
4 T h e  f i r s t  I r a n i a n  I C T  d a i l y
 چهار شنبه 22 خرداد 98

 12 ژوئن 2019
 8 شوال 1440
 شماره 3264

  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهرانبین الملل
  مدیر مسوول: دکتر سعید سعادت   سردبیر: ایمان بیک   تلفن: 66568725

  تلفن تحریریه: 4-66568722     سازمان آگهی ها:66568731-4
  چاپ: ریحان

  نشانی: خیابان دکتر محمد قریب - کوچه معین، پالک20     تلفن مرکزی: 30 و66568720

 توزیع:  موسسه کیهان)شرکت فراز نما رسانه(                تلفن: 33110251-6

New Tab New Tab

کلیک چپ کلیک راست 

فارس- بر اساس فهرست زبان های برنامه نویسیTiobe ، زبان پایتون هم اکنون در میان زبان های برنامه نویسی از نظر میزان محبوبیت بعد از سی و جاوا در رتبه سوم است، اما 
به زودی هر دو را کنار خواهد زد. در حال حاضر در این فهرست جاوا با امتیاز 15 رتبه اول و سی و پایتون به ترتیب با 13.3 و 8.5 درصد رتبه های دوم و سوم را در اختیار دارند. اما 

پایتون از نظر سرعت رشد بیشترین امتیاز را از به دست آورده است. 

»پایتون«
 »جاوا« و »سی« را کنار می زند

درآمد حیرت انگیز  گوگل از محل محتوای خبری

رسانه ها از شرکت های بزرگ فناوری ناراضی اند
گوگل  در سال گذشته میالدی مبلغ 4.7 میلیارد 
دالر از محل تبلیغات در قالب محتوای خبری درآمد 
داش���ته که تقریبا برابر با درآمد کل صنعت اخبار 

آنالین در آمریکا است.
 News Media آی تی من- براس���اس گزارش
Alliance که روز دوشنبه منتشر شد، بین 16 تا 
40 درصد نتایج جست وجوی گوگل، محتوای خبری 
است و درآمد گوگل از محل انتشار محتوای خبری 
فقط 400 میلیون از جم���ع درآمدهای کل صنعت 
خبر در آمریکا از محل تبلیغات دیجیتال کمتر است. 
این صنعت در سال 2018 میالدی 5.1 میلیارد دالر 

درآمد خلق کرده است.
News Media Alliance ک���ه اتحادیه ای 
متش���کل از نزدیک به 2هزار روزنامه در آمریکا و 
کاناداس���ت، اعالم کرده  که این آمار محافظه کارانه 
محاسبه شده و ارزش داده های شخصی کاربران به 
ازای هر بار کلیک روی یک محتوای خبری، در آن 

لحاظ نشده است.
اما روش شناسی مورد اس���تفاده در این تحقیق 
از برخی جهات مورد سوال اس���ت. برای مثال بیل 
گروسکین، استادیار مدرس���ه روزنامه نگاری دانشگاه 
کلمبیا، این ب���رآورد 4.7 میلیارد دالر را در بهترین 

حالت، مبهم می داند.
او به گاردین گفت: به نظر می رس���د که محققان 
اطالعاتی را که درباره ارزش س���رویس اخبار گوگل 
در سال 2008 میالدی در یک کنفرانس ارایه شده 
را مبنا قرار داده و درآمد کنونی این کسب وکار را بر 

اساس قیاس برآورد کرده اند.
وی افزود: بی تردید نقش پررنگ غول های فناوری 
در صنعت تبلیغات نیازمند موشکافی و بررسی است، 
اما یک گروه تجاری که نماینده کسب وکارهای این 
حوزه است، باید استانداردهایی در سطح گزارشگران و 
سردبیرانی که نمایندگی شان را می کند، داشته باشد.

گوگل نیز به این تحقیق انتقاداتی دارد و با نادقیق 
خواندن محاسبات انجام شده، مدعی است که باید 
ارزشی که گوگل برای این صنعت خلق کرده هم مورد 

محاسبه قرار گیرد.
یک س���خنگوی گوگل گفت: هر ماه سرویس های 

اخبار و جس���ت وجوی گوگل بیش از 10 میلیارد 
کلیک را برای وب سایت  ناش���ران به همراه می آورد 
که به خودی خود موجب دریافت حق اشتراک ها و 
درآمد قابل مالحظه ای برای آنان می شود. تالش ما 
این است که فناوری های پشتیبان و حامی صنعت را 
فراهم کنیم و همکار بنگاه های تبلیغاتی و ناشران در 

