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منظمة  مع  بالتعاون  جوجل،  �رشكة  �أطلقت 
دورة  �لإن���رن���ت،  ع��ر  للتعليم   Udacity
�أندرويد،  نظام  برجمة  �أ�سا�سيات  ُتغطي  جديدة 
هاتف  ي�ستخدم  �سخ�ص  �أي  �ل��دورة  وت�ستهدف 
�رشوط  توجد  ل  بحيث  �ل��وي��ب،  لت�سفح  ذك��ي 

ُم�سبقة لالن�سمام و�ل�ستفادة من �لدورة.
 Android“ �مُل�سماة  �جلديدة  �لدورة  وتهدف 
تعليم  �إىل   ”Basics Nanodegree
�أندرويد ب�سيطة  �مُلبتدئني كيفية بناء تطبيقات 
جانب  �إىل   ،Java ج��اف��ا  �ل��رجم��ة  لغة  ع��ر 
تعريفهم بو�جهات برجمة �لتطبيقات على �سبكة 

.SQLite لإنرنت با�ستخد�م قاعدة بيانات�
ا كيفية تطوير فكرة تطبيق ما  �أي�سً ُتغطي  كما 
وحتويلها �إىل �سيء �أكرث جوهرية يتمثل بتطبيق 
فعلي، وتاأتي �لدورة �سمن برنامج ت�رشف عليه 

 ،Nanodegree ملنظمة �لتعليمية حتت ��سم�
حيث يح�سل �ملن�سمني �ىل �لرنامج يف نهايته 
على �سهادة معتمدة من �رشكة جوجل ومنظمة 
 Android“ دورة  وتكلف   .Udacity
 199 ح��و�يل   ”Basics Nanodegree
�ل��درو���ص  وتتميز  ���س��ه��رًي��ا،  �أم��ري��ك��ي  دولر 
بو��سطة  ُم�سممة  باأنها  �لدورة  �سمن  �مُلعطاة 
تقدمي  على  يعلمون  �لذين  جوجل  �رشكة  خر�ء 

�لن�سائح و�لإر�ساد�ت و�لتدريب للُمتابعني.
�لفردية  �ل��درو���ص  جميع  ب��اأن  جوجل  وقالت 

ب�����رن�����ام�����ج �ل������ت������ي ُت�����ك�����ون 

Nanodegree موجودة على �سبكة �لإنرنت 
 Udacity بدون مقابل، يف حني تقدم منظمة

خدمات �إ�سافية مدفوعة.
�لتي طورتها جوجل  �لدر��سية  وت�ستغرق �ملو�د 
للدورة �جلديدة �مُل�ست�سافة على من�سة �لتعليم 
Udacity حو�يل �أربعة �أ�سابيع يف حال كان 

�لطالب يدر�ص مُلدة �ست �ساعات يف �لأ�سبوع.
وُيفر�ص مع �نتهاء �لدورة، و�لتي تعمل ب�سكل 
�ملطروحة  �ل�سابقة  �ل����دور�ت  لباقي  ُمكمل 

 Android“ م���ث���ل 
 Nanodegree

 f o r

�لقيام  من  �مُلتابعني  متكن   ،”Beginners
بيئة  ب��و����س��ط��ة  ب�سيطني  تطبيقني  بتطوير 
�لتطوير �خلا�سة بنظام �أندرويد �لتابعة جلوجل 
من  �ل��دورة  وتتاألف   .Android Studio
من  و�لعديد  عمليتني  وُمهمتني  دور���ص  ثالثة 
�مُلتابعني  يقوم  بحيث  �لرجمية،  �مل�ساريع 
ببناء تطبيقات ب�سيطة مثل تبطيق عد�د وتطبيق 
�رشكة  و�أعلنت  و�ح��دة.  �سا�سة  وتطبيق  �ختبار 
جوجل يف بيان ن�رشته على مدونتها للمطورين 
مع  بال�رش�كة  �مُلقدمة  �جل��دي��دة  �ل���دورة  ب��اأن 
برجمة  جعل  على  تعمل   Udacity ُمنظمة 
بغ�ص  للجميع،  و�لفهم  �لو�سول  �سهلة  �أندرويد 

�لنظر عن خلفيتهم �لرجمية.
 50 لأول  در��سية  منحة  ا  �أي�سً جوجل  وتقدم 
طالًبا �أمتو� دورة �ملبتدئني لاللتحاق يف دور�ت 
برنامج Nanodegree �لأكرث تقدًما لرجمة 

�أندرويد.

