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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٤ جون ٠٩
  

   امريکاۀسرويس مخفی اياالت متحد

	ھای طعنه دار کاربران شبکه ھای اجتماعی استبه دنبال حرف

 

دولتی است، قصد دارد تا ۀ حفظ امنيت رئيس جمھور و ديگر مقامات عالی رتب ولؤسرويس مخفی اياالت متحده که مس

قرار ھای اجتماعی را تحت تعقيب   سخنان و حرف ھای طعنه آميز در شبکهۀکاربردی جديدی، نويسندۀ کمک برنام به

 . کندئیداده و شناسا

کامپيوتری جديد ۀ اين خبر در ادامه می نويسد که برنام با درج  " The Washington Post"ۀرتال اينترنتی روزناموپ

دست آمده را ه نتايج ب وسيعی از اطالعات را در شبکه ھای اجتماعی تجزيه و تحليل کند و در نھايت، بايد بتواند حجم

حاضر است با ھر مرکز پردازش داده که بتواند چنين برنامه  سرويس مخفی اياالت متحده. ان دھددر تصاويری به ما نش

 . سال عقد نمايد٥قراردادی با مدت اعتبار  ای را بسازد،

ول اصلی ھمه ؤاجتماعی و مس جديد بتواند رھبر گروه ھا در شبکه ھایۀ اين آژانس انتظار دارد که برنام گذشته از اين،

ھمچنين اين برنامه . وسيع اطالعات را بالفاصله پردازش کند  و اين حجمئیپرسی ھای سايت ھای اجتماعی را شناسا

 .داشته باشد  توئيتر نيز دسترسیفسازگار بوده و بتواند به آرشي " Internet Explorer 8 " بايد با مرورگر

اياالت متحده اعالم کرده است که چنين فن آوری می تواند عملکرد  دبير مطبوعاتی سرويس مخفی" اد دوناوان"آقای 

درگير ھستند را به   و مشکالتی که کاربران با آنغهشبکه ھای اجتماعی را ساده تر ساخته و دغد جو در و جست

 :در رابطه می گويد وی. بھترين و سريع ترين نوع ممکن پيگيری و رديابی نمايد
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به  ما در حال حاضر، سايت توئيتر را. آنچه که در رسانه ھا می گذرد استۀ زند ۀ و مشاھدھدف ما، ايجاد مانيتوريگ "

 ".صورت زنده آناليز و بررسی می کنيم

 برنامه ای ١٨الی  ١٦خود اعالم کرد که يافتن سخنان طعنه دار و نيش دار کاربران، تنھا يکی از  وی در پايان سخنان

  .است ر کار خود قرار داده در دستوامريکااست که آژانس مخفی 

 

 

 

 

  