سرتاسر جهان باشیم.
با این حال، این گزارش نشان دهنده رشد گالیه 
رسانه های خبری از اتکای شان به شرکت های بزرگ 
فناوری مثل گوگل، فیس ب���وک و اپل و نارضایتی 
روزافزون آنها از نامتناسب بودن تسهیم درآمدها بین 

این دو گروه است.
 News Media دیوید چاورن، رییس اتحادیه
Alliance در بیانیه ای که ب���ه همراه گزارش این 
تحقیق منتش���ر کرده، آورده اس���ت: ناشران اخبار 
نیازمند سرمایه گذاری مداوم در کیفیت روزنامه نگاری 
هس���تند، اما این مهم تا وقتی که پلتفرم ها هزینه 
متناسب را برای استفاده  از این محتواها نپردازند، 
امکان پذیر نخواهد بود. وی افزوده است: می گوییم 
اطالعات باید رایگان و آزاد باش���د، اما گزارش گران 

حقوق می خواهند.
انحصار غیرطبیعی غول های فناوری بر رسانه های 
خبری، موجب شده که قیمت گذاری و توزیع تولیدات 

خبری در مجموع در دس���ت آنها باشد. از سویی 
ناشرانی که نمایش محتوای خبری شان را بر اساس 
دریافت حق اش���تراک ارایه می دهند، رفته رفته در 

حال باختن بازی هستند.
در سال 2009 س���رویس اخبار گوگل نزدیک به 
24 میلیون بازدیدکننده یکتا در آمریکا داش���ت و 
در مقابل، دو رس���انه CNN و نیویورک تایمز در 
مجموع 50 میلیون بازدید کننده داش���تند. اما در 
ماه مه 2018 گوگل به رق���م تقریبی 150 میلیون 
بازدیدکننده یکتا در ماه رس���ید که تقریبا دو برابر 
مجموع بازدیدکنندگان سی ان ان و نیویورک تایمز بود.

البته صنعت رسانه در آمریکای شمالی هم بیکار 
ننشسته و چاورن، امروز قرار است با ارایه گزارشی در 
جلسه زیرکمیته ضد انحصار کنگره آمریکا، خواستار 
تس���هیم عادالنه تر درآمدهای این صنعت شود. این 
اتحادیه امیدوار است که نتیجه این جلسه، راه را برای 
قانون رقابت و محافظت از  روزنامه نگاری هموار کند، 
الیحه ای که بر اساس آن، ناشران خبر به مدت 4 سال 
از شمول قانون ضد انحصار معاف می شوند و به این  
ترتیب خواهند توانست که بر سر شیوه های تسهیم 

درآمد با پالتفرم های آنالین به چانه زنی بپردازند.
بر اساس گزارش اتحادیه مذکور، از ژانویه 2017 

تا کنون، ترافیکی که از موتور جست وجوی گوگل به 
سمت سایت های ناشر خبر روانه شده، با 25 درصد 
افزایش مواجه شده و در ژانویه 2018 به حدود 1.6 

میلیارد بازدید در هفته رسیده است.
چاورن، گوگل و فیس بوک را سیس���تم های عالی 
برای توزیع محتوا توصیف می کند که نتوانس���ته اند 
ش���ان و اهمیت خلق محتوا را درک کنند. در واقع 
این گزارش بیان م���ی دارد که با رویکرد بیش���تر 
مصرف کنندگان به سمت گوگل برای دریافت اخبار، 
خبر به طور روزافزون ب���رای گوگل در جهت حفظ 
مصرف کنندگان در این پلتفرم اهمیت یافته است. اما 
افزایش وابستگی به خبر منجر به درآمد بیشتر برای 

ناشران خبر نشده است.
به گفته چاورن، ش���رکت های بزرگ فناوری باید 
برای ایجاد یک آینده پایدار دیجیتال برای اخبار با ما 
همکاری کنند؛ اما به نظر نمی رسد که چنین تمایلی 

داشته باشند.
این گ���زارش بیان می دارد ک���ه پلتفرم ها عادت 
کرده اند که برای محتوا، مثل موسیقی، پول بپردازند 
و بخش خبر نباید در این زمینه استثنا باشد. به گفته 
چاورن، هرگاه که با این پلتفرم های آنالین صحبت 
می کنیم، کلی حرف های قشنگ می زنند، اما در برابر 
پرداخت هزینه در جهت بهبود ش���رایط اقتصادی 