تعلن عن جهاز العرض الجيبي 
ZenBeam E1

توقف إنتاج شاشة 
Thunderbolt Display

ترد على مايكروسوفت وتظهر 
أن مصتفحها هو األفضل

بوسطن ديناميكس التابع لشركة جوجل 
SpotMini يكشف النقاب عن روبوت

�أعلن��ت �رشك��ة �أ�سو���ص Asus �لتايو�ني��ة �لي��وم ع��ن جهازه��ا �جلدي��د 
لالإ�سق��اط �ملرئ��ي ZenBeam E1، و�لذي ياأتي بحج��م �سغري بحيث 
ُيك��ن و�سعه يف �جلي��ب، وبا�ستطاعته �لعر�ص عل��ى �سا�سة حائظ ت�سل 

�إىل 120 �إن�ص.
بحي��ث   ،HDMI/MHL مدخ��الت  �جلدي��د  �لروجيكت��ور  ويتل��ك 
كن��ه �لت�س��ال باأجه��زة �أندروي��د وغريه م��ن �لأجه��زة �ملتو�فق معها  يمٌ
مث��ل �أجه��زة �حلو��سيب �ل�سخ�سي��ة �ملكتبية و�لهو�ت��ف �لذكية ومن�سات 
�لألع��اب و�أجهزة بث �ملحتوى �ملرئي ك��روم كا�ست Chromecast و

.Chromebit
ويتمي��ز جه��از ZenBeam E1 بدق��ة عر���ص 854×480 بيك�س��ل 

 Thunderbolt Display أعلنت �رشكة �آبل عن �إيقاف �إنتاجها ل�سا�سة �لعر�ص�
م��ن قيا�ص 27 �إن�ص بعد نفاذ �ملخزون �ملوجود حالًيا، لُتنهي بذلك م�سرية �إنتاجها 
ل�سا�سات ُمنفردة لأجهزة حو��سيبها. ول تتوفر يف �لوقت �حلايل معلومات حول نية 
�ل�رشكة �ل�ستعا�سة عن �ل�سا�سة و��ستبد�لها ب�سئ �آخر يف �مل�ستقبل، وكانت �لتقارير 
ُت�س��ري �إىل ني��ة �ل�رشكة �إ�س��د�ر �سا�سة عر�ص جدي��دة بدق��ة 5K لتتنا�سب مع جهاز 

�آياك iMac ذو �ملو��سفات �لتقنية �مُلرتفعة.
وكان��ت �رشك��ة �آب��ل قد قام��ت باأخر حتدي��ث لل�سا�س��ة يف �سه��ر �سبتمر/�إيلول عام 
2011، وق��ال ُمتح��دث با�سم �ل�رشكة باأنها �أوقفت �إنتاج �ل�سا�سة، ولكنها ما تز�ل 
متوف��رة عر متجر �آبل �لر�سمي ومتاجر �لتجزئ��ة و�ملوزعني �مُلعتمدين ب�سعر ي�سل 

�إىل 999 دولر �أمريكي حتى نفاذ �لكمية �ملوجودة.

