، األول هو إمكانية الظهور "غير مرئي

ووظيفته السماح له باستقبال الرسائل الواردة دون أن يدري 

الطرف اآلخر ما إذا كان املستخدم متصاًل أم ال.

واخليار الثاني هو "تسجيل اخلروج" Sign Out الذي كان متوفرًا 

سابًقا ولكن مايكروسوفت قامت بحذفه في إصدار سابق، 

واآلن يبدو أنها قررت إعادته إلى سكايب.

وحتفزياً من مايكروسوفت للمستخدمني على الترقية 

إلى اإلصدار 8.1 من نظام التشغيل ويندوز، أكدت أن التحديث 

النظام،  من  اإلصدار  لهذا  فقط  متوافر  سكايب  من  اجلديد 

متاماً كما فعلت مع اإلصدار 2.6 من التطبيق.

وكانت الشركة طرحت اإلصدار رقم 2.6 في 10 مارس املاضي، حيث 

جلبت معه ميزتي "املكاملات املزامنة" و"الدردشات املزامنة".

اجلديد  اإلصدار  تنزيل   "8.1 "ويندوز  نظام  وميكن ملستخدمي 

من سكايب من متجر التطبيقات اخلاص بنظام ويندوز .

مايكروسوفت تحدث تطبيق سكايب

كيف تتعرف على من تصفح صورك
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بمقدور برنامج TeamViewer االتصال بأي كمبيوتر 

أو سيرفر حول العالم في ثوان معدودة. حيث يتسنى لك 

لو كنت  الطرف اآلخر كما  التحكم عن بعد في كمبيوتر 

جتلس أمامه مباشرة. اكتشف السبب وراء ثقة أكثر 

!TeamViewer من 200 مليون مستخدم في برنامج

أبرز مميزاته : 

جهة  برامج  أية  لتثبيت  حاجة  ال   – بعد  عن  فوري  دعم   -

العميل 

- الصيانة عن بعد – إمكانية الدخول 24 ساعة في اليوم 

خالل 7 أيام في األسبوع إلى كمبيوترات وسيرفرات الطرف 

اآلخر

- الدخول عن بعد – ميكنك الدخول إلى بياناتك وتطبيقاتك 

من أي مكان وفي أي وقت

- املكتب املنزلي – الدخول إلى مكتبك من املنزل

االتصال بالكمبيوتر في ثوان معدودة

ويكي )باإلجنليزية: wiki ( هو نوع 

للزوار  يسمح  اإللكترونية  املواقع  من 

بإضافة احملتويات وتعديلها دون أي قيود 

في الغالب، وقد تشير كلمة ويكي أيًضا 

إلى برامج الويكي املستخدمة

في تشغيل هذا النوع من املواقع.

 )/wiːkiː/( ويكي   كلمة  تعني 

استخدمت  وقد  "سريع"،  هاواي  بلغة 

هذه الكلمة لهذا النوع من أنظمة إدارة 

احملتوى للداللة على السرعة والسهولة 

في تعديل محتويات املواقع.

االنترنت  على  ملوقع  وصف  هو  الويكي 

واضافة  محتواه  بتعديل  لزواره  يسمح 

نستطيع  قيود.  أي  بدون  محتوى جديد 

الذي  باللوح  الوكي  صفحة  تشبيه 

بحيث  الصف  في  التالميذ  يستخدمه 

ميكن لكل تلميذ تعديل ما هو مكتوب 

أو كتابة ما يريد عليه.

موقع   ، وأشهرها  الويكي  أنواع  ومن 

مشروع  عاملي  موقع  وهو  ويكيبيديا 

لغة   250 من  أكثر  في  اللغات  متعدد 

إلعداد موسوعة حرة ودقيقة ومتكاملة 

اجلميع  يستطيع  ومحايدة،  ومتنوعة 

املساهمة في حتريرها ..

والويكي يتيح لك انشاء صفحة 

واملعلومات  اخلبرات  لتبادل  الويب  على 

وتتيح للزوار رفع امللفات من والي اجهزتهم .

