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عــائــلــة جـــديــدة من الــبـــرمــجــيــات
اخلـبـيـثة الـتي أطـلـقـوا عـلـيـها اسم
ــــشــــتــــقــــة من ســــاتـــوري Satori ا
بـرمــجـيــة مـيـراي  Miraiاخلـبــيـثـة
والـتي تسـتـهـدف ثغـرتـ أمنـيـت

األولى هي عـبــارة عن ثـغــرة أمـنـيـة
في نص بـرمــجي تـنـفــيـذي مـوجـود
ضـمن خدمـة بـروتـوكول الـنـفاذ إلى
miniigd SOAP الــدلــيـل الــبــســيط
Realtek SDK اخلـــاصــــة بـــراوتـــر
والــثــانـيــة ثــغـرة أمــنــيـة اكــتــشـفت
HG532e مؤخـراً في بوابـة الراوتر
ـصـحـحـة في ـنـزلي من هـواوي ا ا
أوائل شـهـر ديـسـمـبـر/كـانـون االول

من العام 2017.
وقــد قـــامت الــوحــدة 42 الــتـــابــعــة
لشركـة بالـو ألتو نـتوركس بـالبحث
والـتـحـري حـول بـرمـجـيـة سـاتوري
Satori اخلــبـيــثــة واسـتــنــاداً عـلى

عمـليـات استـقصـاء البـيانات
الــتي قــمــنــا بـهــا تــبــ لــنـا
وجـود ثالثــة صـيغ مـخــتـلـفـة
لــهـذه الـبــرمـجــيـة اخلـبــيـثـة
حـــيـث ظـــهـــرت أوالهـــا خالل
شـهــر أبـريل مـن الـعـام 2017
أي قــبـل ثــمــانــيــة أشــهــر من

موجة الهجمات األخيرة.
كمـا عـثرت الـوحدة 42 أيضاً
عــــلـى دالئل تــــشــــيــــر إلى أن
صــيــغـة بــرمــجـيــة ســاتـوري
اخلــــبـــــيــــثـــــة الــــتـي تــــقــــوم
بــاسـتــغالل الـثــغـرة األمــنـيـة
التـي كانت نـشـطـة في أواخر
شهـر نـوفمـبر  ?2017أي قبل
أن تـــــقــــوم شــــركــــة هــــواوي
بتصحـيح الثغرة األمـنية ما
يـشـيـر إلـى أن هـذه الـصـيـغـة
من بــــرمـــــجــــيــــة ســــاتــــوري
اخلبـيثة كـانت جتسـد هجوم
اليوم–الصفر التقليدي وهو
هجـوم يستـهدف ثـغرة أمـنية
غير مـكتشـفة سابـقاً ولم يتم
إصدار أي تـصحـيح لـها بـعد

ذلك.

وتثبت نـتائج عـمليـة التحـليل التي
قمنا بها حول كيـفية تطور برمجية
سـاتوري اخلـبـيـثة صـحـة نـظريـتـنا
زيـد من برمـجيات القـائلـة بتطـور ا
إنـتـرنت األشـيـاء اخلـبـيـثـة من أجل
استغالل إما إحدى الثغرات األمنية
عـروفة أو حـتى استـغالل الثـغرة ا

األمنية اليوم–الصفر.
جتدر اإلشارة إلى أن الصيغ األولى
مـن بــرمــجـــيــات إنــتـــرنت األشــيــاء
Gafgyt اخلــبــيــثــة مــثل غــافـغــيت
والصيغة األصليـة لبرمجية ميراي
استـغـلت كلـمـات السـر االفـتراضـية
أو الـضـعـيـفـة كي تـهـاجم األجـهـزة.
ـســتـخــدمـون ورداً عــلى ذلك بــدأ ا
ـصـنعـون بـتـغـيـير كـلـمـات الـسر وا
االفــتــراضــيــة وتــصــعــيب صــيــغـة
كــلـمــات الـســر بـهــدف إحـبــاط هـذه

الهجمات.

