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مهر- گجتی ساخته شده که در کف دست جا می گیرد و کاربر با قرار دادن حسگرهای این گجت روی چوب های مخصوص می تواند در هر جایی بدون نیاز به آلت 
موسیقی درام بزند.این گجت کهFreedrum  نام گرفته با سیستم عامل هایiOS، اندورید، ویندوز ۱۰ و مک او اس همخوانی دارد. کاربر با کمک این گجت می تواند در 

پارک، ساحل یا حتی در اتاق خواب خود به راحتی درام بنوازد. گجت مذکور قابل شارژ است.

گجتی که بدون آلت موسیقی 
درام می نوازد گوگل در آلمان مرکز مهندسی امنیتی 

افتتاح می کند
گوگل قصد دارد یک مرکز مهندس���ی با تمرکز روی 
حریم شخصی در شهر مونیخ آلمان افتتاح کند. همچنین 
این ش���رکت قصد دارد تا پایان ۲۰۱۹ تعداد مهندسان 

متخصص در حریم شخصی را در مونیخ دو برابر کند.
مهر- گوگل عالم کرده مرکزی مهندس���ی با تمرکز 
روی حریم شخصی در مونیخ آلمان افتتاح می کند. این 
آخرین گام این شرکت فناوری برای حفاظت از اطالعات 
شخصی کاربران است. سوندار پیچای مدیر ارشد اجرایی 
گوگل اعالم کرد این شرکت قصد دارد عملیات های خود 
در مونیخ را گس���ترش دهد و در همین راستا تا پایان 
۲۰۱۹ میالدی تعداد مهندس���ان متخصص در حریم 
شخصی را در این ش���هر دو برابر می کند. به این ترتیب 
تعداد مهندسان متخصص این حوزه در مونیخ از ۲۰۰ 
نفر بیشتر خواهد شد. پیچای در یک پست وبالگی اعالم 
کرد: »مرکز مهندسی امنیتی« جدید گوگل، مونیخ را به 
یک مرکز جهانی برای تالش های مهندسی حفظ حریم 

خصوصی متقابل این شرکت تبدیل کند.

نصب سریع ترین ابررایانه جهان
 در دو قاره

یک گروه بین المللی از پژوهشگران در حال ساخت 
س���ریع ترین ابررایانه جهان هستند که قرار است در دو 
قاره جهان نصب شده و رقبای قبلی را پشت سر بگذارد.

مهر- طراحی مهندسی یکی از دو بخش این ابررایانه 
که پردازنده داده های علمی  یا SDP نام خواهد گرفت، 

به اتمام رسیده است.
از این ابررایانه دوقلو برای پردازش سریع حجم زیادی 
از داده ها اس���تفاده می شود که توسط ش���بکه ای از 
تلسکوپ های رادیویی در استرالیا و آفریقای جنوبی جمع 
آوری خواهند ش���د. این اقدام به افزایش دانش بشر در 

حوزه ستاره شناسی منجر می شود.
طراحی و ساخت SDP توسط محققان و مهندسانی از 
۱۱ کشور جهان انجام می شود. تولید سخت افزار، نرم افزار 
و الگوریتم مورد استفاده در این ابررایانه از پنج سال قبل 
آغاز شده است. دو بخش این ابررایانه دوقلو در کیپ تاون 
آفریقای جنوبی و اس���ترالیا نصب می شود که از ظرفیت 
پردازش و تحلیل ۶۰۰ پتابایت داده )هر پتابایت برابر با 
یک میلیون گیگابایت است( در سال برخوردار خواهد بود. 
البته باید توجه داشت سرعت انجام محاسبه توسط این 
محصول ۲۵۰ پتافالپ در ثانیه است. این رقم ۲۵ درصد 
سریع تر از توان پردازش قدرتمندترین ابررایانه ای است که 
فعاًل در جهان وجود دارد. این ابررایانه که سامیت نام دارد 

توسط شرکت آی بی ام ساخته شده است.
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چرا قیمت بیت کوین
 به  ۸۰۰۰ دالر رسید؟

پس از سقوط گسترده قیمت ارزهای مجازی در 
انتهای سال گذشته، قیمت بیت کوین حاال به حدود 
8۰۰۰ دالر جهش کرده اس���ت، که باالترین سطح 

۹ ماهه است.
مهر- پس از س���قوط گس���ترده قیمت ارزهای 
مجازی در انتهای سال گذش���ته، قیمت بیت کوین 
حاال به حدود 8۰۰۰ دالر جهش کرده اس���ت، که 
باالترین سطح ۹ ماهه است. این افزایش شدید قیمت 
تحلیل گران و مشتاقان ارزهای مجازی را با این پرسش 

روبه رو کرده که علت این رشد ناگهانی چیست؟
قیمت بیت کوین که در اوای���ل ماه جاری، حدود 
۵۰۰۰ دالر بود، ظرف هفته گذش���ته با 4۰ درصد 
جهش مواجه شد. علی رغم برخی نوسانات که گاه با 
افت قیمت همراه بوده است، قیمت بیت کوین که در 
حال حاضر رکوردهای امسال خود را به طور پیاپی 
جابه جا کرده است، در مسیر عبور از 8۰۰۰ دالر قرار 
دارد. درحالی که هیچ عاملی را نمی توان به تنهایی 
دلیل این افزایش قیمت دانست، آلکس کروگر، یک 
تحلیل گر برجسته ارزهای دیجیتال، می گوید که این 
روند نشان دهنده خرید ارزهای دیجیتال به صورت 
عمده و سازمان یافته توسط برخی از نهادها است و به 