كما أنه يتيح خاصية املشاركة 

في ملف أو مجلد بني املشتركني . 

الويكي طريقك لويب 2
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املصدر : البوابة العربية لألخبار التقنية

تعكف شركة "بايزون" حالياً على إنتاج طابعة ثالثية األبعاد 

قادرة على طباعة غذاء ميلك خاصية سرعة الذوبان في الفم، 

مبا يسمح للمرضى من كبار السن، وخاصة الذين يعانون من 

صعوبة البلع، تناول الطعام بسهولة.

الطهو  تقنية  اجلديدة  الطابعة  في  الشركة  وستستخدم 

لصناعة  املستخدمة   molecular gastronomy اجلزيئي 

الطعام عبر طباعته باستخدام الطابعات ثالثية األبعاد. وهي 

ولكنه  لألكل،  وصالح  صلبة  حالة  في  طعاما  تنتج  تقنية 

حينما يؤكل يذوب بسرعة في الفم.

من  املرضى  السن  كبار  من   %60 من  أكثر  يعاني  حني  وفي 

الطابعة  تلك  تساعد  أن  الشركة  تأمل  البلع،  في  مشاكل 

في إنقاذ األرواح من خالل منع وصول فتات الطعام إلى رئات 

املرضى مما قد يسبب لهم مشاكل جسيمة.

أن  إلى  لها،  مقراً  أملانيا  من  تتخذ  التي  الشركة،  وأشارت 

بنفس  الطعام  بإخراج  ستتميز  ستنتجها  التي  الطابعة 

مذاقه األصلي، وتشكيله ووضعه في قالب معني، وصناعته 

عليه  الطعم  ومكسبات  األلوان  وإضافة  بأشكال مختلفة، 

ليبدو مماثالً للطعام احلقيقي.

عمل  طريقة  بنفس  ستعمل  الطابعة  تلك  أن  وأضافت 

الطابعة التقليدية النافثة للحبر لكن بدالً من ملئها باحلبر 

سيتم ملؤها بالطعام السائل.

وتعد تلك الطابعة مشابهة لطابعتني منتشرتني على نطاق 

واسع وتستخدمان لوضع الزينة على الكعك أو توزيع طبقة 

الطماطم بالتساوي على البيتزا.

موعد محدد إلطالق  عن  بعد  تكشف  لم  الشركة  أن  يذكر 

الطابعة  أن  أكدت  أنها  إال  األسواق،  في  اجلديد  منتوجها 

الطعام  بصناعة  اخلاصة  اإلمكانيات  من  العديد  ستتضمن 

والكربوهيدرات  واللحوم  باخلضر  ملئها  إمكانيات  مثل 

املذابة.

التعليم  في  منها  االستفادة  وسبل  املتعددة  املاوسات   

 2010  Microsoft PowerPoint من  كل  مع   Mouse Mischief يتكامل 

إدخال  لك  يتيح  مما  2007؛   Microsoft Office PowerPointو

الدروس. في  الرسم  أنشطة  وشرائح  رأي  واستطالعات  أسئلة 

ميكن للطالب املشاركة بنشاط في تلك الدروس باستخدام أجهزة املاوس 

لديهم للنقر أو عمل دوائر أو وضع عالمة أو كتابة إجابات على الشاشة. 

الماوسات المتعددة وسبل االستفادة منها في التعليم

طابعة تنتج طعاما سهل البلع
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يومني  بعد  آب"،  "واتس  خدمة  صدرت 
من بيعها لشركة "فيسبوك"، نسخة 
جديدة تتضمن ما كان ينتظره اجلميع، 

.)Last Seen( "وهو إخفاء "آخر ظهور
من  جزءاً  أصبحت  التي  اخلدمة  وقامت 
شبكة التواصل االجتماعي "فيسبوك" 
أعلن  التي  االستحواذ  عملية  بعد 
حوالي  قيمتها  وبلغت  اخلميس،  عنها 
إلى  ثانية  ميزة  بإضافة  دوالر،  مليار   16
التابع  التشغيل  لنظام  تطبيقها 
صورة  إخفاء  وهي  "غوغل"،  لشركة 

