
تعت��زم �رشك��ة �سام�س��وجن زي��ادة �إنتاجه��ا من 
�جلي��ل �لق��ادم م��ن �سا�س��ات �لهو�ت��ف �لذكي��ة 
باأك��ر من %50 هذ� �لع��ام، وذلك لتلبية �لطلب 
�ملتز�يد على هذه �ل�سا�س��ات من �آبل وغريها من 

�ل�رشكات �لتي ت�سارع لتحديث �أجهزتها.
وتخطط �رشكة �لإلكرتوني��ات �لكورية �جلنوبية 
لإنف��اق نحو 8 تريليونات وون )6.82 مليار�ت 
لزي��ادة   2016 �لع��ام  يف  �أمريك��ي(  دولر 
طاقته��ا �لإنتاجي��ة مبق��د�ر ما يع��ادل �أكر من 
200 مليون وحدة من �ل�سا�س��ات �لتي ت�ستخدم 
تقني��ة “�لثنائي��ات �لع�س��وية �لباعثة لل�س��وء” 

.OLED
وُيعتقد �أن �رشكة �آبل �ت�س��لت ب�سام�س��وجن، �لتي 
حتتكر �س��ناعة هذ� �لنوع من �سا�س��ات �لهو�تف 

OLED للجي��ل  �لذكي��ة، لتزوده��ا ب�سا�س��ات 
�لقادم من هو�تف �آيفون.

وكان��ت �آبل ق��د �أبلغ��ت مورديه��ا باأنه��ا تعتزم 
 OLED إطالق هاتف ذكي مع �سا�سة من نوع�
يف �لع��ام 2018، ولكنها تخطط لإطالق جزئي 

خالل �لعام �لقادم.
 OLED و�س��تمثل �لزي��ادة يف �إنتاج �سا�س��ات
نح��و %80 م��ن ر�أ�ص �مل��ال �مل�س��تثمر �خلا�ص 
ب�سام�س��وجن يف قطاع �ل�سا�س��ات للع��ام �حلايل. 
ه��ذ� وق��د بل��غ متو�س��ط �ل�س��تثمار يف �س��ناعة 
�سا�س��ات OLED و�سا�س��ات LCD �لتقليدية 
ما يقرب من 5 تريليونات وون �سنوًيا على مدى 
�ل�س��نو�ت �لثالث �ملا�سية. وُيعتقد �أن �سام�سوجن 
 OLED ق��ادرة على �أن تنت��ج حالًيا �سا�س��ات

مبا يعادل �أكر من 300 مليون وحدة كل عام.
وتكاف��ح �سام�س��وجن حلماي��ة �سل�س��لة �لهو�ت��ف 
�لذكي��ة �لتابع��ة له��ا، جالك�س��ي، و�لت��ي تع��د 
�لأك��ر مبيًع��ا يف �لعامل م��ن حي��ث �حلجم، من 
�ملناف�س��ة �لقوي��ة م��ن �رشك��ة �آب��ل �لت��ي تاأت��ي 
يف �ملرك��ز �لث��اين، و�لت��ي مع ذلك حت�س��ل على 
بع���ص مكونات هو�تفه��ا �لذكية، مث��ل �لرقائق 
م��ن  �أخ��رى  ومكون��ات  و�لذو�ك��ر  �لإلكرتوني��ة 

�سام�سوجن.
وتهدف �ل�رشكة �لكورية �جلنوبية لتو�سيع قطاع 
�س��ناعة مكون��ات �لهو�تف �لذكي��ة، و�لتي توفر 
عائد�ت ت�ساوي تقريًبا عائد�ت �لهو�تف �لذكية، 
كم��ا ته��دف لتحفي��ز �لنم��و يف �س��وق �سا�س��ات 

OLED، �لذي يعد حموًر� رئي�سًيا لل�رشكة.

