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لغة العصر

TweetDeck 1- تطبيق
هو من أشهر التطبيقات والبرامج التي تستخدم إلدارة حساباتك 

في »تويتر« املتعددة، هذه اخلدمة قام املوقع بشرائها وهي 
اآلن مملوكة له بالكام���ل، وهو يتميز بأنه يعمل في 

أجهزة احلاس���بات الشخصية س���واء التي تعمل 
بنظ���ام »ويندوز« أو »ماك«، ع���اوة على ذلك 

فه���و يعمل على الهواتف الذكية، هذه اخلدمة 
تعتبر األكثر أمانا ألنها الرس���مية واملعتمدة 

من »تويتر«. 
https://tweetdeck.twitter.com :رابط

 2 - الربط مع صفحات »فيسبوك«
موق���ع التواص���ل االجتماعي األول ف���ي العالم 

»فيس���بوك« لديه خاصية »جدولة املنشورات«، حيث 
ميكن ملديري الصفحات أن يجدولوا منش���وراتهم ألي وقت 

وتاريخ زمني ق���ادم، الفكرة هي أن تقوم بربط حس���اب »تويتر« 
بصفحة »فيسبوك« اخلاصة بك او بشركتك، ومن ثم تقوم بكتابة التغريدات 
في »فيس���بوك« وجتدولها، وستنش���ر في الوقت احملدد في كا املوقعني بنفس 

الوقت.

Twuffer 3- موقع
ميكنك أن تسجل بواسطة حسابك في »تويتر« ومن ثم تبدأ بكتابة التغريدات وجدولتها 
في هذا املوقع، هذه اخلدمة تعمل منذ س���نني بدون مشاكل، وهذا يعني أنها موثوقة 
أكثر من غيرها من التطبيقات التي ظهرت لفترة زمنية ثم توقفت عن العمل.

http://twuffer.com :رابط

Hootsuite 4 - تطبيق
يساعدك على إدارة حساباتك في أغلب شبكات التواصل االجتماعي 
ويقدم الكثير من املميزات واخلدمات املفيدة ألصحاب األعمال والشركات، 
ومن اخلصائص أيضا تقدمي خدمة جدولة املنشورات في شبكات التواصل 

https://hootsuite.com :االجتماعي املختلفة ومنها تويتر. رابط

BufferApp 5 -  تطبيق
خدمة ادارة ش���بكات التواصل االجتماعية كما هي اخلدمة الس���ابقة، لكنها 
اقل تعقيدا وأسهل استخداما، تطلب التسجيل املجاني مع امكانية تطوير احلساب 
إلى االشتراك املدفوع ان أحببت ذلك، ثم ربط عدة حسابات في شبكات التواصل االجتماعي 

والبدء في جدولة املنشورات.
https://bufferapp.com :رابط

طرق مجانية  لـ »جدولة« 
التغريدات في »تويتر«

علي محمد

مع تزايد عدد املستخدمني على موقع التواصل االجتماعي »تويتر« تزداد احلاجة 
لدى كل مغرد إلى ترتيب وتنظيم عمليـة التغريدات، وقد كان حتى وقت قريب من 

املسـتحيل جدولة جميع التغريدات التي يقوم املسـتخدم بنشرها على املوقع، 
كما احلال في »فيسبوك« الذي سبق »تويتر« منذ فترة بعيدة في إنشاء خاصية »جدولة 

املنشورات«، واليوم عزيزي القارئ سنتعرض ألهم الطرق املجانية التي تساعدك 
في نشر تغريداتك في »تويتر« وبكل سهولة، فإلى التفاصيل:

Applications
تصميم مجسمات ثالثية األبعاد Tinkerplay: مع 
تطور الطابع���ات ثاثية األبعاد، أصبح من 
الس���هل احلصول عليها وطباعة املجسمات 
بكل سهولة، وميكن ملستخدمي ويندوز فون 
جتربة تطبي���ق Tinkerplay املجاني والذي 
من خاله ميكن رس���م وتصميم املجسمات 
لتكون جاه����زة لطباعتها باس���تخ��دام أي 

طابع��ة تدعم هذا النوع من الطباعة.