امللف الشخصي، باإلضافة إلى احلالة.
منذ  واملتاحة  األولى،  امليزة  ولتفعيل 
زمن ملستخدمي "واتس آب" على نظام 
شركة  ألجهزة  املشغل  إس"  أو  "آي 
املستخدم  على  يتوجب  الذكية،  "أبل" 
ضمن   Privacy "اخلصوصية"  اختيار 
 ،Account Settings احلساب  إعدادات 

"آخر  تعديل  للمستخدم  ميكن  وهناك 
بني  من  لالختيار   Last Seen ظهور" 
 Everyone "اجلميع"  هي  خيارات،  ثالثة 
"وال   My contacts االتصال"  و"جهات 

..Nobody "أحد
تتيح  فهي  الثانية،  امليزة  يخص  وفيما 
امللف  صورة  إخفاء  للمستخدمني 
الشخصي واحلالة عن أصدقاء مختارين 

أو الغرباء، أو عن اجلميع.
حتى  تقم  لم  آب"،  "واتس  أن  يُذكر 
حلظة كتابة اخلبر بإتاحة التحديث على 
متجر "غوغل بالي"، وإمنا بصيغة ملف 
وذلك  الرسمي،  موقعها  ضمن   apk
من  فوق  وما   2.1 اإلصدار  ملستخدمي 

نظام التشغيل "أندرويد".

املصدر : العربية نت 

يوم  من  ابتداء  "تويتر"  االجتماعي  التواصل  موقع  سيشهد 
حسابات  صفحات  تصميم  في  جذرية  تغييرات  الثالثاء، 
معلومات  من  املزيد  عرض  تشمل  والتي  مستخدميه، 
املستخدم، إضافة إلى عدد من امليزات اجلديدة تشبه إلى حد 

كبير نظيرتها في موقع فيسبوك.
ومن ضمن التحديثات، سوف تظهر صورة املستخدم بحجم 
تفاعل  على  حتصل  التي  التغريدات  إبراز  سيتم  كما  أكبر، 
لباقي  بالنسبة  حجمها  تكبير  خالل  من  اآلخرين  قبل  من 

التغريدات.
وسيكون بإمكان املستخدم أيضاً تصفح ما يود أن يرى على 
حسابات املغردين بحيث يتمكن من عرض التغريدات وحدها، 
التغريدات  أو  فقط  فيديو  أو  صور  مع  املرفقة  التغريدات  أو 

والردود التي حصلت عليها.
أوجه التشابه بني حسابات فيسبوك وتويتر بحلته اجلديدة ال 
مفر منها، فصورة مستخدم تويتر ستوضع في اجلزء العلوي 
للواجهة في  إلى صورة كبيرة  إضافة  الصفحة،  األيسر من 
أسفل  الشخصية  املستخدم  معلومات  وستوضع  األعلى، 

في  فيسبوك  يعتمده  الذي  األسلوب  نفس  وهو  الصورة، 
تقسيم الصفحات.

يذكر أن عددا من املشاهير بدأوا تصفح تويتر بحلته اجلديدة، 
بالنسبة  أما  ليجند،  وجون  تيتم  وتشانينغ  إفرون  زاك  أمثال 
لباقي املغردين فعليهم الصبر واالنتظار إلى حني يتم تداول 

تويتر بتصميمه اجلديد بني العامة خالل األسابيع املقبلة.