وعــــلـــيـه قــــام بـــعـض مــــصـــمــــمي
برمجيات إنتـرنت األشياء اخلبيثة
عـلى غـرار اجلـهات الـتي تـقف وراء
البـرمجيـة اخلبـيثـة أمنسي وآي أو
تي_ريبر IoT_Reaper بتغيير طرق
ـعروفة استـغالل الثغـرات األمنـية ا
ضــــمن بــــعض أجــــــهـــزة إنــــتـــرنت
األشــيـاء IoT. وبــطــبــيــعــة احلــال
ـــوردة اســـتــــجــــابت الــــشـــركــــات ا
لتقنيات إنترنت األشياء  لهذا األمر

بتصحيح الثغرات األمنية.
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ــنــطــقــيــة الــتــالــيـة أمـا اخلــطــوة ا
هاجمة توقعة من قبل اجلهات ا وا
فتـتـمثل فـي االنتـقال إلـى استـخدام
ـــوذج هـــجـــوم الـــيـــوم–الـــصـــفــر
الــتــقــلــيــدي الســتــهــداف الــثــغـرات
ـــعـــروفـــة وغـــيــر األمـــنـــيــة غـــيـــر ا

كتشفة. ا
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ــراحل وأشــارت الــوحــدة 42 إلى ا
الرئيـسية لـتطور بـرمجيـة ساتوري
اخلــبـيـثــة لـتـصــبح فـيـمــا بـعـد من
عـائـلـة بـرمـجـيـات إنـتـرنت األشـيـاء
اخلــبـيــثـة الــتي تـســتـهــدف ثـغـرات
الـيـوم–الـصــفـر األمــنـيــة. وعـرضت
كــيف تــمــكــنت بــرمـجــيــة ســاتـوري
ــشـتــقــة من بــرمـجــيـة اخلــبــيـثــة ا
ميراي اخلبيثة من إعادة استخدام
ــصــدر بــعض نــصــوص شــيــفــرة ا
اخلاصـة ببـرمجـية مـيراي اخلـبيـثة
لتحقيق مـسح شامل لبروتوكول الـ
وكلمـات السر للـقيام بـهجمة عـنيفة

هام الوظيفية. تستهدف ا
وقـــد قـــامت بـــرمـــجـــيـــة ســـاتـــوري
اخلـبــيـثـة أيــضـاً بـتـحــديـد نـوع من
أجهزة إنترنت األشـياء حيث أظهر
سـلـوكـيات مـخـتـلـفـة وفـقـاً الختالف

أنواع هذه األجهزة.
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ابــتـكــر مـهــنـدس في شــركـة فــيـســبـوك وحـدة
جديدة لقياس الوقت أطلق عليها اسم "فليك".
ـطورين وتـهـدف هذه الـوحـدة إلى مـسـاعـدة ا
ـؤثـرات الـبـصـريـة وفـقـا عـلى ضـبط تـزامن ا

لوصف أورده موقع "غيت هب" اإللكتروني.
وتمثل "فليك" 1/705600000 من الثانية.

وقـال بـاحث في جـامعـة أوكـسـفـورد إن وحدة
ا "فليك" لن يكون لهـا تأثير عام واسع بل ر
تــســاعــد في حتــسـ أداء مــنــتــجــات الـواقع

االفتراضي.
وتـــعــــرف وحـــدة "فــــلـــيـك" في لــــغـــة "سي++"
ـؤثرات للـبـرمجـة الـتي تسـتخـدم في مـجال ا

البصرية باألفالم والتلفزيون.
وقـال مات هـامـونـد كبـيـر البـاحـثـ في قسم
الـبـحـوث والـتــطـويـر الـتـابع لـبي بي سي إن