 :Diorama ـ  احترافيـة  فوتوغرافيـة  صـور 
على الرغم من وجود تطبيق للتصوير 
داخل نظام ويندوز فون، إال أنه ال يقدم 
الكثير من األدوات للحصول على صور 
احترافية، لذا ميكن للمستخدمني جتربة تطبيق Diorama املجاني والذي 
يوفر مجموعة أدوات الستخدامها بعد التقاط الصورة واحلصول على 

صور احترافية بكل سهولة.

تخزين كلمات المرورـ  mSecure : بس���بب كثرة االختراقات التي حصلت 
مؤخ���را، أصبح من الضروري اس���تخدام كلمة م���رور مخصصة لكل 
حس���اب لتجنب اختراق جميع احلسابات في حالة معرفة كلمة املرور. 
 mSecure ولهذا السبب ميكن ملس���تخدمي ويندوز فون جتربة تطبيق
ال���ذي يوفر أداة لتخزين كلمات املرور وبطاقات االئتمان الس���تخدامها 

بشكل آلي دون احلاجة إلى تذكرها وكتابتها كل مرة.

 :Nuzzel آخر المشـاركات في مكان واحد ـ
مع كث���رة املش���اركات داخل الش���بكات 
االجتماعية مثل تويتر وفيس���بوك، يجد 
املس���تخدم نفس���ه يقضي وقت���ا طويا 
لإلطاع عل���ى أحدثها، لكن مس���تخدمي 
تطبي���ق  بإمكانه���م جترب���ة  أندروي���د 
Nuzzel املجان���ي والذي يس���مح مبتابعة 
آخر مش���اركات األصدقاء في الش���بكات 

االجتماعية في مكان واحد.

 LinkedIn Job البحث عن فـرص العمل ـ
Search: تعتبر شبكة لينكد إن الشبكة 
العاملي���ة املهنية األولى، فه���ي تركز أوال 
وأخيرا على ربط املهنيني م���ع بعضهم البعض مع وجود إمكانية للبحث 
عن فرص عمل. وللتركيز أكثر على هذا اجلانب ميكن ملستخدمي أندرويد 
جترب���ة تطبي���ق LinkedIn Job Search املجاني الذي يس���مح بالبحث عن 

فرص عمل داخل هذه الشبكة.

محادثـات فورية لألعمال ـ Caliber: تتيح تطبيقات فيس���بوك مس���نجر، 
تويتر أو واتس آب للمس���تخدمني إمكانية إجراء احملادثات الفورية، لكن 
هذه التطبيقات قد تؤدي إلى تش���تيت انتباه املس���تخدم بس���بب وجود 
األصدقاء واحملادثات الش���خصية البعيدة عن العمل. لذا ميكن ملستخدمي 
أندروي���د جتربة تطبي���ق Caliber املتخصص في تق���دمي محادثات فورية 

.Businesses لألعمال

شـبكة طبيـة ـ babylon: ل����م تعد الش����بكات 
أو  االجتماعي����ة مج����رد وس����يلة للتس����لية 
التواصل بني األصدقاء، فالكثير من الش����بكات 
االجتماعية املتخصصة ظهرت لتقدمي الفائدة 
للمستخدمني. وميكن ملستخدمي آيفون جتربة 
تطبي����ق babylon املجاني والذي يوفر ش����بكة 
اجتماعية طبية ميكن من خالها إنشاء حساب 
وأخذ مواعيد من األطباء إلجراء مكاملات ڤيديو 
معهم واحلصول على تشخيص سريع وقراءة 

للتحليات التي قام بها املريض.

برنامج  يعتبر   :Pixelmator ـ فوتوشوب  بديل 
فوتوشوب أحد أهم برامج التصميم وحترير 
اللوحية  للحواسب  املتوافرة  امليزات  لكن  الذكية،  واألجهزة  للحواسب  الصور 
والهواتف قد ال تقدم جميع األدوات التي يحتاجها املستخدم. لذا ميكن ملستخدمي 
آيفون جتربة تطبيق Pixelmator االحترافي، والذي يقدم أدوات تضاهي احترافية 

فوتوشوب لتحرير الصور وتطبيق التأثيرات عليها بكل سهولة.