9 جورنالوجيا Tue. 21 Jun. 2016 issue no 141
الثالثاء 21 حزيران 2016 العدد 141

�لآيل  �حلا�سب  علوم  �لباحثون يف جمال  طور 
 MIT للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�ص  معهد  يف 
�ل�سنعي وجامعة  �لذكاء  بالتعاون مع خمترب 
جورجيا برنامج ذكاء �سنعي جديد يعمل على 

حتويل �أي هاتف ذكي �إىل جهاز تتبع للعني.
�لآلة،  تعلم  تقنية  �جلديد  �لربنامج  وي�ستخدم 
�أد�ء  بتعلم  للحا�سب  ت�سمح  �لتي  �لتقنية  وهي 
مت�سابهة  �أمناط  عن  �لبحث  خالل  من  �ملهام 

�سمن جمموعة كبرية من �لأمثلة �لتدريبية.
وعملت �لعديد من �ل�رشكات على مدى �لأعو�م 
بحيث  �لعني  تتبع  تقنية  تطوير  يف  �ل�سابقة 
�مُل�ستخدمون  يوجه  �لذي  �ملكان  ُيكن حتديد 

نظرهم �إليه.

ومت ��ستخد�م تقنية تتبع �لعني على نطاق و��سع 
�إل �ن  �لت�سويق،  �لنف�سية وبحوث  �لتجارب  يف 
متناول  عن  بعيدة  �أبقاها  �لأجهزة  ثمن  غالء 

�مُل�ستخدمني و�لتطبيقات �ل�ستهالكية.
نظامهم  ع��رب  ذل��ك  تغيري  �لباحثون  وي��اأم��ل 
�جلديد، حيث يعمل �لنظام �جلاري تطويره على 
حاليًا  �ملوجودة  �لعني  تتبع  تطبيقات  جعل 
�حلو��سيب  لو�جهات  و�ل�سماح  �سهولة،  �أك��ر 
�جلديدة من �مُل�ساعدة يف �لك�سف عن عالمات 

�لأمر��ص �لع�سبية �أو �لعقلية يف بد�يتها.
تطبيقات  وجود  عدم  �أن  �إىل  �لباحثون  و�أ�سار 
منع  حُم��ب��ًط��ا  ع��ام��اًل  �سكل  �لتقنية  ت��خ��دم 
يجب  و�ن��ه  �لأج��ه��زة،  ���رش�ء  من  �مُل�ستخدمني 
جعل  وحم��اول��ة  �ملفرغة  �حللقة  ه��ذه  ك�رش 
�لذكية  �لهو�تف  �أج��ه��زة  على  تعمل  �لتقنية 

با�ستخد�م �لكامري �لأمامية.
�أمثلة  �حلالية  �لتدريب  جمموعة  وتت�سمن 
لالأجهزة  ُم�ستخدم   1500 من  ب�رشية  �أمناط 
�ملحمولة، و�لتي ُتعترب ميزة مقارًنة بالأبحاث 
�ل�سابقة من حيث كمية �لبيانات �لتي ُيكنهم 

�لعمل عليها.
�خلطاأ  هام�ص  تخفي�ص  من  �لباحثون  ومتكن 
�سنتيمرًت�،   1.5 من  قريب  رقم  �إىل  �لنظام  يف 
وت�سري �لتجارب �إىل �أن تو�فر حو�يل 10 �آلف 
خلف�ص  كافًيا  يكون  �أن  ينبغي  تدريبي  مثال 
و�لتي  ون�سف،  �سنتيمرت  �إىل  �خلطاأ  هام�ص 
�لنظام  جلعل  يكفي  مبا  جيدة  تكون  �سوف 

جمدية جتارًيا.
ب�سيط  تطبيق  تطوير  على  �لباحثون  و�عتمد 
جلمع  �ملحمولة  �لذكية  �ل��ه��و�ت��ف  لأج��ه��زة 

�أمثلتهم �لتدريبية، ويعمل �لتطبيق على �إطالق 
وم�سات �سوئية على نقاط �سغرية يف �أمكان 
�مل�ستخدم  �نتباه  جلذب  �ل�سا�سة  على  خُمتلفة 
 ”L“ أو� ”R“ و��ستبد�لها لفرتة وجيزة بحرف
و�لطلب من �مُل�ستخدم �ل�سغط �إما على �جلانب 