وحدة فليك اجلديدة
قــد تـــقــلل األخــطــاء
مــثـل تــعــثــر حــركــة

الرسوم.
وأضـــاف :"عـــنـــدمــا
تـــــــكـــــــون األعـــــــداد
ـسـتـخـدمـة ليـست ا
أعــدادا صــحــيــحــة
ـــــكن أن يـــــحــــدث
خـطـأ بـالـتـدريج في
حـــــــــــســـــــــــابـــــــــــات
الكمبيوتر وتتراكم
رور هذه األخطاء 
الــوقـت عــلى نـــحــو
يــــســــبب عــــدم دقـــة

ملحوظ".
وكــان كــريــســتــوفـر

هـورفـاث مـبـتــكـر وحـدة فـلـيك قـد أعـلن هـذه
ـوقع الـفـكـرة عـلى فـيـسـبـوك عام 2017 وفـقا 
ـقـيـاس "غـيت هب" ثم أجـرى تـعـديالت عـلى ا
اجلـــديـــد اعـــتـــمـــادا عــــلى مالحـــظـــات وردت

بشأنها.
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وقـال بـاحـث جـامـعـة أوكـســفـورد الـذي طـلب
عـدم اإلفــصـاح عن اســمه إن وحـدة فــلـيك قـد
تساعـد صناع الـواقع االفتراضي في الـتعامل
مع السكون الزمني أو التـأخير. وال تعد فليك
أول وحــدة زمـنـيـة تــصـمـمــهـا شـركــة كـبـيـرة
فـشـركـة "سـووتش" سـبق أن قـدمت مـا يـعـرف
بزمن اإلنترنت عام 1998  والذي يقسم اليوم
إلى ألف "بيت (أو نبضة)" وهي تـعادل دقيقة
و 26.4 ثـــانــيــة وتــهــدف إلـى الــقــضــاء عــلى

احلاجة للمناطق الزمنية.

وأضــافت الــدعـوى الــقـضــائــيـة أنه
نظرا ألن موقع "بويـنغ بوينغ" ينشر
إعالنـات عـلى مـوقـعه فـقـد اسـتـفاد
جتـــاريــــا من نـــشـــر رابط مـــعـــرض

الصور.
وتطـالب بالي بـوي بـتعـويض يـبلغ
150 ألف جــنـيه اســتـرلــيـني عن كل

صورة.
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وأصـــدر مــــوقع "بــــويـــنـغ بـــويــــنغ"
الـــتـــمـــاســـا عـــبـــر شـــركـــة "هـــابي
تلـكها موتانـتس" القـابضة الـتي 
مــذكــرة قـال فــيــهــا إن شــركـة "بالي
بــوى" لم تــثـبـت "أسـبــاب اتــهـامــهـا
لــلــمـوقـع بـانــتــهـاك حــقــوق الــطـبع
والــنـشــر بـشــكل مـبــاشـر أو بــشـكل

جزئي".
وأضاف "بـدال من مالحـقة الـشخص
الذي أنـشأ األرشيف الـذي يزعم أنه
يــنـــتــهك حــقــوق الــطــبع والــنــشــر
تالحـق شــركـــة بالي بــوي مـــوقــعــا
إخــــبــــاريــــا لإلشــــارة إلـى قــــيــــمـــة

األرشيف كوثيقة تاريخية".
وقـــد انـــضــمـت مــؤســـســـة احلــدود
اإللكترونـية التي تـدافع عن قضايا
احلقـوق الـرقمـيـة إلى دعوة بـوينغ

بوينغ لرفض القضية.
ـؤسسـة بيـانا قـالت فيه وأصدرت ا
"لــقــد اعــتــرفت احملــاكـم مــنــذ فــتـرة
طويلة بأن مجرد ربط احملتوى على

االنترنت ال ينتهك القانون".
ــؤســســة إن نــشــر بـويــنغ وقــالت ا
بدأ بوينغ لرابط األرشيف محمي 

"االستخدام العادل".
وأضافـت أن "الصـحـفيـ والـعلـماء
سـتخـدم الـعادي والبـاحثـ وا
لـشــبـكـة االنــتـرنت لــديـهم احلق في
نشـر رابط احملـتوى حـتى لـو كانت
مــواد مـــحــمـــيــة بـــحـــقــوق الـــطــبع
والنشر دون أن يشعروا بالقلق من