علت خرده فروشی نیست.
کتلین پرنا، تحلیلی گر ارزهای دیجیتال، می گوید: 
قیمت بیت کوین که روز دوش���نبه 73۰۰ دالر بود، 
ممکن است تحت تأثیر اخبار افزایش تنش های تجاری 
بین چی���ن و آمریکا جهش کرده باش���د و احتمال 

بازگشت آن به ۶۰۰۰ دالر وجود دارد.

جو بایدن از دوتکه شدن فیسبوک 
حمایت کرد

جو بایدن یکی از نامزدهای احتمالی دموکرات ها در 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا از ایده 
دوتکه شدن فیسبوک برای مقابله با انحصارطلبی این 

شبکه اجتماعی استقبال کرد.
فارس- پیش از این برخی نمایندگان دموکرات 
کنگره آمریکا و نامزدهای دیگر احتمالی این حزب در 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ امریکا مانند 

الیزابت وارن از ایده یادشده حمایت کرده بودند.
جو بایدن در مصاحبه با اسوشیتدپرس، در مورد دو 
تکه شدن شرکت های بزرگ فناوری مانند فیس بوک، 
آمازون یا گوگل در سال های آتی گفته است: من فکر 
می کنم ما به اندازه کافی در مورد موضوعات مربوط به 
انحصارطلبی تجاری وقت نمی گذاریم. واقعیت امر این 
است که ما باید به این مساله نگاهی جدی بیندازیم.

هکرها با استفاده از شکافی در پیام رسان واتس اپ، نرم 
افزار جاسوسی متعلق به رژیم صهیونیستی را روی موبایل 
کاربران نصب کرده اند که این ن���رم افزار با یک تماس 

واتس اپی روی موبایل نصب می شود.
مهر- شکافی در اپلیکیش���ن پیام رسان واتس اپ به 
هکرها اجازه داده یک نرم افزار جاسوسی تجاری متعلق 
به رژیم صهیونیستی را روی موبایل تعدادی از کاربران 

نصب کنند.
واتس اپ اعالم کرده در اوایل ماه مه متوجه ش���ده 
هکرها می توانند با نصب یک نرم افزار نظارتی روی آیفون 
و دستگاه های اندروید از کاربران جاسوسی کنند. این نرم 
افزار جاسوسی با یک تماس در واتس اپ روی موبایل فرد 

مورد نظر نصب می شود.
شرکت NSOمتعلق به رژیم صهیونیستی این نرم افزار 
جاسوسی را توسعه داده است. یکی از دالالن تجهیزات 
جاسوسی به فایننش���ال تایمز گفته حتی اگر کاربر به 
تماس واتس اپی پاسخ ندهد، بازهم نرم افزار مذکور روی 
دستگاه او نصب می شود. همچنین شماره تلفن مربوط 

به این تماس از فهرس���ت تماس های کاربر خود به خود 
حذف می شود.

این در حالی است که واتس اپ به تازگی تحقیقات خود 
درباره این شکاف امنیتی و کاربران قربانی این نرم افزار 

جاسوسی را آغاز کرده است. روز یکشنبه هفته جاری پس 
از آنکه موبایل یکی از وکالی حقوق بشر هدف این نرم 
افزار واقع شد، مهندسان واتس اپ به سرعت شکاف امنیتی 

موجود در پیام رسان را برطرف کردند.

به هرحال واتس اپ اعالم کرده تیمی از مهندس���ان در 
سانفرانسیس���کو و لندن به طور مداوم مشغول فعالیت 
بودند تا این شکاف امنیتی را ترمیم کنند. در بیانیه این 
شرکت آمده است: این حمله تمام نشانه های مربوط به 
فعالیت های شرکتی را دارد که با دولت ها و سازمان های 
جاسوسی همکاری می کند. این نرم افزارها موبایل کاربر را 
کنترل می کنند. همچنین به گفته یک منبع آگاه واتس اپ 
این اختالل را هفته گذشته به وزارت دادگستری ایاالت 

متحده آمریکا گزارش کرده است.
به هرحال مهم ترین و ش���ناخته ش���ده ترین محصول 
جاسوسی ش���رکت NSO متعلق به رژیم صهیونیستی، 
پگاسوس نام دارد و می تواند به طور خودکار میکروفون 
و دوربین موبایل فرد مورد نظر را روشن کند، ایمیل های 
او را بررس���ی کند و اطالعات مربوط به موقعیت مکانی 
وی را جمع آوری کند. بسیاری از دولت ها از این نرم افزار 

جاسوسی استفاده می کنند.
این حمله در حالی اتفاق افتاده که بیش از ۱.۵ میلیارد 

نفر در جهان از واتس اپ استفاده می کنند.