�لأين �أو �لأي�رش من �ل�سا�سة.
بان  �ل�سحيح  �لجت��اه  على  �ل�سغط  وي�سمن 
�مُل�ستخدم قد حول نظره فعاًل ونظر �إىل �ملكان 
�ملق�سود، وتلتقط كامري� �لهاتف �سوًر� لوجه 

�مُل�ستخدم ب�سكل م�ستمر خالل هذه �لعملية.
عملهم  خال�سة  ت��ق��دمي  �لباحثون  وي��ع��ت��زم 
ت�سف  بحثية  لورقة  عر�سهم  عرب  ونتائجه 
�لنظام �جلديد يوم 28 يونيو/حزير�ن �حلايل 
على  و�لتعرف  �حلا�سوبية  �لروؤية  موؤمتر  يف 

�لأمناط.

تمنح مكتشفي الثغرات األمنية في أندرويد 
مكافآت بقيمة 550 ألف دوالر

59% من مستخدمي تويتر وفيس 
بوك ال يقرؤون الروابط

 أول هواتف أبل بشريحة ثنائية بذاكرة 
سعتها 256 غيغابايت

ك�س��فت �رشكة خدمات �لإنرتنت �لأمريكية �لعمالقة غوغل عن تقدمي جو�ئز مالية ملحرتيف �كت�س��اف �لثغر�ت 
�لأمني��ة يف �أنظم��ة �لت�س��غيل بلغت 550 �أل��ف دولر، مقابل �كت�س��اف ثغر�ت �أمنية يف نظام ت�س��غيل �لهو�تف 
�لذكية و�لكمبيوتر �للوحي �أندرويد، حيث ح�س��ل عليها 82 �سخ�س��ًا، وهو ما يعني �أن غوغل دفعت ما يعادل 
2200 دولر مقابل كل ثغرة مت �كت�س��افها و6700 دولر لكل باحث. وذكرت غوغل �أنها �س��تزيد �ملكافاأة 
بن�س��بة %33 ملن يكت�س��ف ثغرة مهمة مع دليل على وجودها، وهو ما يعني �أن �ل�رشكة �ستدفع 4000 دولر 
مل��ن يكت�س��ف ثغرة خطرية ولي�ص 3000 دولر كما كان �حلال من قبل. وم��ن �ملقرر تطبيق �ملكافاأة �جلديدة 
لالكت�س��افات �لتي مت �لإبالغ عنها منذ �أول يونيو)حزير�ن( �حلايل. و�أ�س��ارت غوغل �إىل �أنها تلقت خالل �لعام 
�ملا�سي �أكر من 250 بالغًا مكتمل �ل�سرت�طات عن ثغر�ت. وكان �أجنح �لباحثني خالل �لعام �ملا�سي باحثًا 
�أطلق على نف�س��ه ��س��م "هاي �سكود" وح�سل على 75750 دولر�ً مقابل 26 �كت�سافًا. وح�سل 15 باحثًا على 
10 �آلف دولر �أو �أكر لكل باحث. وتعلقت �أكر ثلث �لثغر�ت بجزء "ميديا �سريفر" يف نظام �لت�سغيل �أندرويد.

6 م��ن كل 10 م�س��تخدمني ي�س��اركون رو�ب��ط على �س��بكاتهم �لجتماعية دون قر�ءته��ا، قال باحثون 
�أمريكيون وفرن�س��يون �إن 6 من كل 10 م�ستخدمني ي�ساركون �أخبار�ً وق�س�سًا على �سبكاتهم �لجتماعية 
دون فتحه��ا وقر�ءته��ا. �أغلب �لنقر�ت على �لرو�بط �ملن�س��ورة على تويرت تلك �لتي ي�س��اركها م�س��تخدمي 
�ل�سبكة �ملنتظمني، ولي�ص و�سائل �لإعالم نف�سها و�أو�سحت �لإح�سائية �لتي �أ�سدرها باحثون يف جامعة 
كولومبي��ا و�ملعه��د �لوطني �لفرن�س��ي �أن %59 م��ن �لرو�بط �لتي تتم ن�رشها وم�س��اركتها على �س��بكات 
�لتو��س��ل �لجتماع��ي مثل في�ص بوك وتويرت ل يتم �لنقر عليها لقر�ءتها. و�س��ملت هذه �لإح�س��ائية 2.8 
مليون م�س��اركة على تويرت، تفح�س��ها �لباحثون جيد�ً، ووجدو� �أن �مل�س��تخدمني �أكر ��س��تعد�د�ً مل�ساركة 
�لأخبار و�ملقالت عن �ل�س��غط عليها وقر�ءتها. و�أ�س��ار �لباحثون �إىل �أن �مل�س��تخدمني ُي�س��كلون �آر�ء عن 
�ملو�س��وعات بالعتم��اد على ملخ���ص �أو موجز للخرب، دون �أن يرهقو� �أنف�س��هم �أو يبذلو� جمهود�ً للقر�ءة 