تويتر بلباس جديد

جديدا الواتس أب بعد االنضمام لفيس بوك
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Prezi

في  حققتها  التي  والطفرة  االجتماعية  املواقع  ثورة  مع 

محركة  قوة  الفكرة  أصبحت  البشر  بني  التواصل  طريقة 

كبيرة ال يستهان بها، لذا تزايدت احلاجة جلميع الوسائل التي 

إلى  ليصل  مبسط  بشكل  اجلديدة  األفكار  تعرض  أن  ميكن 

وفيسبوك  يوتيوب  مثل  فمواقع  وسهولة.  بسرعة  اجلمهور 

تساعدك  ال  لكنها  أفكارك  ونشر  عرض  وسيلة  لك  تكفل 

على إخراجها بنفسك، فإن لم تكن ُمخرجاً أو ُمصمماً على 

اخليار  واحد!…  إلى  ستحتاج  اخملتلفة  اجلرافيك  ببرامج  دراية 

 Power Pointكـ برنامج  هو  أغلبنا  يستخدمه  الذي  اآلخر 

لصناعة العروض التقدميية، لكن تأثيراته أصبحت مملة بعد 

حتويل  خدمة  يقدم  موقعاً  اليوم  سأريكم  لذا  اعتدناها،  أن 

أفكارك لعروض تقدميية رائعة  .

بنفسك  لفكرتك  عرض  عمل  ميزة  يعطيك   Prezi موقع 

مع  لتشاركها  رائعة  وخصائص  بسيطة  أدوات  باستخدام 

أصدقائك او تستخدمها في عملك.

املوقع هو مهندس وفنان تشكيلي عاملي  صاحب فكرة هذا 

اسمه آدم سوملي فيشر من بودباست- هنغاريا، والذي قام 

مستخدم  بواجهة  تتميز  التي  العروض  من  الكثير  بعمل 

تعرض بخاصية التكبير منذ 11 عام، أي أنه ال يكتفي بعرض 

فيها  تفصيله  كل  ملشاهدة  بالتقريب  يقوم  ولكنه  الفكرة 

فتخرج تفاصيل جديدة تعزز من عرضه، وألنه ال يوجد برنامج 

معني يتيح للمستخدم عمل عروض بخاصية الزوم بسهولة 

فقد أعجب الناس بطريقة آدم في العمل وسألوه كثيراً عن 

البرنامج الذي يستخدمه إلنشاء عروضه.
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اإلنترنت  العديد من مستخدمي  يتجه 
 .Gmail إلى فتح حسابات بريدهم على
وذلك ألنه ميلك العديد من املزايا التي ال 
تتوفر في أي بريد إلكتروني آخر. ولذلك 
سوف  التي  النصائح  بعض  لك  نقدم 
على  بريدك  حساب  أداء  من  حتسن 

Gmail  اخلاص بك.
أثناء  الكالم  شكل  في  التحكم   )1  

)Chatting( احملادثات
البريد  ميلكها  التي  املزايا  بني  من 
من  ميكنك  انه   Gmail اإللكتروني  
في  املشتركني  أصدقائك  إلى  التحدث 
ميكنك  ولكن  اإللكتروني.  البريد  نفس 
الكلمات  شكل  في  تتحكم  أن  أيضاً 
كلمة  كتابة  أردت  فإذا  تكتبها.  التي 
اكتبها   )Bold( سميك  بخط   Gmail
أردت  إذا  أما   "*Gmail*" الشكل  بهذا 
كتابتها بشكل مائل )Italic( اكتب "_

."  _Gmail
 2( التحكم في عناوين األخبار

اإللكتروني  لبريدك  استخدامك  أثناء 
يوجد  أنه  الصفحة  أعلى  في  تالحظ 
عناوين أخبار تأتيك من العديد من املواقع 
تستطيع  اآلن  ولكنك  تعرفها،  ال  التي 
التحكم فيها، وذلك عن طريق الذهاب 
اختيار  ثم   )Settings( اإلعدادات  إلى 
التي  املوقع  رابط  ووضع   "Web Clips"