رفع دعوى قضائية".
على صعيد اخـر بحلول أوائل شهر
ديــســمــبــر/كــانــون االول من الــعـام
2017 اكتشفت شركة 360 نت الب

 UFL²:« —«dÝ√ s  Î«dO¦  nAJð Ÿ—«uA « d¹uB²  qſuſ  «—UOÝ

ÊU e « ≠ ÊbM

رفـــعـت مـــجـــلـــة بالي بـــوي دعـــوى
قضـائيـة ضد مـدونة "بـوينغ بـوينغ"
لـنـشـرهــا رابـطـا ألرشـيف من صـور

اجمللة الشهيرة.
ويـضم األرشـيـف مـا يـقـرب من 500
عارضة باجمللـة وقد أنشأه شخص
غير معروف قام بعمل مسح للصور
وحتــمـــيــلــهــا عــلى مــوقع "إمــغــور"

لتبادل الصور.
وقـال مـحـامو "بـالي بوي" إن مـوقع
بوينغ بوينغ "ساهم بشكل جوهري"
في انـتـهـاك حـقـوق الـطـبع والـنـشـر

لصورها.
قـابل قال موقع بـوينغ بوينغ إن با
الدعـوى "ال أسـاس لـهـا" ألنه لم يكن

هو من أنشأ معرض الصور.
ــوقع مــحـكــمــة أمـريــكــيـة وطــالب ا
برفض ما وصفه باإلجراء القانوني

"احمليرة".
W¹œU  …bzU

ورفـــــــعت بـالي بـــــــوي الـــــــدعــــــوى
القـضـائيـة ضد مـوقع بـوينغ بـوينغ
ــاضـي فــور نــشــر أواخـــر الــعــام ا
ـوقع لـرابط مــعـرض الـصـور عـلى ا

موقع "إمغور".
وفي ذلك الـوقت قال رئـيس حتـرير
موقع بويـنغ بوينغ شـيني غاردين
إن الــصـور كــانت "مــذهـلــة" بــسـبب
الـرؤيـة التـي منـحـتـنـا إيـاهـا في ما
يـتــعـلق بـ"كـيـفـيـة تــغـيـر مـعـايـيـرنـا
لإلثــارة وفن الـتــصـويــر الـتــجـاري

ثير على مر الزمن". ا
ــقـطع ـوقـع أيـضــا رابـطـا  ونــشـر ا
فيديو على موقع "يوتيوب" يتضمن

جميع صور أغلفة اجمللة.
وجــرى حــذف مــعــرض الـصــور من
على مـوقع إمغور كـما حُـذف مقطع

الفيديو من على موقع يوتيوب.
وقـــــال مــــحــــامــــو "بـالي بــــوي" في
الدعوى الـقضـائية إن مـوقع "بوينغ
بويـنغ" يشـجع النـاس على مـطالـعة
ـواد الــتي تـنــتـهك حـقــوق الـطـبع ا

والنشر.

WO eM*« …eNł_« w  WOM _«  «dG¦ « ÒqG² ð W¦O³)« ¡UOý_« X½d²½≈  UO− dÐ

wÐdF UÐ —b¹U ½« «–

»خلميس الساعة
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اخلميس الساعة
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غرينتش على قناة
ابو ظبي
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رموقة من جهات  حصـدت هواوي مجموعة من اجلوائز ا
إعالمـيــة رائـدة فـي مـجــال الـتــكـنــولــوجـيــا ضـمن مــعـرض
االلــــــــــكـــــــــتــــــــــرونـــــــــيــــــــــات االســـــــــتــــــــــهـالكـــــــــيـــــــــة 2018
وذلـك عــــــــــــقـب إطــالق هـــــــــــاتــف هـــــــــــواوي مــــــــــــايـت 10
بـــــــــرو بـــــــــنــــــــجـــــــــاح فـي الــــــــســـــــــوق األمـــــــــريــــــــكـــــــــيــــــــة