واتس اپ به جاسوس افزار اسراییلی آلوده شد

افزایش فشار آمریکا بر غول های مخابراتی چینی
رویکرد

چاینا موبایل که یکی از بزرگترین شرکت های 
مخابراتی فعال در چین و جهان به شمار می رود، 
هدف فشارهای سیاسی دولت آمریکا بعد از هواوی 

است.
ایسنا- یکی از جنجال برانگیزترین اتفاقاتی که 
در سال ۲۰۱8 میالدی رخ داد، بدون شک تالش 
دولت ایاالت متحده آمریکا برای تحریم استفاده 
از گوشی های هوش���مند و تجهیزات مخابراتی 
ساخت شرکت چینی هواوی بود. ماجرا از اوایل 
سال گذشته میالدی آغاز شد که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد که 
گوشی های هوشمند ساخت شرکت های چینی 
نظیر هواوی و زدتی ای از ش���هروندان و مقامات 
آمریکایی جاسوسی می کنند و اطالعات شخصی و 
محرمانه بسیاری را تحویل دولت چین می دهد تا 

علیه ایاالت متحده از آن ها استفاده کند.
با این که دولت چین و ش���رکت های هواوی و 

زدتی ای همگی این اتهامات را بارها رد و تکذیب 
کرده اند، اما به نظر می رس���د که آمریکایی ها به 
تالش برای جلوگی���ری از فعالیت آن ها و قطع 
همکاری سایر کشورها ادامه می دهند. بعد از آنکه 
فروش محصوالت و گوشی های هوشمند برندهای 
چینی هواوی و زد تی ای در ایاالت متحده آمریکا 
و به تبع آن برخی دیگر از کشورهای هم پیمان 
آن ممنوع اعالم شد و بسیاری از کشورهای جهان 
نیز قراردادهای همکاری خود با این دو شرکت 
علی الخصوص هواوی را قطع و لغو کردند، حاال 
به نظر می رسد که آمریکا سراغ سایر اپراتورهای 
 China( مخابراتی چینی همچون چاینا موبایل
Mobile( رفته و س���عی دارد با اعمال فشار و 
محدودیت برای آنها، جلوی رش���د و پیشرفت 
این شرکت های چینی را بگیرد و از سودآوری و 

درآمدزایی آنها جلوگیری به عمل بیاورد.
جو فانگ از دانشگاه نن جینگ در جنوب شرق 

چین در خصوص تالش آمریکا برای تخریب چهره 
شرکت های مخابراتی چینی و عدم فعالیت آنها 
می گوید اقدام آمریکا در ممنوع کردن حضور و 
ورود اپراتور چاینا موبایل در بازار ایاالت متحده 
آمریکا نشان دهنده ورود دنیا به دوران جنگ سرد 

مخابراتی و ارتباطاتی است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، هم زمان با رسانه ای 
شدن این خبر، گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت 
خارجه چین، گفته بود ک���ه دولت ترامپ باید 
از اعمال فش���ارهای سیاس���ی و تبعیض علیه 

شرکت های غیرآمریکایی در جهان دست بردارد.
کارشناسان بر این باورند در بیانیه ای که در مورد 
ممنوعیت فعالیت و حضور چاینا موبایل به عنوان 
یکی از بزرگترین اپراتورهای مخابراتی در آمریکا 
صادر و مخابره شده است، هیچ گونه سند و مدرکی 
دال بر موارد مش���کوک وجود ندارد و با اصول 

اقتصاد جهانی در مغایرت و تضاد کامل است.

اپراتور مخابراتی آمریکایی هک شد
یکی از اپراتورهای مخابراتی فع���ال در ایاالت متحده آمریکا اعتراف کرده که دو 

ماه پیش هک شده بوده است.
ایسنا- شرکت اس���پرینت )Sprint( گزارش های جدیدی منتشر کرده است 
که نشان می دهد دو ماه پیش مورد حمله هکرها قرار گرفته است. البته هنوز ابعاد 
مختلف این هک معلوم و مشخص نشده و کسی نمی داند که اطالعات چند میلیون 
کاربر و مشترک این اپراتور آمریکایی به س���رقت رفته و در دسترس هکرها قرار 

گرفته است.
این در حالی است که اس���پرینت پیش تر اعالم کرده بود که در زمینه محافظت 
از حریم خصوصی کاربران و همچنین جلوگیری از نفوذ مجرمان سایبری به منظور 
سرقت و دسترس���ی به اطالعات آنها تالش های زیادی خواهد کرد و در این زمینه 

فعالیت های گسترده ای خواهد داشت.
شرکت اسپرینت یکی از بزرگترین ش���رکت های مخابراتی فعال در راه اندازی 
زیرساخت های مربوط به شبکه های اینترنت ۵G  در ایاالت متحده آمریکاست که 

از رقبای شرکت تی موبایل نیز به شمار می رود.
هنوز اطالعات و جزئیات بیشتری در خصوص نفوذ هکرها به اطالعات مشترکان 
اسپرینت و زیرساخت های مخابراتی و شبکه های اینترنتی این اپراتور منتشر نشده 

است.
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