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آی تی من- لیزا لو، رییس و مدیرعامل AMD در سخنرانی خود در نمایشگاه کامپیوتکس 2019 نسل سوم پردازشگر رایزن 9 را معرفی کرد که یک هیوالی 12 هسته ای 
است و با قیمت مناسب در کنار کارایی و میزان بهینه مصرف، رقیب جدید خطرناکی است که می تواند اینتل را در بازار دوباره مجبور به قبول شکست کند. عالوه بر این نسل 

جدید پردازشگر گرافیکی NAVI نیز به حاضران معرفی شد. به گفته وی، نسل بعدی پلی استیشن از پردازشگر رایزن و پردازشگر گرافیکی Navi بهره خواهد برد.

AMD از نسل سوم پردازنده های 
رایزن 9 رونمایی کرد

نتایج یک بررسی نشان داد

کاربران اینترنت در مک دونالدهای استرالیا  شنود می شوند
بررسی ها نشان می دهد کسانی که در فروشگاه های 
وستفیلد یا مک دونالد در استرالیا از اینترنت استفاده 
کرده اند؛ احتماال هدف ردگیری و کنترل نامحسوس 

پلیس این کشور قرار گرفته اند.
فناوران- گزارش وزارت کش���ور استرالیا که بر 
اساس قانون آزادی اطالعات انجام شده، نشان می دهد 
که پلیس این کشور با قدرتی که بر اساس مقررات 
رمزگذاری جدید به دست آورده، می تواند شرکت های 
متعددی از جمله شبکه های اجتماعی، تولیدکنندگان 
تجهیزات، شرکت های مخابراتی، فروشگاه ها و ارایه 
دهندگان وای فای رایگان را مجبور کند که اطالعات 

کاربران  را در اختیار قرار دهند.
قانون همکاری و دسترسی به ارتباطات که در ماه 
دسامبر گذشته در پارلمان استرالیا تصویب شد، موجب 
اعتراضاتی درباره فرا رفتن از حدود اختیارات قانون 
گذاری شده، زیرا متهمان را به طور بی سابقه ای در 

دسترس قدرت های جدید قرار می دهد.
با وجود این هشدارها و اعتراضات از جانب بخش 
فناوری مبنی بر اینکه این قانون به ش���رکت های 
استرالیایی آسیب خواهد زد، حزب کارگر وعده اصالح 
قانون را داده بود؛ اما انتخاب دوباره دولت موریسون 

به این معنی اس���ت که اصالح این قانون در برنامه 
نخواهد بود.

شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک به همراه 
گوگل و تامین کنندگان تجهیزات مانند فروشگاه های 
اپل استور، ارایه دهندگان خدمات رایانش ابری، ارایه 

دهندگان وای فای رایگان مثل مک دونالد و وستفیلد 
و هر فروشگاه استرالیایی که دارای اپلیکیشن موبایل 
برای فروش یا بازدید محصوالت است، به عنوان اهداف 

احتمالی پلیس در این زمینه نام  برده شده اند.
جان استنتون، مدیرعامل اتحادیه ارتباطات مخابراتی 

استرالیا گفت: ما از روز اول هم این نگرانی را داشتیم که 
این قانون طیف وسیعی از شرکت ها را به عنوان ارایه 
دهندگان ارتباطات معرفی می کند. وی گفت که دامنه 
این قانون به شرکت های غیراسترالیایی هم کشیده 
شده و شرکت هایی مانند فروشندگان قطعات را هم در 

برگرفته که آشنایی با این فرایند ندارند.
در جلسه ای که در وزارت کش���ور برگزار و درباره 
ابعاد قانون مذکور بحث شد، نمونه هایی از مواردی 
که مقامات می توانند به طور قانونی  درخواست کنند 
نیز مطرح شد. برای مثال مقامات پلیس می توانند 
از  شبکه های اجتماعی بخواهند که ساخت خودکار 
حس���اب های کاربری دروغین را امکان پذیر  کنند،  
اپراتورهای موبایلی را مجبور کنند که حجم استفاده از 
دیتا روی یک دستگاه را افزایش دهند تا کاربر نفهمد 
که حجم اینترنتش با ابزارهای کنترلی و شنود مصرف 
می شود، یا اینکه پیام های اینترنتی یک دستگاه را 
مسدود کنند، به نحوی که دس���تگاه وادار به ارسال 
پیام از طریق پیامک  بدون رمزگذاری شود. مقامات 
می توانند از دیتاسنترها هم درخواست کنند که به آنها 
دسترسی به رک یک مشتری را بدهند تا بتوان در آنها 

ابزار شنود نصب کرد.