والكشف عن سلسلة هواوي واي فاي كيو 2.
ــــا فـــيــــهــــا جــــائـــزة ونـــال الــــهــــاتف 4 جـــوائــــز بــــارزة 
أفـــــــــــــــــــــضـــل هــــــــــــــــــــاتــف ذكــي لـــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــام 2017
مـن مـــــــــــوقـع أنـــــــــــدرويـــــــــــد أثـــــــــــوريـــــــــــتـي نـــــــــــظـــــــــــيــــــــــر
مـيـزاته الـفــريـدة وعـلى رأسـهـا مـعـالج الـذكـاء االصـطـنـاعي
وكـامـيـرا اليـكـا الـثـنـائـيـة والـبطـاريـة الـتي تـدوم طـويالً. من
 أجهـزة هـواوي واي فـاي كـيو 2  تـكـر   نـاحيـةٍ أخـرى
لـتــفـوقــهــا في مــجـال اتــصــال االنـتــرنت الالســلــكي كـامل

التغطية.
وفيـما يلي اجلوائز اخلمس التي فازت بها هواوي في مع

رض االلكترونيات االستهالكية: أندرويد أثوريتي:
مــنح مـوقع أنــدرويـد أثــوريـتي هـاتـف هــــــواوي مـايت 10
بــــــــرو جــــــــائـــــــزة أفــــــــضـل هــــــــاتـف ذكـي لــــــــعـــــــام2017
و نظير التزامه بأعلى معايير اجلودة. حيث أشاد محرر ا
قع بالـتطور الالفت للهاتف عاماً بعد عام واصفاًإياه بـالج

هاز الرائد بكل ما للكلمة من معنى. 
يـة توفر ن وقع هـو عبـارة عن مدونة عـا ويُشـار إلى أن ا
صائـحقيمة وأخبـــار وتقييمات وغير ذلك من اخلدمات في
 ويحظى بزيارة 32.2 مـليون زائر  مـجال الهواتف الذكـية
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ـديـنة غـالـبـا مـا نـقـود سـيـاراتـنـا في أنـحـاء ا
للـتـباهي بـالثـروة أو بـصورتـنا في اجملـتمع.
لـكن هـناك وسـيـلـة حـديثـة مـتـمثـلـة في خـدمة
غوغـل لعـرض صور الـشـوارع "ستـريت فـيو"
تكشف عن طبيعة الـصلة ب السيارات وعدم
ـسـاواة فـي مـجـتـمع مــا. ال تـزال الـسـيـارات ا
رمـزا للـمـكانـة في اجملـتـمع منـذ فـترة طـويـلة
فــإذا كــانت لــديك ســيـارة فــاخــرة ســيـعــتــقـد
الـــنـــاس أنـك غـــني. وفي حـــ أن الـــتـــبـــاهي
ـمـتـلـكـات الـفـاخـرة عـادة مـا يـكـون سـلـوكا بـا
إلثـــارة إعــجـــاب اجلــيـــران تــوصـــلت دراســة
ـوجودة في حديـثة إلى أن أنـواع السـيارات ا
مجتمع ما قـد تشير أيضـا إلى حقائق واقعية
جـدا حـول مـسـتـوى الـدخل في هـذا اجملـتـمع
ـساواة ب والتـركيبـة السكـانيـة فيه وعدم ا

ـثـال كـلـمـا ازداد عـدد أفـراده. فـعـلى ســبـيل ا
الــســيــارات األجــنــبــيــة في حي مــا كــان ذلك
مـؤشـرا عـلى ارتــفـاع مـتـوسط الـدخل في ذلك
احلي. قــد ال يـبــدو ذلك مــفـاجــئـا لــكن اجلـزء
علومات لم تعد فاجئ حقا هو أن كل هـذه ا ا
تُجمع بـشكل يدوي بل من خالل خـوارزميات
نـاطق التي تغـطيـها خـدمة غوغل تعـمل في ا
لـعـرض صـور الـشـوارع. ولـهـذا النـهج دالالت
كبيرة على كيفية جمع بيانات عن الدخل على