ب�سكل �أعمق و�لتمعن و�لتفح�ص يف �ملو�سوعات �لتي يقومون مب�ساركتها.

ذكرت �أحدث �لت�رشيبات �ملتعلقة باجليل �ملقبل من هو�تف �أبل �لذكية �أن "�آي فون 7" �سياأتي مزود�ً 
ب�رشيحتي �ت�سال "�سيم"، و�إن �سحت هذه �لت�رشيبات، ف�سي�سبح هذ� �أول "�آي فون" يف تاريخ �رشكة 

�أبل مزدوج �ل�رشيحة منذ �إطالق موديل 2007.
كم��ا فج��رت �لت�رشيبات �أي�س��ًا مفاج��اأة من �لعي��ار �لثقيل، حيث ت�س��ري �إىل �حتف��اظ �لهاتف مبنفذ 
�ل�س��ماعات ج��اك 3.5 ملم، لين��ايف جميع �لت�رشيبات �ل�س��ابقة �لتي �أ�س��ارت �إىل تخلي �ل�رشكة عنه 
و�ل�ستعا�س��ة عن��ه مبنفذ "ليتنينغ" ليكون �مل�س��در �لوحيد لل�س��حن و�ل�س��وت، وذل��ك وفقًا ملوقع 
"�نغادغيت" �لإلكرتوين �ملعني باأخبار �لتقنية، نقاًل عن �سور �رشبها متجر �سيني لت�سليح �لهو�تف 

�لذكية "روك فيك�ص".
و�أ�س��ارت �لت�رشيبات �إىل �أن �لهاتف �سيكون مزود�ً بذ�كرة ع�سو�ئية �سعتها 256 غيغابايت وكامري� 

مزدوجة �لعد�سة، �إل �أن �مليزة �لأخرية �سيفتقدها �ملوديل �لأكرب "�آي فون 7 بل�ص".

تطبيق لمشاهدة أهم معالم مصر بتقنية 
الواقع االفتراضي

أول تروجان يبتز 
تلفزيونات أندرويد

برنامج ذكاء جديد يعمل على تحويل أي هاتف 
ذكي إلى جهاز تتبع للعين

سامسونج تعتزم استثمار نحو 7 مليارات دوالر أفضل تطبيقات آيفون لهذا األسبوع
OLED في صناعة شاشات

دعوى قضائية ضد غوغل وفيس بوك وتويتر

الكشف عن برنامج جديد لمعالجة 
التطرف والعنف

حققت تقنية �لو�قع �لفرت��سي �إجناز�ت هامة خالل �لفرتة �ملا�سية خ�سو�سًا 
فيم��ا يتعلق مبج��ال �ألعاب �لفيديو، حيث بد�أنا ن�س��اهد �ملزيد من �لهتمام من 
قبل �رشكات �س��ناعة �لألعاب حول �لعامل بهذه �لتقنية �لأمر �لذي ُينذر بتحول 