لباس مجازی
 ۹۵۰۰ دالر فروخته شد

یک استارت آپ هلندی لباسی مجازی را به قیمت 
9۵00 دالر فروخته است. این لباس براساس طرح های 
دوبعدی لباس های معمول ابداع شده اما فقط در فضای 

مجازی وجود دارد.
 Fabricant Dapper مهر-  استارت آپ هلندی
Labs یک لباس دیجیتالی را به قیمت 9۵00 دالر 
فروخته اس���ت. طراح، لباس را براساس عکس برای 

مشتری ابداع می کند.
این لباس براساس طرح های دو بعدی ابداع می شود 
که برای دوخت لباس های معمولی به کار می روند. 

بنابراین می توان نمونه واقعی لباس را نیز تولید کرد.
هرچند این ایده کمی  عجیب به نظر می رسد اما 
لباس های ابداع شده با این شیوه بسیار واقعی به نظر 
می رسند. از سوی دیگر برخی ادعا می کنند چنین 
لباسی به حفظ محیط زیست کمک می کند. زیرا به 
این ترتیب نیازی نیست برای لباسی که فقط چندبار 

استفاده می شود، پارچه و مواد زیادی هزینه کرد.
به هرحال به گفته کارشناسان کاالهای مجازی در 
حقیقت اشیایی هستند که ابداع و فروخته می شوند 
و می توان در فضای آنالین و بازی های رایانه ای از آن 
استفاده کرد. این در حالی است که چنین کاالهای 

مجازی بسیار گرانبها هستند.

رویای استخدام در اپل
 از طریق هک!

یک نوجوان استرالیایی که قصد داشته با هک اپل در 
این شرکت برای خود شغلی دست و پا کند، در نهایت 
به پرداخت ۳۴۶ دالر آمریکا جریمه نقدی محکوم شد.
مهر- این نوجوان از دیگران شنیده بوده که نوجوان 
اروپایی با هک اپل در این شرکت استخدام شده است 
و تصور می کرده او نیز پس از هک این شرکت می تواند 

برای خود شغلی بیابد.
البته این نوجوان به جرم هک اپل زندانی نمی شود 
و فقط باید جریمه ای معادل ۳۴۶ دالر آمریکا بپردازد 
و 9 ماه تحت نظر باشد و رفتاری مناسب داشته باشد.

او از سن 1۳ سالگی این عملیات هک را آغاز کرده 
و به گفته دادستان از آن زمان تاکنون از توانایی های 

خود در مسیر درست استفاده کرده است.
این نوجوان قصد داشت در دانشگاه در رشته امنیت 
دیجیتال و جرم شناسی فعالیت کند و تصور نمی کرد 

این عملیات هک پرونده او را خراب کند.
این در حالی است که اپل در این باره هیچ اظهار 
نظری نکرده اما تاکید دارد کارمندانش به طور فعال از 

شبکه ها پشتیبانی می کنند.

نمایش هشدار کودک ربایی 
روی خودپردازهای هلند

هلند به اولین کشور جهان مبدل شده که پیام های 
هش����دار کودک ربایی را از طریق نمایش����گرهای 
دستگاه های خودپرداز در معرض دید همه مردم قرار 

می دهد.
مهر- از ابتدای هفته گذشته بیش از ۳00 خودپرداز 
که توسط شرکت In2Retail تولید شده اند، نمایش 
عکس های کودکان گم شده را روی نمایشگرهای خود 

آغاز کرده اند.
در حال حاضر این پیام ها تنها روی خودپردازهای 
نصب شده در مکان های عمومی  پررفت و آمد مانند 
فرودگاه های بین المللی و داخلی، فروشگاه های زنجیره ای 
بزرگ و برخی جاذبه های جهانگ����ردی نمایش داده 
می شوند. اما قرار اس����ت در آینده روی خودپردازهای 

بیشتری قابل مشاهده باشند.
مقامات هلندی می گویند قصد دارند در آینده کل 
این کشور را تحت پوشش خدمات مذکور قرار دهند و 
تمامی شرکت های سازنده خودپرداز نیز موظف به سازگار 
کردن تولیدات خود برای ارائه خدمات یادشده هستند.