بنگاه های تولید محتوای خبری، مقاومت می کنند.
اما این شرایط می تواند با افزایش فشارهای سیاسی 
و رگوالتوری روی شرکت های بزرگ فناوری تغییر 
کند. برای مث���ال در ماه های اخیر درخواس���ت ها 
برای کوچک ش���دن فیس بوک و هشدارهای متعدد 
درباره نقش مخرب اخب���ار جعلی به ویژه در فرایند 
دموکراسی، این شرکت را در موضع تدافعی قرار داده 
است. به همین دلیل، شریل سندبرگ، مدیر ارشد 
فناوری فیس بوک در هفته های اخیر، به بازدیدهای 
متعدد از بنگاه های خبری اق���دام کرده و با پوزش 
بابت ضعف در مقابله با اخب���ار جعلی، تداخل در 
روند انتخابات، محتوای نفرت پراکنی و گس���ترش 
اطالعات نادرست، از آنها خواستار همراهی در مقابله 
با تالش های مقامات قانون گذار در کوچک س���ازی 

فیس بوک شده است.

پردازشگر ۱۶ هسته ای ۷ نانومتری 
چشم ها را خیره کرد

شرکت ای ام دی یک پردازشگر جدید و قدرتمند برای 
اجرای بازی ه���ای رایانه ای تولید ک���رده که مبتنی بر 

معماری 7 نانومتری بوده و 16 هسته ای است.
مهر- این پردازشگر 3950X 9 Ryzen  نام دارد و 
قیمت آن 750 دالر است. شرکت ای ام دی تا بدان حد 
از کارآیی و توانمندی پردازشگر خود اطمینان دارد که 
مدعی شده کاربران دیگر برای خرید تولیدات اینتل هیچ 

دلیلی نخواهند داشت. 
سرعت پایه این پردازش���گر 3.5 گیگاهرتز است که 
تا 4.7 گیگاهرتز هم قابل افزایش است. توانایی تحمل 
گرمای باالی ناشی از فعالیت این پردازشگر 105 واتی از 

جمله دیگر مزایای آن است.
این شرکت چند پردازشگر نسل سوم رایزن دیگر را 
نیز در حاشیه برگزاری نمایشگاه E3 در لس آنجلس در 
معرض دید قرار داده که از جمله آنها می توان به رایزن 
3900X 9 Ryzen  و 3800X 7 Ryzen  اشاره کرد 

که به ترتیب 499 و 385 دالر قیمت دارند.

بودجه ۸۴۰ میلیون یورویی اتحادیه 
اروپا برای ساخت هشت ابررایانه 

اتحادیه اروپا با صرف بودجه ای 840 میلیون یورویی 
هشت نقطه خاص را در کشورهای مختلف به طراحی 
و تولید هش���ت ابررایانه قدرتمن���د در مقیاس جهانی 

اختصاص داد.
مهر- انتظار می رود این ابررایانه ها تا نیمه دوم سال 
2020 عملیاتی شوند. کشورهایی که این ابررایانه ها در 
آنها نصب خواهد ش���د عبارتند از بلغارستان، جمهوری 
چک، فنالند، ایتالیا، لوکزامبورگ، پرتغال، اس���لوونی و 

اسپانیا.
در حال حاضر بخش اعظم ابررایانه های برتر دنیا در 
چین و آمریکا قرار دارند و اتحادیه اروپا قصد دارد عقب 
ماندگی خود را در این زمینه جبران کند. چین از نظر 
تعداد ابررایانه های برتر در رتبه اول جهانی اس���ت، اما 
آمریکا از نظر کیفیت عملک���رد ابررایانه ها در رتبه اول 
است. در حال حاضر چین مالک 227 ابررایانه برتر جهان 
است که 45 درصد از کل ابررایانه های برتر دنیا را دربر 
می گیرد. اما برترین ابررایانه های دنیا از نظر عملکرد که 
»سامیت« و »سیه  را« نام دارند در وزارت انرژی آمریکا 

نصب شده اند.
از مجموع 500 ابررایانه برتر جهان تنها 92 ابررایانه 
در کش���ورهای عضو اتحادیه اروپا ق���رار دارند. در این 
فهرس���ت انگلیس با 20 ابررایانه در رتبه اول، فرانسه و 
آلمان با 18 و 17 ابررایانه در رتبه های دوم و س���وم و 

ایرلند با 12 ابررایانه در رتبه چهارم است.

سازگار با G-Sync انویدیا
مانیتور گیمینگ 2۴۰ هرتز 

سامسونگ معرفی شد

شرکت سامسونگ مانیتور گیمینگ جدید خود را با نام 
C27RG5( CRG5( در اندازه 27 اینچ معرفی کرد. 