قام��ت �رشك��ة �أوب��ر� بن���رش مقطع فيدي��و على �سبك��ة يوتيوب يظه��ر قيام 
�ل�رشك��ة بتجربة �ختب��ار ��ستهالك �لبطارية على جه��ازي حا�سب حممول 
ي�ستعم��الن مت�سفحها، ون�رشت �ل�رشكة كل خطو�ت �لتجربة و�لنتائج على 

مدونتها �لر�سمية، ُلتظهر �ن مت�سحفها هو �لأف�سل عملًيا.
وتاأت��ي ه��ذه �لتجربة مبثاب��ة رد على ما قام��ت به �رشك��ة مايكرو�سوفت 
�ل�سب��وع �ملا�س��ي عند ن�رشها ملقط��ع فيديو ُيظهر قيامه��ا بتجربة عندة 

مت�سفحات �إنرنت لتو�سيح مقد�ر �رشعة ��ستهالك �لبطارية.
وقام��ت مايكرو�سوفت باأد�ء �لتجربة با�ستخد�م نظام �لت�سغيل ويندوز 10 
عر ت�سغيل مقطع فيديو عايل �لدقة عر �سبكة �لإنرنت، و�لتي �أظهرت باأن 

مت�سفحها هو �لأف�سل من حيث ��ستهالك �لبطارية

 Boston Dynamics ك�سف��ت ُمت��ر �أبح��اث �لروب��وت بو�سط��ن ديناميك���ص
�لتابع��ة ل�رشكة جوجل ع��ن �لروبوت �ل�سغري SpotMini، و�ل��ذي ُيكن �أن يكون 

ا. بديل حليو�نات �لعائلة �لأليفة، كما قد يعمل مبثابة ُمنظف للمنزل �أي�سً
وي��زن �لربوت �جلديد لوح��ده بحو�يل 55 باوند، �أو 65 باوند م��ع �لذر�ع �ملف�سلية 
�لطويلة �ملرفقة به، ويتخطى روبوت SpotMini هيدروليكية �لروبوتات �لأخرى 

�لتي �أنتجها ُمتر بو�سطن د�يناميك�ص.
بحي��ث يعمد �لروبوت �جلدي��د �إىل ��ستخد�م �مُلحركات �لكهربائي��ة من �أجل �حلركة، 
وُيكن��ه �ل�س��ري ب�س��كل هادئ مل��دة 90 دقيقة كاملة ب��دون �حلاج��ة �إىل �سحنه مرة 
�أخ��رى، وتعتم��د ُم��دة بقائه يعمل بدون �حلاج��ة �إىل �إعادة �سحنه عل��ى �ملهام �لتي 

يوؤديها.

يوتيوب ُتتيح إمكانية البث المباشر للفيديو 
من خالل تطبيق الخدمة المحمول

Nexus 5X إتش تي سي تعمل على إنتاج خليفة هاتف إل جي BitTorrent تطلق خدمتها 
الجديدة لبث الموسيقى 