شهروندان هلندی عالوه بر مشاهده پیام های هشدار 
یادشده بر روی دس����تگاه های خودپرداز می توانند به 
عضویت سیستم هشداری درآیند که پیام های مذکور 

را روی گوشی های هوشمند آنها نیز نمایش می دهد.

پای تبلیغات به واتس اپ باز می شود
فیس بوک تأیید کرد که از سال آینده تبلیغات به 
پلت فرم اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ اضافه خواهد شد.

ایسنا- فیس بوک به عنوان توسعه دهنده و شرکت 
مادر واتس اپ، اعالم کرده که کاربران واتس اپ از سال 
2020 میالدی به بعد، شاهد نمایش تبلیغات در درگاه 

این پیام رسان خواهند بود.
به نظر می رسد که واتس اپ با این اقدام قادر خواهد 
بود درآمد باالیی را برای خود به دس����ت بیاورد و در 
زمینه ارتقای سطح کیفی این پیام رسان از آن استفاده 

کند.
طبق تازه ترین آمار، پیام رسان واتس اپ هم اکنون 
میزبان حدود یک میلیارد و ۵00 میلیون کاربر فعال 

در ماه است.
 Encryption End  to این اپلیکیشن از قابلیت
End یا رمزنگاری پیش����رفته پشتیبانی می کند و از 
پروتکل های پیش����رفته ای برای حفظ حریم شخصی 
کاربرانش برخوردار اس����ت. این اپلیکیشن که برای 
تمامی سیستم های عامل اندروید،iOS  و ویندوز قابل 
استفاده است، در سال 201۶ میالدی لقب پرکاربردترین 

پیام رسان جهان را گرفت.
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خروج داوطلبانه تراشه ساز چینی از بورس نیویورک
رویداد

در پی تش����دید جنگ تجاری آمریکا و پک����ن و افزایش 
فشارهای دولت ترامپ بر شرکت های فناوری چینی، بزرگ ترین 
ش����رکت تراشه س����از چین برای خروج داوطلبانه از بورس 

نیویورک درخواست داد.
فناوران- شرکت بین المللی تولید  نیمه هادی SMIC روز 
جمعه گذشته با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که برای خروج از 
لیست شرکت های مورد معامله در بازار سهام نیویورک روز سوم 
ژوئن )۶ روز دیگر( درخواست خود را به کمیسیون معامالت 
سهام )SEC( ارایه خواهد کرد و معامالت سهام این شرکت از 

1۳ ژوئن متوقف خواهد شد.
این شرکت که سهامش ابتدا در بورس هنگ کنگ عرضه 
ش����ده، با ش����رکت هایی مثل کوالکام و تگزاس اینسترومنتز 
همکاری دارد. کوالکام، هواوی و شرکت بلژیکی Imec که در 

حوزه فناوری نانو فعال است، جزو سهامداران SMIC هستند.
البته این ش����رکت در بیانیه اعالم خروجش اشاره به جنگ 
تجاری بین دو کشور آمریکا و چین نکرده و مواردی همچون 
محدود بودن سهام های مورد معامله در آمریکا در مقایسه با 

حجم معامالت جهانی س����هام این شرکت و هزینه های باالی 
فعالیت در بورس نیویورک اعالم کرده اس����ت. سخنگوی این 
شرکت نیز گفته اس����ت: تصمیم به خروج از بورس نیویورک، 
مربوط به مدت ها قبل اس����ت و ارتباطی با جنگ تجاری و 

ماجرای تحریم هواوی ندارد.
وی افزود: اجرای این تصمی����م نیازمند زمان طوالنی برای 
آماده سازی بوده است و هم زمانی این اتفاق با جنگ تجاری دو 

کشور تصادفی است.
شرکت SMIC در سال  2018 میالدی ۳.۳۶ میلیارد دالر 
درآمد و 7۴۶.7میلیون دالر سود داشته است و درآمد فصل 
اول س����ال جاری آن هم ۶۶8.9 میلیون دالر اعالم شده که 
19 درصد نسبت به مدت مشابه در سال  ماقبل کاهش نشان 

می دهد.
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