هائل وغري م�سبوق خالل �ل�سنو�ت �ملقبلة
�ل�س��ور  عل��ى  �ملعتم��دة  �لفرت��س��ي  �لو�ق��ع  تطبيق��ات  تبق��ى  �لآن  ولغاي��ة 
و�لفيديوهات �مللتقطة بز�وية 360 درجة هي �لأكر �نت�سار�ً بني �مل�ستخدمني، 
كما �أنها ُتعد �لنموذج �لأب�سط لهذه �لتقنية. وعلى �لرغم من ذلك فاإن �لتطبيقات 
Stree t  �ملتخ�س�س��ة يف هذ� �ملجال ل تز�ل حمدودة، �أ�سهرها تطبيق غوغل
View VR. لكن ُيكن للم�ستخدمني �لر�غبني مب�ساهدة �ملعامل �لهامة د�خل 
م�رش �ل�س��تفادة م��ن تطبي��ق Egypt VR 360 �ملتوفر جمانًا مل�س��تخدمي 
نظ��ام �أندروي��د، وهو م��ن تطوير �ل�س��اب �مل�رشي عم��رو حممد �لطال��ب بكلية 

�لهند�سة يف جامعة �لإ�سكندرية.
ويتيح �لتطبيق م�ساهدة �سور وفيديوهات ملتقطة بز�وية 360 درجة و�لتجول 
.Cardboard د�خلها با�ستخد�م �أحد نظار�ت �لو�قع �لفرت��سي مثل غوغل

وي�سم �لتطبيق جمموعة متنوعة من �ملعامل �لهامة د�خل م�رش من بينها على 
�س��بيل �ملث��ال، �لأهر�مات، �أب��و �لهول، معب��د �لكرنك، �ملتح��ف �مل�رشي، معبد 
حور�ص، م�س��جد �بن طولون، معبد �لر�م�سيوم، دير �سانت كاترين، ق�رش �ملنتزه 

وغريها �لكثري من �ملعامل �لهامة �لتي يتم حتديثها دوريًا.
وبخ��الف م�س��اهدة �ملعامل ف��اإن �لتطبي��ق ُيوفر معلوم��ات و�في��ة حولها مثل 
�ملعلوم��ات �لتاريخي��ة و�لوقت �لأن�س��ب لزيارتها بالإ�س��افة �إىل حتديد مكان 

�ملعامل على �خلريطة.

تروجان "فلوكر" ي�س��ل تلفزيون��ات �أندرويد 
ع��ن طري��ق �ملو�ق��ع �ملزيف��ة �أعلن��ت ر�بط��ة 
�قت�س��اد �لإنرتنت �لأملانية عن �أول تروجان 
يبتز �أجهزة �لتلفزيون �ملزودة بنظام �أندرويد. 
 Frantic ��س��م  �لرتوج��ان  ه��ذ�  ويحم��ل 
�إىل جهاز  �أو )Flocker( وي�سل   Locker
�لتلفزي��ون عن طري��ق مو�قع �لوي��ب �خلبيثة 
�أو �ملزيف��ة، ويق��وم بحظ��ر ��س��تعمال �جلهاز 
عن طريق �سا�س��ة قف��ل حتول دون ��س��تخد�م 
�جله��از، ويظه��ر عليه��ا بع���ص �ملعلوم��ات 
�ل�سخ�س��ية مثل عن��و�ن بروتوك��ول �لإنرتنت 
IP �أو �ل�س��ور، �لت��ي يعر عليه��ا �لرتوجان 

على جهاز �لتلفزيون.

�أحد �لتطبيقات �جلديدة  Simpliday هو  تطبيق 
�لتطبيق  يوفر  �إذ  �مل�ستخدم،  لتنبيه  و�ملميزة 
و�لتقومي  �لتنبيهات  �إمكانيات متكاملة جتمع بني 
حيث يدمج �لتطبيق جميع �لتنبيهات �لتي حت�سل 
�لإلكرتوين  �لربيد  ر�سائل  �إىل  بالإ�سافة  عليها 
و�جهة  �لتطبيق  ويوفر  بك،  �خلا�ص  �لتقومي  د�خل 
متابعة  خاللها  من  ُيكن  ومميزة  �أنيقة  م�ستخدم 
متعلقة  مهام  �أي  تفويت  وعدم  �لتنبيهات  جميع 