آی تی من- ای���ن مانیتور جدیدترین عضو از س���ری 
 CRG5 نمایشگرهای خمیده مخصوص بازی است. مانیتور
قابلیت های جدیدی مانند نرخ بروزرسانی فوق سریع 240 
G شرکت انویدیا )NVIDIA( را  Sync هرتز و سازگاری با
در خود جای داده و به این ترتیب ترکیبی قدرتمند از کیفیت 
تصویر و سرعت را برای عالقه مندان به حوزه بازی به ارمغان 
می آورد.  نسخه 27 اینچی مانیتور CRG5 دارای انحنای 
1500R است و با استفاد از فناوری RapidCurve نرخ 
بروزرس���انی تصویر را به 240 هرتز رسانده است و به این 
ترتیب تاخیر تصویر از میان رفته و حتی در صحنه های پر 
شتاب نیز تصویر کامال واضح نمایش داده می شود. شرکت 
انویدیا س���ازگاری این محصول با سطح عملکرد و شرایط 
G را تایید کرده  Sync کیفیت تصویر برای پشتیبانی از
 full HD و در تمامی صحنه های بازی تصویر را با کیفیت
)1920*1080( بدون خلل و با تاخیر بسیار کم نمایش 
می دهد. این محصول با نرخ کنتراست 3000:1 رنگ سیاه را 
تیره تر و سفید را روشن تر نمایش داده و جزییات دقیق تصویر 
را حتی در تیره ترین و روشن ترین قسمت های بازی به شما 
نمایش می دهد. مانیتور CRG5 دارای یک صفحه نمایش 
خمیده با تنظیم عمودی )VA( است که تصویر فراگیر بازی 

را از هر زاویه دیدی در اختیار شما قرار می دهد.
این مانیتور خمیده جدید در کن���ار دیگر مانیتورهای 
گیمینگ خمیده سامسونگ یک مجموعه کامل را تشکیل 
می دهند که اندازه بی سابقه 49 اینچ در مدل CRG9 را 
هم شامل می شود که شما را در تمامی جزییات غرق کرده 
و رنگ تصویر را با رزولوشن بسیار باال و نسبت تصویر 32:9 
و انحنای چشمگیر 1800R و کیفیت HDR1000 به 
 Dual QHD شما نمایش می دهد. این نمایشگر با کیفیت
)5129*1440( از فناوری کوانتوم دات اس���تفاده کرده و 
می تواند تمام رنگ ها را به طبیعی ترین شکل آنها نمایش 
 E3 در نمایشگاه بازی های کامپیوتری CRG5 دهد. مانیتور
در روز 10 ژوئن رونمایی شده و در سه ماهه سوم سال 2019 

نیز به بازار عرضه خواهد شد. 

سازمان فناوری اطالعات ايران در نظر دارد فراخوان خدمات مشاوره  )طراحي و پياده سازي سامانه پنجره واحد مديريت زمين 
بر بس�تر GSB( به ش�ماره فراخوان 98/11 و شماره فراخوان در سامانه ستاد )2098001011000012( را از طريق سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت )س�تاد( برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاری فراخوان از دريافت و تحويل اس�ناد تا تهيه فهرس�ت مشاوران 
دارای صالحيت, ارس�ال درخواست پيشنهاد )RFP(, ارائه پيشنهاد مش�اوران و بازگشايی پاکت ها از طريق سامانه تدارکات 
الکترونيکی )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مشاوران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل 
ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان 

در سامانه ستاد تاريخ 98/03/20 می باشد. 
مهلت زمانی دريافت  اسناد مناقصه از سايت: ساعت: 18:00 روز سه شنبه تاريخ: 98/03/28 

مهلت زمانی ارسال پيشنهاد : ساعت: 18:00 روز سه شنبه تاريخ 98/04/04 
زمان بازگشايی پاکتها: ساعت: 10:00 صبح روز  چهارشنبه تاريخ 98/04/05

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد فراخوان: آدرس خيابان شريعتی نرسيده 
به پل سيدخندان ورودی شماره 22 سازمان فناوری اطالعات ايران.طبقه دوم اتاق 209 و تلفن : 88115906

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس: 021-41934 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

م.الف:838

فراخوان خدمات مشاوره  
) GSB طراحي و پياده سازي سامانه پنجره واحد مديريت زمين بر بستر(

به شماره فراخوان 98/11
شماره مناقصه در سامانه ستاد ) 2098001011000012(
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