تريد متابعة عناوينه.
 3( اصنع بريد إلكتروني لكل موقع

الكثير منا يعاني من الكثير من رسائل 
ترسل  التي  الكثيرة  اإللكتروني  البريد 
لك نتيجة اشتراكك في خدمة متابعة 
الـ  في  ولكنك  املواقع.  تلك  في  اجلديد 
ميكنك  حيث  مختلف،  األمر   Gmail
االشتراك ببريدك اإللكتروني يختلف في 
كل موقع تشترك فيه. مبعنى أصح أنك 
إذا اشتركت في أحد املواقع اكتب بريدك 
املوقع  اسم  إلى  باإلضافة  اإللكتروني 
الرسائل  تأتي  وبهذا  فيه،  الذي تشترك 
في  مختلف  مكان  في  املوقع  هذا  من 
املثال  سبيل  فعلى  اإللكتروني.  بريدك 
Mashableموقع في  االشتراك  عند 

اكتب بريدك اإللكتروني 
الشكل:  بهذا 
ahmed+actionha@"

."gmail.com
 4( التحكم في البريد 
غير  وأنت  اإللكتروني 

متصل باإلنترنت
Gmail الـ  في  ميكنك 

بريدك  في  تتحكم  أن 
غير  وأنت  اإللكتروني 

متصل بشبكة اإلنترنت، فإذا كنت غير 
اخلاصة،  رسائلك  بإرسال  قم  متصل 
ومبجرد دخولك على شبكة اإلنترنت في 
أي وقت سوف يتم إرسال تلك الرسائل. 
إلى  اذهب  اخلاصية  هذه  ولضبط 
 "Offline" على  ادخل  ثم   "Settings"
 Enable" خلاصية  اختيارك  من  وتأكد 

."Offline Mail for this computer
الـ  على  احملادثات  تسجيل  عدم   )5  

Gmail
أي  تسجيل  Gmailخدمة  الـ  يوفر 
محادثات دردشة جتريها مع مستخدمي 
نفس البريد اإللكتروني. ولكنه إذا أردت 
عدم تسجيلها أتوماتيكياً، عند فتحك 
األشخاص قم  أحد  لنافذة محادثة مع 
 Go" على  واضغط   "Actions" باختيار 

."off the record
أول  إليك  ترسل  التي  الرسائل  اعرف   )6  

بأول
ميكنك حتميل برنامج صغير، وهو ما يقدم 
لك خدمة أن ينبهك وأنت على شاشة 
سطح املكتب )Disk top( بأنه قد وصلك 
ويحمل  اإللكتروني.  بريدك  على  رسالة 
."Notifier"هذا لبرنامج الصغير اسمه

 7( إمكانيات هائلة في محرك الباحث 
اخلاص ببريدك اإللكتروني

الرسائل  من  هائل  كم  متلك  كنت  إذا 
بحاجةإلى  فأنت  اإللكتروني  بريدك  في 
من  تتمكن  لكي  ذكي  بحث  محرك 
بعض  وهناك  رسالة.  أي  إلى  الوصول 
في  تساعدك  أن  ميكن  التي  الكلمات 

البحث مثل:

To:meوهذا الكلمة سوف توصلك لكل 
الرسائل التي أرسلت إليك.

Is:unread  وسوف توصلك هذا الكلمة 
إلى كل الرسائل التي لم تقرأها بعد.

Has:attachment وتوصلك إلى الرسائل 
املرفق بها أي ملفات.

اإللكتروني  البريد  رسائل  تنظيم   )8  
على حسب أهميتها

الرسائل  ترتيب  في  التحكم  ميكنك 
طريق  عن  وذلك  أهميتها،  حسب  على 
استخدام لون لكل جهة ترسل لك هذه 

الرسائل.
 9( اعرف ما إذا كانت الرسالة ارسلت 

إليك وحدك أم ال
عندما  للغاية  مفيدة  خاصية  وهي 
تعد  ولكي  الرسائل،  تلك  على  تدخل 
هذه اخلاصية اذهب )Settings( ثم اختار 
واختار   )Personal level indicators(

.)Show indicators(
تفاصيل  لكل  بياني  شكل   )10  

Gmail تواجدك على الـ
ميكنك أن حتمل برنامج صغير ال يعمل 
Google Chrome متصفح  على  إال 