بالعمل �أو �لعائلة.
تطبيق Mixatron �إذ� كنت ترغب باإدخال بع�ص 
تقوم  �لتي  �لفيديو  مقاطع  على  و�ملتعة  �مل��رح 
Mix t  بالتقاطها، فرمبا يجدر بك جتربة تطبيق
tron �لذي يوفر جمموعة من �لفالتر �حلية �لفريدة 
من نوعها و�ملخ�س�سة ملقاطع �لفيديو. كما يوفر 
و�لتاأثري�ت  �ملو�سيقى  �إ�سافة  �إمكانية  �لتطبيق 

�لفنية �ملنا�سبة مع �لفلرت �ملحدد.
�ملقاطع  ت�سجيل   Bumpers تطبيق  يتيح 
�إىل  بالإ�سافة  �لآخرين،  مع  وم�ساركتها  �ل�سوتية 
و�لرب�مج  و�لنقا�سات  �ملحادثات  لأبرز  �ل�ستماع 
لتحرير  �أدو�ت  ع��دة  �لتطبيق  وي��وف��ر  �ل�سوتية. 
مقاطع �ل�سوت �مل�سجلة قبل م�ساركتها بالإ�سافة 
�لأ�سخا�ص  بع�ص  ل��دى  �ل���س��رت�ك  �إمكانية  �إىل 
بالن�سبة  �ملف�سلة  �ل�سوتية  �ملو�د  ين�رشون  �لذين 

للم�ستخدم.
تطبيق InShot هو حمرر �سور وفيديو مبميز�ت 
�إ�سافة  �لتطبيق  خالل  من  ُيكن  �إذ  ور�ئعة  قوية 
ق�ص  �أو  �لفيديوهات  �إىل  و�ملو�سيقى  �لن�سو�ص 
�لعديد  �لتطبيق  يوفر  كذلك  منها،  معينة  �أج��ز�ء 
بينها  من  �ل�سور  لتحرير  �ملختلفة  �لأدو�ت  من 

جمموعة مميزة من �لفالتر.

تو�جه �سبكات �لتو��سل �لإجتماعي تويرت وفي�ص بوك 
وغوغل دعوى ق�سائية يف حمكمة �سمال كاليفورنيا 
من قبل عائة �لطالب �لأمريكي �لذي قتل يف �لهجوم 
يف  باري�ص  �لفرن�سية  �لعا�سمة  طال  �لذي  �لإرهابي 
�سهر نوفمرب/ت�رشين �لثاين عام 2015 من قبل تنظيم 

�لدولة �لإ�سالمية يف �لعر�ق و�ل�سام.
ل�سحيفة  وفًقا  �ملرفوعة  �لدعوى  يف  �لعائلة  وت�سري 
�ل�سبكات  مقا�ساة  تريد  باأنها  بو�ست،  �لو��سنطن 
�لأدو�ت  ناحية  من  �لالزم  دعم  لتقديها  �لإجتماعية 
�سمحت  �لثالث  �ملن�سات  و�أن  �لإرهابية،  للجماعات 
�ل�سبكات  ب��ا���س��ت��خ��د�م  �لره���اب���ي  د�ع�����ص  لتنظيم 
وجمع  �ملتطرفة  �لدعاية  لن�رش  ك��اأد�ة  �لجتماعية 

�لأمو�ل وجذب �ملجندين �جلدد.
وين�سط د�ع�ص �أو ما يعرف �خت�ساًر� با�سم ISIS على 
وذلك  وتويرت،  بوك  في�ص  مثل  �لإجتماعية  �ل�سبكات 
يف  �ُتخذت  �لتي  �ل�سارمة  �لإج��ر�ء�ت  من  �لرغم  على 

�لعام �ملا�سي لإيقاف و�إلغاء �حل�سابات �لتابعة له.
على  �ل�سبوع  هذ�  رفعت  �لتي  �لدعوى  حتتوي  كما 
�لفيديو  م�ساركة  ملن�سة  �ملالكة  غوغل  ل�رشكة  ذكر 
يوتيوب، و�لتي ي�ستخدمه �لتنظيم لن�رش �أفكارهم وما 