جوجل تطلق دورة برمجة أندرويد للمبتدئين 
Udacity بالتعاون مع منظمة

ُظهور ساعة شاومي الذكية على موقع الشركة الرسمي

كوالكوم تقدم شكوى ضد شركة ميزو لمحكمة بكين للملكية الفكرية

خلل في متصفح جوجل كروم يسمح بتحميل 
الفيديو من خدمات بث المحتوى

�أعلن��ت من�سة م�سارك��ة �لفيديو يوتيوب YouTube ع��ر بيان ن�رشته على 
مدونته��ا �لر�سمي��ة ع��ن �إ�سافته��ا لإمكانية �لب��ث �مُلبا�رش للفيدي��و من خالل 
تطبيقه��ا �لر�سمي للهو�تف �ملحمولة، و�لت��ي �سوف ت�سل يف �لبد�ية ملجموعة 
حُم��ددة م��ن منتجي �ملحتوى �ملرئي، على �ن ت�سب��ح متاحة لحًقا لعدد �أكر 
م��ن �لنا�ص يف وقت لحق. وك�سف كورت ويليمز ُمدير منتجات يوتيوب خالل 
موؤمتر �لفيديو VidCon عن �أحدث �مليز�ت �خلا�سة ب�سبكة ُم�ساركة �لفيديو 
�لجتماعي��ة �ل�سعبي��ة. وكان��ت �ملن�س��ة قد قام��ت �سابًقا باإ�ساف��ة ميزة �لبث 
Ver i  �مُلبا�رش للفيديو، ولكنها �قت�رشت على �لقنو�ت �لتي مت �لتحقق منها
fied وعر ��ستديوهات Creator Studio. وُتعزز هذه �مليزة من فر�سة 
مناف�س��ة يوتيوب للخدمات �لخرى �لتي ت�سمح ببث �لفيديو ب�سكل مبا�رش مثل 
خدمة بري�سكوب �لتابعة ملن�سة توير وليف �لتابعة ملن�سة في�ص بوك. وُيكن 
��ستعم��ال �مليزة �جلديدة ع��ن طريق �ل�سغط على �لزر �لأحم��ر �لكبري �ملوجود 
يف �جلان��ب �ل�سفلي �لأين من �سا�سة �لتطبيق، وم��ن ثم حتديد �سورة �أ�سا�سية 
ُم�سغ��رة للفيديو و�لقيام بعملية �لبث �مُلبا�رش. وبا�ستطاعة �مُل�ساهدين �لعثور 
على كل مقاطع فيديو �لبث �ملُبا�رش �لتي يقوم بها �سخ�ص ما �سمن قناته على 
يوتي��وب �إىل جان��ب باقي مقاطع �لفيدي��و �لعادية، وت�سم��ح �خلدمة باإمكانية 
�لبح��ث و��ستعر��ص �لتو�سي��ات وحماية �لفيديو م��ن �ل�ستخد�م غري �مل�رشح 
ب��ه. وت�سمح �لو�جهة باإعالم ُم�سرك��ي �لقناة عند وجود بث ُمبا�رش، كما ُيكن 
تقعي��ل ميزة �لدرد�سة، �إىل جانب �إمكانية حتدي��د فيما �إذ� كان ُيكن للجمهور 
ُم�ساهدة �لفيديو �أم ل. وتتوفر �مليزة �جلديدة لتطبيق يوتيوب �لر�سمي �ملوجه 

جلميع �ملن�سات �ملحمولة مثل �أندرويد و�أي �أو �إ�ص. 

تعم��ل �رشك��ة �إت�ص تي �س��ي HTC عل��ى �إنتاج هات��ف جديد 
يحمل �ل�سم �لرمزي “Sailfish”، و�لذي ُت�سري �ملعلومات �إىل 
�إمكاني��ة �عتباره خلًفا لهاتف �رشكة �إل جي �لر�ئد نيك�سو�ص 5 

.Nexus 5X إك�ص�
وياأت��ي �لهات��ف �جلدي��د ب�سا�س��ة م��ن قيا���ص 5 �إن���ص بدق��ة 
440 بيك�س��ل بالإن�ص، مع  1080×1920 بيك�س��ل وبكثافة 
ُمعال��ج ُرباعي �لأنوية ب��ردد 2 جيجاهريت��ز ومبعمارية 64 

بت.
ويحت��وي �جله��از عل��ى 4 جيجاباي��ت م��ن ذ�ك��رة �لو�س��ول 
�لع�سو�ئ��ي، مع 32 جيجابايت من م�ساح��ة �لتخزين �لد�خلية، 

وبطارية ب�سعة 2.770 ميلي �أمبري.
ويحت��وي �جله��از �لذي يحم��ل �ل�سم �لرم��زي Sailfish على 
كام��ري� خلفية بدق��ة 12 ميجابيك�س��ل، وكام��ري� �أمامية بدقة 
8 ميجابيك�س��ل، م��ع �متالكه مليزة قارئ ب�سم��ات �لأ�سابع 

�ملوجودة يف �جلهة �خللفية منه.