ستقبل. نطاق واسع في ا
Ÿ—«uý ÷dŽ

وقد أجـريت دراسة في جـامعـة ستـانفورد في
ــاضي ومن كــالــيــفــورنـيــا نــشــرت الــشــهـر ا
خـاللــهــا وضـع فــريق الـــبــحث خـــوارزمــيــات
خاصة بـحثت في  50مليـون صورة من صور
غوغل لعرض الشوارع جُمعت من  200مدينة

أمــريـــكــيــة. وحــددت هــذه اخلــوارزمــيــات كل
سـيارة تـقـريبـا ونـوعهـا وتـصمـيـمهـا وسـنة
الـصـنـع اخلـاصـة بـهـا حـتـى لـو حـجـبت تـلك
السـيارات أشـياء أخـرى أو التـقطت صـورها

من زاوية غريبة.
وبعد ذلك قورنت تلك النتائج ببيانات وفرها
ـــدن األمــريـــكــيــة إحــصــاء رســـمي عن تـــلك ا
مــــوضـع الــــدراســــة أجـــري مـن خالل مــــسح
ميداني من بـاب إلى باب وبلغت تـكلفته 250
مليون دوالر أمريكي. وقد أظهر هذا اإلحصاء
بــيـانــات حتــدد الـنــوع ومـســتـوى الــتـعــلـيم
والبطالة باإلضافة إلى أفضليات التصويت.
قارنة تـمكن الباحثـون من التنبؤ ومع هذه ا
وغرافـية منها علومـات الد جموعـة من ا
مـــســـتــــوى الـــدخل والــــعـــرق وحـــتى اآلراء
الــســـيــاســيــة وكــان كـل ذلك من خالل أنــواع
ناطق. وجودة في مختلف تلك ا السيارات ا
صنوعة محليا وكانت السيارات األمريكيـة ا
وبــالـــتــحـــديــد الـــســيـــارات من طـــراز بــويك
توسط وأولدزموبيل ودودج مرتبـطة أكثر 

دخل منخفض لألسرة.
lHðd  qšœ

وتـوصـلت الــدراسـة أيـضـا إلى أن الـسـيـارات
ـانيـة والـيـابانـيـة (لـكزس حتـديـدا) وجدت األ

في مناطق ذات مستوى دخل أسري مرتفع.
ـــكن الســتـــخــدام ذكــاء اصــطـــنــاعي قــوي و
لــتــحــلـيـل صـور الــســيــارات من خالل خــدمـة
عــرض الـشــوارع من غــوغل أن يـوفــر طـريــقـة
ــنــاطق الــتـي قـد أســرع وأرخص لــتــحــديــد ا
ــســاواة بــشـــكل أكــبــر من تـــعــاني من عـــدم ا

غيرها.
ـثال هـنـاك فـوارق اقـتـصـادية فـعـلى سـبـيل ا
كبيرة في مسـتوى الدخل في مدينـة شيكاغو
حيث توجـد السيارات الـرخيصـة وتلك األكثر
كلفة في أماكن منفصلة عن بعضها في جميع
ـــديــنـــة بــيـــنــمـــا شــهـــدت مــديـــنــة أنـــحــاء ا
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اخلميس الساعة 
21:00 بتوقيت

غرينتش على قناة
ام بي سي 1
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00: 09 حالوة الدنيا
00: 10 علمني كيف احبك
00: 11 صباح اخلير ياعرب

00: 13 انت وطني
نوع الوقوف  14 :30
00: 15 الكبريت االحمر
00: 16 علمني كيف احبك
00: 17 حالوة الدنيا
نوع الوقوف  18 :00
00: 19 انت وطني

