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Facebook

Graph.tips/beta

Who posted what?

 عمليات بحث تلقائية متقدمة للبحث عن
 الحسابات على موقع

.

.

graph.tips/beta/

whopostedwhat.com

اإليجابيات:

اإليجابيات:

تحاول هذه الصفحة، المستوحاة من عمل

كيفية عمل وظيفة بحث
Henk van Essأن تكون واجهة بسيطة إلظهار

.Facebook

Facebookالجديدة

للبحث عن المنشورات على فيسبوك

 عندما تريد البحث في تاريخ محدد، يمكنك البحث
 فقط عن السنة أو الشهر من سنة معينة أو
 عن تاريخ محدد. من الممكن أيًضا استخدام

 كلمتين أو أكثر من الكلمات الرئيسية مثل باريس
 + الهجوم اإلرهابي. يمكنك أيًضا البحث في

 المشاركات التي تم نشرها بين تاريخين محددين.
 من الممكن البحث في فترة ما بين سنتين، وبين
شهور من سنوات مختلفة وبين تاريخين محددين

https://graph.tips/beta/
https://www.whopostedwhat.com
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 هذه األداة غير متوفرة حالًيا بسبب التغييرات
 في توفر خدمة

Facebook

IntelTechniques

Facebook Intersect 
Search Tool

 أدوات مختلفة لتحليل الحسابات الشخصية
والصفحات العامة على فيسبوك

 تم تصميم هذه األداة لتوفير طريقة بسيطة
إلجراء عمليات بحث متقاطعة على

 عبر متغيرات متعددة. خيارات التقاطع المفقودة
ناتجة عن قيود من قبل

inteltechniques.com

.

Facebook

.Facebook

.Facebook Graph Search

السيئات:

osintcombine.com/ 
facebook-intersect-search-tool

https://inteltechniques.com/index.html
https://www.osintcombine.com/facebook-intersect-search-tool
https://www.osintcombine.com/facebook-intersect-search-tool
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Facebook

Facebook Live Map

FBDOWN.net

البث المباشر في جميع أنحاء العالم

موقع مفيد لتحميل مقاطع الفيديو العامة على

 للفيديو وقم بتحميل الفيديو بحسب لواحق
الفيديو المتاحة

.FacebookURL انسخ والصق عنوان

www.facebook.com/livemap

fbdown.net

.

.

.

السيئات:
 إضافة تضاف الى متصفح االنترنت الخاص

بك وسهلة االستخدام

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=live_delegate
https://fbdown.net
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Facebook

peoplefindThor

Search Is Back!

طريقة سهلة للعثور على أشخاص على

للبحث عن أشخاص وأحداث على

peoplefindthor.dk

searchisback.com

.
.Facebook

.Facebook

.

.Facebook

السيئات:

اإليجابيات:

peoplefindThor

 موقع سهل االستخدام بواجهة
.سهلة جدًا وواضحة

 التغييرات التي أجراها
غير متاح حالًيا بسبب

https://searchisback.com
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Facebook

Skopenow

 تحقيقات وسائل التواصل االجتماعي - االسم
 والهاتف والبريد اإللكتروني والبحث عن طريق

اسم المستخدم

www.skopenow.com

.

.

اإليجابيات:
 أدوات لتحديد الحسابات الوهمية واالحتيال

 بسرعة وفعالية داخل وسائل التواصل
االجتماعي

https://www.skopenow.com
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Instagram

StoriesIG

Save Instagram Stories

أداة لتحميل قصص

 يسمح لك بالقيام بالبحث بواسطة اسم
المستخدم للقصص المحفوظة مسبقًا

storiesig.com

isdb.pw/save-instagram-stories.html

.Instagram

Instagramالخاصة بك

.

.

.

اإليجابيات:

اإليجابيات:

ال تحتاج إلى تثبيت أي شيء، بسيط

 عندما تقوم بتحميله سوف يتابع حسابك
الشخصي كل يوم ويحفظ جميع قصص

https://storiesig.com
https://isdb.pw/save-instagram-stories.html


وسائل التواصل االجتماعي 8|أدوات  للتحقق عبر اإلنترنت

LinkedIn

Socilab 

LinkedIn Overlay 
Remover

يقوم بإنشاء تصور تحليلي لشبكة

يقوم بإزالة التراكم الذي يظهر على حساب
LinkedIn.الخاص بك

الخاصة بك
LinkedIn

socilab.com

addons.mozilla.org/nl/firefox/
addon/linkedin-overlay-remover/

.

http://socilab.com/#home
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/linkedin-overlay-remover/
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/linkedin-overlay-remover/
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Reddit

Snapchat

F5Bot 

Snap Map  

 يقوم بإرسال رسالة الكترونية لك في حال تم
 ذكر كلمة مفتاحية رئيسية معينة على موقع

 خريطة قابلة للبحث عن عالمات جغرافية محددة
عن برنامج

.Reddit

.Snapchat

.

intoli.com/blog/f5bot/

map.snapchat.com

اإليجابيات:
شرح هنا لكيفية تحميل التطبيق

https://intoli.com/blog/f5bot/
https://map.snapchat.com/
https://twitter.com/AricToler/status/1054805284802228224
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Twitter

Botometer

botometer.iuni.iu.edu

InVID verification plugin

يوفر المكون اإلضافي لـ
Twitter
.الدقيقة

عن طريق فاصل زمني، حتى لغاية
InVIDبحًثا متقدًما على

.