ويل��ك �لهاتف منفذ USB م��ن نوع TypeiC، مع مكر�ت 
�س��وت موجودة يف �جله��ة �ل�سفلية، ومنف��ذ ل�سماعة �لر�أ�ص يف 

�جلهة �لعلوية، مع تو�فر تقنية �لت�سال بلوتوث 4.2.
و�أ�س��ارت معلومات �س��درت يف وقت �ساب��ق �إىل �إمكانية قيام 
�رشك��ة �إت�ص تي �سي بت�سنيع �أح��د هو�تف نيك�سو�ص لهذ� �لعام 
2016، حي��ث قام��ت �ل�رشكة �سابًق��ا باإنتاج جه��از �لهاتف 

نيك�سو�ص ون Nexus One و�حلا�سب �للوحي نيك�سو�ص 9.
كم��ا �أ�سارت �مل�سادر �إىل �إمكانية قي��ام �ل�رشكة باإنتاج جهاز 
هات��ف �آخ��ر بقيا���ص �سا�س��ة 5.5 �إن�ص يحم��ل �ل�س��م �لرمزي 
 Snapdragon 821 و�لذي قد يعمل مُبعالج ”Marlin“

من �رشكة كو�لكوم.
 جت��در �لإ�سارة �إىل قيام �رشكة �إت�ص تي �سي HTC �لتايو�نية 
يف �سه��ر مايو/�آي��ار �ملا�سي باإط��الق هاتفه��ا �لذكي �جلديد 
ديز�ير Desire 830 �لذي يتاز باأنه يقدم مو��سفات عالية 

ن�سبًيا وب�سعر يبد�أ من 310 دولر�ت �أمريكية.

ملوق��ع  �ملالك��ة   BitTorrent �رشك��ة  �أعلن��ت 
م�سارك��ة ملفات �لتورنت �ل��ذي يحمل نف�ص �ل�سم، 
�ليوم ع��ن �إطالقها خلدمة ب��ث �ملو�سيقى �خلا�سة 
به��ا BitTorrent Now، مع تطبيق ُم�س�ص 
للخدم��ة متوف��ر حالًيا لنظ��ام �أندروي��د، مع وعود 
باإطالق��ه قريًب��ا لنظ��ام �أي �أو �إ���ص iOS ومن�س��ة 
Bi i وُت�سل��ط خدم��ة .Apple TV  �آب��ل ت��ي يف
Torrent Now �ل�س��وء عل��ى �ملو�سيق��ى بدًل 
م��ن �لفنان��ني، بحيث ُيك��ن للُم�ستخ��دم �ل�ستماع 
�إىل �أغاين �لفنان��ني �مُلف�سلني لديه ومتابعتهم من 
د�خ��ل �لتطبيق �ملحم��ول. وُيعتر �أغل��ب �ملحتوى 
�ملتوف��ر جماين، ولكن ُيكن للفنانني �ختيار جعله 

ماأجور �أو جماين مع �إعالنات.

�لقادمة  �لذكية  �ساومي  �رشكة  �ساعة  ظهرت 
Xiaomi Mi على موقع �ل�رشكة �لر�سمي، وذلك 
�لذكية،  �ساعتها  لالإعالن عن  �ل�رشكة  ��ستعد�د  مع 
�لر�سمي  موقعها  تهيئة  على  �ل�رشكة  تعمل  حيث 
�إ�سافة ق�سم جديد يحمل ��سم �ل�ساعات  عن طريق 

�لذكية يف ق�سم �لأجهزة �لذكية.
و�نت�رشت �سابًقا �لعديد من �ل�سائعات من م�سادر 
�ساعة  �أول  على  �ساومي  �رشكة  عمل  عن  ُمتعددة 
ذكية لها، �لأمر �لذي مت تاأكيده لحًقا على ل�سان 