بث الڤيديو بشكل مباشرـ  Stre.am: ميكن من خال يوتيوب تصوير مقاطع الڤيديو 
في آيفون ورفعها مباشرة ملشاركتها، لكن املستخدمني بإمكانهم اآلن بث الڤيديو 
بشكل مباشر من خال تطبيق Stre.am املجاني والذي من خاله ميكن بث الڤيديو 

مع إمكانية إجراء احملادثات الفورية في نفس الوقت.

LG FLEX2 
أطلقت العماقة الكورية »إل جي« هاتفها 
اجلديد FLEX2، حيث يأتي مع شاشة منحنية 
من نوع Curved P-OLED مقاس 5.5 إنشات 
بدرجة وضوح تبلغ 1080 في 1920 بيكسل، 
واجلهاز يدعم تقنية شبكات اجليل الرابع، 
Android 5.0 Lol-  ويعمل على نظام تشغيل
lipop، ويحمل معالج Quad-core وسرعته 

2 غيغاهرتز، مع سعة تخزين داخلية تبلغ 
16 غيغابايت، وذاك���رة تبلغ 3 غيغابايت، 
ويس���تطيع االتصال باإلنترنت عبر »واي 
mi-و ،microSD  فاي«، ع���اوة على منفذي

croSIM ويحمل اجلهاز كاميرا تبلغ دقتها 13 
ميغابكسل بدرجة وضوح جبارة تبلغ 3096 
 HD في 4128 بيكسل، ودقة تصوير ڤيديو
تبلغ 1080 بكسل، وكاميرا أمامية تبلغ دقتها 
2.1 ميغابكسل، أما البطارية فهي سعة 3000 
ميللي أمبير، ويزن 152 غراما، ويأتي اجلهاز 

بألوان األسود واألحمر والرمادي.

لعبة التسلية 
Crappy Spider

 للهواتف الذكية

رضوان فواز

إنها من أفضل األلعاب البسيطة المسلية، التي 
في مظهرها العام قد تعتقد أنها مجرد لعبة عادية، 
لكن مع الوقت ستشعر باإلدمان عليها، حيث تأتي 
بقصة سريعة خفيفة، ومهمة بسيطة، فكل ما عليك 
هو مساعدة العنكبوت على الوصول إلى هدفه دون 
لمس خيوط الكهرباء، وفي حال فعلت ذلك، خسرت 
بالطبع، كل ما عليك هو الضغط على الشاشة ولمسها 
للتحكم في العنكبوت، كما يمكنك منافسة األصدقاء، 
وذلك بتجميع أكبر نتيجة وأفضلها، فقط ال تنس أنه 
يمكنك مشاركة نتائجك عبر »فيسبوك« و»تويتر«، 
وهي متوافرة إلصداري نظم تشغيل األجهزة الذكية 

»أندرويد« و»آي أو إس«.

@osama4855  أسامة أحمد        

بالل حجازي

يعاني الكثير من رواد شبكة اإلنترنت من بطء تصفح املواقع اإللكترونية، 
وقد تكون األسباب متعددة ومنها ضعف االتصال بالشبكة ذاتها أو االمكانيات 
احملدودة للجهاز املستخدم، ومن هذا املنطلق فقد وفر عماق البحث العاملي 
»جوجل«، اضافة ملتصفحه الشهير »كروم« أطلق عليها Data Saver متكنك من 
تصفح املواقع بشكل أسرع عن طريق ضغط الصفحات والصور باستخدام 
س���يرفرات »غوغل« نفسها واملنتش���رة في أغلب دول العالم، مما يوفر لك 
سرعة إنترنت كبيرة، ومبجرد زيارتك ألي موقع تقوم هذه االضافة بتحميل 
الصفحة ومن ثم عند اس���تخدامك لها مرة أخرى جتد انه مت ضغط الصفحة 
وتقليل مساحتها عما كانت عليه من قبل، مع ماحظة أن هذه االضافة التزال 

في مرحلتها التجريبية، والرائع في هذه امليزة اجلديدة التي يقدمها »غوغل« 
أنها متوافرة ألجهزة احلواسب الشخصية والهواتف الذكية التي تعمل بنظامي 

»أندروي���د« و»أي أو إس«، ميكنك حتميل هذه اإلضافة الرائعة من الرابط التالي: 
http://goo.gl/aBXDaf

استخدام املواقع اإللكترونية في  Google Chrome بشكل أسرع

البوابة العربية لألخبار التقنية
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