InVID verification plugin

اإليجابيات:
 يسمح بتوثيق حاالت االستخدام من الماضي
 دون واجهات برمجة التطبيقات والحد الزمني.
 للسماح بالبحث عن محتوى ضمن نطاق زمني

محدد بواسطة المستخدم بعد خبر عاجل

https://botometer.iuni.iu.edu/#!/
https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/
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Twitter

Onemilliontweetmap

Treeverse

onemilliontweetmap.com

Treeverse

 يقوم بالتغريد خريطة لكل موقع تصل إلى 6
 ساعات من الزمن، هناك خيار للبحث عن الكلمات

المفتاحية الرئيسية

 إضافة على متصفح
لمحادثات على موقع

إلنشاء تصوري Chrome
.Twitter

.

https://onemilliontweetmap.com/
https://github.com/paulgb/Treeverse/blob/master/README.md?utm_content=buffer33d48&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer#readme
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Twitter

Tweetreach

tweetreach.com 

البحث عن عدة تغريدات

المتقدم Google

.

.

اإليجابيات:
 تتوفر به محركات البحث المتقدم، مثل محرك

بحث

TwitterAudit

twitteraudit.com

.يقوم بالتأكد من الحسابات المزيفة والوهمية

https://tweetreach.com
https://www.twitteraudit.com
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Twitter

Twitter advanced search

twitter.com/search-advanced

 يقوم بالبحث عن طريق التاريخ، كلمات
.مفتاحية رئيسية وما الى ذلك

twint

github.com/twintproject/twint

يقدم خدمة أداة
في

تطبيقات
متابعي أحد المستخدمين ، واتباعهم ، و

مما يسمح لك بتخلص
Python

,Twitter

,Twitter.API والمزيد أثناء تخطي معظم قيود

التي ال تستخدم واجهة برمجة
scrapingTwitter المتقدمة من

https://twitter.com/search-advanced
https://github.com/twintproject/twint
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Twitter

Twlets

twlets.com

 يقوم بتحميل تغريدات أي شخص ومتابعاته
Excel.وإعجاباته في ورقة

Chromeأيًضا.

.

اإليجابيات:

السيئات:

سهل وسريع االستخدام، وهناك الحقة لمتصفح

تغريدة، متابع واعجابيصل إلى 3200

t

github.com/sferik/t

 أداة أوامر لتويتر )وهو البرنامج النصي لسطر
).األوامر مفتوح المصدر مكتوب في برنامج روبي

.

اإليجابيات:

السيئات:

مرونة عالية، يمكن وضعه في البرامج النصية
Bash

API RESTبحث أعمق من خالل
CSV / جداول البيانات اإلخراج

للعمليات بالجملة 
أداء سريعة

Twitter والبحثألتمتة نشاط

قد يكون اعداده تقنًيا بالنسبة للبعض
.)اسأل عما إذا كنت تريد المساعدة)

http://www.twlets.com
https://github.com/sferik/t
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 إمكانية اختيار لواحق وجودة الفيديو/الصوت

 يبحث عن عدد من اللقطات، ال يكتفي بكل إطار
 )وبالتالي قد يتم استبعاد النتائج(. من المحتمل

أن يكون برنامج

معقد بعض الشيئ
 إلخ يتم التحديث باستمرار لدعم تحليل المصادر

ذات الصلة

...

YouTube

Amnesty YouTube 
Dataviewer

Geo Search Tool

youtube-dl

citizenevidence.amnestyusa.org

youtube.github.io/geo-

search-tool/search.html

 يقوم بعكس خاصية البحث عن صورة )اللقطة
 الثابتة من الفيديو( إلعطاء معلومة دقيقة عن

تاريخ تحميل هذه الصورة. تجدون هنا
دليل متقدم للتحقق من محتوى الفيديو

يقوم بالبحث عن مقاطع فيديو

أداة
المصادر

بناًء على الموقع
YouTube

InVIDأفضل في هذه المرحلة

Pythonللتحميل من مجموعة متنوعة من

.

.

.

.

.
السيئات:

السيئات:

السيئات

.

https://citizenevidence.amnestyusa.org
https://youtube.github.io/geo-search-tool/search.html
https://youtube.github.io/geo-search-tool/search.html