�ل�رشيك �ملوؤ�س�ص لل�رشكة.
حيث قام ليو دي �ملوؤ�س�ص �مل�سارك ونائب رئي�ص 
�ساعتها  على  �ل�رشكة  عمل  على  بالتاأكيد  �ل�رشكة 
�إطالق  �ل�سهر �ملا�سي، وذلك مع  �لذكية يف مطلع 
Mi Max يف �ل�سني، و�أ�ساف باأنه �سيتم �لك�سف 
يف  م��ا  وق��ت  يف  م��رة  لأول  �لذكية  �ل�ساعة  ع��ن 

�لن�سف �لثاين من عام 2016.
�ل�رشكة  موقع  على  �ل�ساعة  ظهور  يك�سف  ول 
�لر�سمي �سيًئا عنها �أو عن مو��سفاتها �أو ت�سميمها 
�أو �سعرها �ملتوقع، �إل �أن ت�رشيبات ُن�رشت موؤخًر� 

ك�سفت عن جزء من ت�سميم �ل�ساعة.
�لد�ئري  �ل�سكل  على  �ملن�سور  �لت�سميم  ويو�سح 
لل�ساعة مع وجود �سعار Mi يف �جلزء �لعلوي من 
�ل�ساعة، كما ك�سف �لت�سميم على وجود �ثنني من 

�لأزر�ر �لفعلية.
على  �ل�ساعة  ل�سكل  �مُل�رشب  �لت�سميم  ُي�سري  كما 
�أ�سود  ق�سم  وجود  مع  جًد�،  �سميكة  تكون  قد  �أنها 
ُي�سابه  ب�سكل  �ل�ساعة  �سا�سة  �ل�سفلي من  �جلزء  يف 
.Moto 360 ت�سميم �ساعة �جليل �لأول من موتو
عن  ر�سمًيا  �لإعالن  �إمكانية  �إىل  �مل�سادر  وُت�سري 
قد  مما  �لقادم،  �سبتمر/�إيلول  �سهر  يف  �ل�ساعة 

�أعلن��ت �رشك��ة �سناعة �لرقائق كو�لك��وم عن قيامها 
بتق��دمي �سكوى يف حمكمة بكني للملكية �لفكرية �سد 
 ،MEIZU رشك��ة �سناعة �لهو�ت��ف �لذكية مي��زو�
وذلك بعد عدم متكن �ل�رشكتني من �لتو�سل �إىل �تفاق 
ترخي�ص.وياأتي ذلك بعد قيام �رشكة ميزو �ملدعومة 
م��ن �رشكة عل��ي ب��اب با�ستخ��د�م تقنيات وب��ر�ء�ت 
�لخر�ع تابعة ل�رشكة كو�لكوم تتعلق باإنتاج �أجهزة 
تدع��م معايري �لت�سالت للجي��ل �لثالث 3G و�جليل 
�لر�ب��ع 4G/LTE.وكانت �رشكة كو�لكوم قد دخلت 
يف ت�سوي��ة م��ع �للجن��ة �لوطنية لالإ�س��الح و�لتنمية 
�ل�سيني��ة بع��د مالف��ة �ل�رشك��ة لقان��ون مكافح��ة 
�لحت��كار يف �ل�س��ني، لتقوم لحًق��ا بت�سوية خالفها 

عر مو�فقتها على دفع مبلغ 975 مليون دولر.
وطلب��ت كو�لكوم م��ن �ملحكمة �أن توؤك��د �أن �ل�رشوط 
�تفاقي��ة ترخي���ص ب��ر�ء�ت �لخ��ر�ع يتو�ف��ق م��ع 
قان��ون مكافح��ة �لحت��كار يف �ل�س��ني و�لتز�م��ات 

�لر�خي���ص �لعادلة و�لغري متييزي��ة مبوجب �تفاقية 
�لت�سوي��ة �لت��ي مت��ت م��ع �للجن��ة يف ع��ام 2015.
و�أ�س��ارت �رشكة كو�لكوم على ل�س��ان �مل�ست�سار �لعام 