شكل  رسم  من  البرنامج  هذا  وميكنك 
بياني لكل تفاصيل نشاطك على بريدك 
اإلطالع  بدون  وذلك  اخلاص  اإللكتروني 
بخصوصيتك.  تضر  تفاصيل  أي  على 
 Graph" اسم  البرنامج  هذا  ويحمل 

."Your Inbox

Gmail 10 مميزات ال تعرفها في
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للهاتف  رسمية  صورة  أول  ظهرت  

الذكي املرتقب “ون بلس ون”

 One Plus One الذي تعتزم شركة

 “ون بلس” One Plus الكشف عنه خالل 

األيام القادمة .  

وتزعم الشركة املصنعة أن هاتفها هذا 

الهواتف  سوق  بديهيات  بعض  سيغير 

الذكية – حسب تعبيرها – ذلك أنه ميتاز، 

بسعر  متقدمة،  ملواصفات  تقدميه  مع 

املنافسة  الهواتف  سعر  نصف  يعادل 

التي تأتي بنفس املواصفات تقريًبا.

ألغطية  صورة  أيًضا  ظهرت  وكانت 

للتبديل  القابلة  اخللفية  ون”  بلس  “ون 

واملتنوعة من حيث نوعية مادة التصنيع، 

حيث يأتي بعضها مصنوعة من اخلشب 

أو ألياف الكربون أو القماش.

وفيما يتعلق مبواصفات اجلهاز، كشفت 

“ون بلس” أنه سيقدم معالج “كوالكوم 

الذي  النوى  رباعي   ″801 سنابدراجون 

كما  جيجاهرتز،   2.5 بتردد  يعمل 

يقدم  3 جيجابايت من ذاكرة الوصول 

 32 و   16 وعدة طرازات هي  العشوائي 

التخزين  سعة  من  جيجابايت   65 و 

الداخلية.

شاشة  ون”  بلس  “ون  وميلك 

بقياس 

الكاملة  وبالدقة  بوصة   5.5

ذلك،  إلى  يضاف  بكسل،   1080×1920

كاميرا خلفية قادرة على التصوير بدقة 

13 ميجابكسل بحساس من شركة 

“سوني” قادر 

على تصوير الفيديو بالدقة الفائقة

 “ألتر إتش دي” أو ما يُعرف اصطالًحا 

.4K ”بـ “فور كيه

أمامية  كاميرا  أيًضا  اجلهاز  ويقدم  هذا 

بطارية  وتشغله  ميجابكسل،   5 بدقة 

بسعة 3100 ميلي أمبير ساعة.

ومن الناحية البرمجية، يعمل “ون بلس 

كات”  “كيت   4.4 األخير  باإلصدار  ون” 

وحتديًدا  “أندرويد”،  التشغيل  نظام  من 

إس”   11 مود  “سيانوجني  روم  نسخة 

نشر  وجرى  هذا   ،11S  CyanogenMod

عدد من الصور لواجهة الهاتف.

  أبرز مميزاته :
 1- رفع جميـــــــــــــع أنواع امللفات 

 2- إعطاء رابط مباشر جلميع أنواع امللفات

 3- مساحة مجانية 2 جيجا بايت قابلة للزيادة حتى 8 جيجا بايت

 4- كل شخص تقوم بدعوته للموقع يتم زيادة مساحتك 250 ميجا

 5- إمكانية إرجاع امللفات احملذوفة

 6- إمكانية إضافة مجلدات خاصة وعامة 

 7- الرفع مباشرة من جهازك بدون احلاجة لدخول املوقع

 8- التعامل مع امللفات كما التعامل مع ملفات احلاسوب  

      بالضبط "نسخ لصق حذف تسمية"

 9- إمكانية تركيب البرامج بنفس التسجيل على أكثر من جهاز.

 10- واألهم الرفع بعيدا عن اإلعالنات املزعجة واملواقع اخمللة

وداعا لمواقع التحميل Dropbox البديل األفضل

One Plus One الهاتف الذكي المرتقب
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