00: 20  ترند السعودية
00: 21 اخبار ام بي سي
00: 23 الكبريت االحمر
العب 00: 24 صدى ا

{ لو الرساله تروي القلب بوصال
والله ألرسل ل يفنى رصيدي

لكن غالك بقلبي اكثر من ارسال
حب البشر ينقص وحبك يزيدي
حب البشر كله ركنته على اجلبال
وحبك سرى بالدم واسأل وريدي

{ احبك كـثر مـاضمت مـياه الـبحر
شاطيها

احـبك كـثــر سـاعـتي ودقــايـقـهـا
وثوانيها

احـبـك كـثــر ايــامي كــثــر مــاكـنت
اداريهـا بـاخـتـصـار:  تـرى الـدنـيا

بال صوتك يتم احلزن يطويها
مثل غيمه ابت تمطر على الدنيا وحتييها
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00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

30: 11 حكايتي مع الزمان

00: 14 نشرة االخبار 

30: 14 تداول

00: 15 نص يوم

00: 16 ذا انسايدر بالعربي

30: 17 قلبي معك

19:30 اخبار االمارات

00: 20 السلطانة قسم

00: 21 االخبار

جـــاكـــســــونـــفـــيـل في فـــلــــوريـــدا أقل فـــارق
اقتصادي من خالل احلـكم على توزيع أنواع
السيارات. وهذا أمر مهم أيضا ألن الدراسات
واإلحصاءات التي تتوصل إلى هذا النوع من
ـيـول الــسـيـاسـيـة الـبــيـانـات (مـثل الــعـرق وا
مـثال) تكـون شـاقة ومـكلـفـة وتسـتـغرق وقـتا
طــويال. وتــقـول تــيـمـنــيت غــيـبــرو الـبــاحـثـة
الرئيسية في الدراسـة إنه منذ نشر الدراسة
تـلـقى الفـريق اتـصـاالت من سـيـاسـي أرادوا

استخدام تلك البيانات.
d¦ « ZzU²½

ا كان وكتبت في رسـالة إلكتـرونية تـقول: "ر
عـلومات الـتي لدينا بإمكـانهم اإلضافـة على ا
حول أشياء أخرى غيـر السيارات واحلصول
عـــلـى نــــتـــائـج أكـــثــــر دقـــة ومـالئـــمــــة لألداء

وغرافي". الد
وفي ح أن النتائج تعطي مصداقية حلقيقة
أن نــوع الــسـيــارة الـتـي تـقــودهـا قــد يــكـشف
معـلـومات مـعيـنة عـنك مـثل حجم الـثروة أو
الــطــبــقــة االجــتــمــاعــيــة فــإن غــيــبــرو تــقـدم

حتذيرات أيضا.
وتقول غيبرو: "ال أعتقد أن جميع الدول لديها
ــوجــودة في الــواليـات مــثل تــلك الــعالقــات ا
ــتــحــدة بــ الــســيــارات والــنــاس. في دول ا
أخرى قـد تكـون هنـاك عالقة قـوية بـ أنواع
البس واعتبارات ثقافية أخرى". معينة من ا
وتـضـيف: "مـا أود أن يـسـتـخـلصـه النـاس من
هذه الدراسـة ليس بـالضرورة أن هـناك عالقة
قـويــة بـ الـسـيـارات والــنـاس بل إن عـلـمـاء
عـلـومات ـهـتمـ بـتكـنـولوجـيـا ا االجـتمـاع ا
كنهم استـخدام تلك الصور لـدراسة الثقافة

السائدة".
ـمـاثلـة لـلـنوع ـكن لـوسائل الـتـعـلم اآللي ا و
الـذي اســتـخـدمـتـه غـيـبـرو وفـريــقـهـا في هـذه
الدراسة أن تعـمل في إطار تكمـيلي للدراسات

وجودة فعال. وغرافية ا وحدة فيسبوك الزمنيةالد سياة غوغل جتوب الشوارع