باأنه��ا  روزن��رغ  �س��ت دون  و تفا
بح�سن على نط��اق و��سع  و

و نية م��ع �رشكة  ميز
قي��ع  لتو
قي��ة  تفا �
خي���ص  � تر
ت  � ء � ب��ر

�لخ��ر�ع مب��ا 

يتفق مع �رشوط وخطة �لت�سحيح �ملقدمة من �رشكة 
كو�لكوم للجنة.و�أ�ساف �مُل�ست�سار باأن ميزو قد قامت 
با�ستخ��د�م تقني��ات تع��ود ملكيتها �لفكري��ة ل�رشكة 
كو�لك��وم ب��دون �ن تدف��ع لها ب�س��كل ع��ادل، و�أكمل 
ب��اأن كو�لك��وم ل تركز عل��ى �لأ���رش�ر ولكنها ترغب 
بالو�س��ول �إىل ت�سوي��ة تخ��دم �جلميع.وُتعتر �رشكة 
مي��زو، و�لتي يقع مقرها يف مدينة زوهاي �ل�سينية، 
باأنه��ا ثامن �أكر ُم�سن��ع للهو�تف �لذكية يف �ل�سني 
لع��ام 2015، و�لت��ي قامت وبح�س��ب بيانات �رشكة 
�أبح��اث �ل�س��وق IDC ب�سح��ن 24.8 ملي��ون جهاز 
لهذ� �لعام.وقد وقع��ت �رشكة كو�لكوم على �تفاقيات 
ترخي���ص مع حو�يل 100 �رشك��ة �سينية ُم�سنعة 
للهو�ت��ف �لذكي��ة، وت�سع��ى �ل�رشك��ة �إىل تعميق 
وجوده��ا يف �ل�سوق �ل�سينية م��ن خالل نقلها 
للتكنولوجي��ا و�ل�ستثم��ار يف ت�سني��ع رقائ��ق 

�جليل �لثايل.

ك�س��ف باحث��ون يف جمال �لأمن عن وج��ود خلل يف مت�سف��ح جوجل كروم 
ي�سم��ح بحمي��ل �لفيديوه��ات �لتي يت��م عر�سها م��ن خدمات ب��ث �ملحتوى 

.Amazon Prime و�أمازون بر�مي Netflix ملرئي مثل نيتفليك�ص�
وتكم��ن �مل�سكل��ة يف تنفيذ مت�سفح جوج��ل كروم لنظ��ام �لإد�رة �لرقمية �أو 
ما ُيعرف با�سم DMS �مُل�ستخدم لالت�سال بخدمات بث �ملحتوى �ملرئي.

حي��ث تعم��ل �لتقني��ة �لتي ت�سم��ح مُب�ساه��دة �لفيدي��و �لآم��ن يف م�ستعر�ص 
�لوي��ب Widevine باإر�سال طلب للخدمة �لتي يرغب �مُل�ستخدم مُب�ساهدة 
�ملحتوى �لتابع لها، كما تعمل �لتقنية على ��ستقبال �لرد �لو�رد وفك ت�سفري 

�لفيديو و�إر�ساله �إىل �ملت�سفح ُليعر�ص.
ووفًق��ا للباح��ني ب��اإن نظ��ام مت�سفح جوج��ل ك��روم ي�سمح لأط��ر�ف ثالثة 
خارجي��ة �لقي��ام بن�س��خ �ملحتوى �ل��ذي يجري بثه عن��د �إر�سال��ه للمت�سفح 
لت�سغيل��ه، ويعمل نظام �إد�رة �حلقوق �لرقمية DRM على �ل�سماح ملحتوى 

�لبث �ملبا�رش بالعمل ُمبا�رًشة �سمن �ملت�سفح فقط.
 Widevine وكان��ت �رشكة جوجل قد قام��ت يف عام 2010 ب�رش�ء تقنية
لتاأمني وحماية حمتوى �لبث �ملبا�رش، و�ظهر �لباحثون �أن �خللل موجود يف 

�لتقنية منذ مت �إ�سافتها �إىل �ملت�سفح.
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