طريق  عن  به  يقومون 
مقاطع �لفيديو �لتي 

تظهر �لإعد�مات و�لعمليات �لإرهابية. و�أ�سار حمامي 
�لعائلة �إىل �أن �ملن�سات �لثالثة وفرت �لبنية �لتحتية 
�لإرهابية،  باأن�سطته  للقيام  للتنظيم  �لتقني  و�لدعم 
ملنع  �لكفاية  فيه  مب��ا  جيد  ب�سكل  تعمل  ل  و�ن��ه��ا 

�لإرهابيني من ��ستخد�م �ل�سبكات �خلا�سة بهم.
قامت  �لإجتماعية  �ل�سبكات  ب��اأن  �ل�سكوى  وتقول 
ين�رشها  �لتي  �ملحتويات  بجانب  �إع��الن��ات  بو�سع 
�لتظيم، كما قامت بتقدمي ح�سة من عائد�ت �لإعالنات 
على  بيان  يف  بوك  في�ص  و�أ�سارت  �لإرهابي.  للتظيم 
�أنه ل مكان لالإرهابيني  موقعها على �سبكة �لإنرتنت 
و�أ�سفت  �لإره��اب،  يدعم  �أو  ي�سجع  �لذي  �ملحتوى  �أو 

�ل�سبكة باأن هذه �لدعوى ل �أ�سا�ص لها.
كما قالت من�سة تويرت باأن هذه �لدعوى ل ت�ستند �إىل 
�لدعوى  على  �لتعليق  غوغل  ورف�ست  قانوين،  �أ�سا�ص 
�تخاذها  من  حافل  �سجل  متتلك  �أنها  �إىل  ُم�سرًية 

لإجر�ء�ت �رشيعة �سد �ملحتوى �لإرهابي.

ط��ور �لباح��ث هاين فريد م��ن جامع��ة د�رمت��وث �أد�ة برجمية جدي��دة تهدف �إىل 
م�س��اعدة �ل�رشكات يف ك�سف �لنقاب و�لعثور ب�سكل �رشيع و�لق�ساء على �ملحتوى 

�ملتطرف �مُل�ستخدم لن�رش �لتحري�ص على �لعنف و�لهجمات.
و�ق��رتح م���رشوع مكاف��ة �لإره��اب و�لتطرف، وه��ي جمموعة غ��ري حكومية يقع 
مقرها يف �لعا�س��مة �لأمريكية و��س��نطن، �أن ت�س��تخدم �لربجمية يف نظام مماثل 

لالأنظمة �مُل�ستخدمة ملنع �نت�سار �ملو�د �لإباحية على �سبكة �لإنرتنت.
��ا على نظ��ام فوت��و دي �إن �يه PhotoDNA �مُل�س��تخدم  ويعم��ل �لباحث �أي�سً
على نطاق و��س��ع من قبل �رشكات �لإنرتنت لوقف �نت�س��ار �ملحتوى �لذي يت�سمن 

��ستغالل جن�سي �أو مو�د �إباحية تتعلق بالأطفال.
ومل تعل��ق �ل�رشكات �مل�س��وؤولة عن �س��بكات �لتو��س��ل �لإجتماعي ح��ول �إمكانية 
��ستخد�مها لالأد�ة لوقف �ملحتوى �ملتطرف، كما �سككت بع�سها حيال ذلك، وذلك 
وفًقا مل�س��ادر على تو��سل مع �ل�رشكت. وياأتي هذ� �لإعالن و�سط تز�يد �ملخاوف 
ب�س��اأن �جلهادي��ني �ملتطرفني وقيامه��م با�س��تخد�م �ل�س��بكات �لجتماعية لن�رش 

�ملحتوى �لعنيف وجتنيد �لأ�سخا�ص للقيام مبثل تلك �لهجمات.
وقال مارك و�ل�ص �لرئي�ص �لتنفيذي للمنظمة �لتي ت�س��م دبلوما�س��يني �س��ابقني 
م��ن �لوليات �ملتح��دة ودول �أخرى باأنه يعتقد �أن هذ� ه��و �حلل �لتقني ملكافحة 

�لتطرف عرب �لإنرتنت.
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