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 EUV آغاز تولید انبوه اولین
DRAM جهان با پنج میلیون ماژول

شرکت سامسونگ توانسته برای اولین بار یک میلیون 
 DRAM DDR4 عدد از ماژول های حافظه 10 نانومتری
را با استفاده از فناوری فوق بنفش شدید یا EUV تولید کند 
 DRAM و به فروش برس��اند. فناوران- این ماژول های
مبتنی بر EUV از مرحله ارزیابی توس��ط مش��تریان با 
موفقیت عب��ور کرده و اکن��ون پنجره ای جدی��د را برای 
استفاده از نودهای پردازش با استفاده از فناوری پیشرفته 
EUV در کامپیوتر، موبایل، س��رورهای تجاری و پایگاه 

داده ها باز می کنند. 
 EUV سامسونگ اولین شرکتی اس��ت که از فناوری
برای تولید DRAM و با هدف فایق شدن بر چالش های 
 EUV استفاده می کند. فناوری DRAM مقیاس بندی
مراحل تکراری در الگوسازی های مکرر را از بین برده و دقت 
الگوسازی را تقویت می کند. این فناوری همچنین با فراهم 
کردن امکان تقویت عملکرد، بازدهی باالتری داشته و به این 

ترتیب زمان توسعه محصول را کوتاه تر می کند. 
DRAM بصورت کامل در نسل آینده EUV فناوری

های سامسونگ استفاده خواهد شد و این روند با معرفی 
DRAM یا )Da1( نسل چهارم حافظه های 10 نانومتری

های 14 نانومتری فوق پیشرفته آغاز خواهد شد. انتظار 
می رود سامس��ونگ تولید انبوه حافظه های DDR5 و 
LPDDR5 مبتنی بر D1a را در سال آینده آغاز کند. این 
کار می تواند بهره وری تولید ویفرهای 12 اینچی از حافظه 

D1x را تا دو برابر بیشتر کند. 

الزام پلتفرم ها
 به پرداخت هزینه خبر در استرالیا

استرالیا تصمیم دارد با تصویب قانونی جدید گوگل و 
فیس بوک و ش��رکت های بزرگ اینترنتی را مجبور کند 
برای انتشار اخبار، هزینه ای به خروجی های خبر بپردازند.

مهر- دولت استرالیا به کمیس��یون نظارت بر رقابت و 
مصرف کننده )ACCC( دستور داده تا  قانونی الزم االجرا 
تهیه کند که طبق آن فیس بوک، گوگل و دیگر شرکت های 
اینترنتی مجبور شوند برای استفاده از محتوای خبری به 

خروجی های خبر هزینه ای پرداخت کنند.
این قان��ون همچنین ضوابطی برای اش��تراک گذاری 
اطالعات، رده بندی اخبار و اشتراک گذاری درآمد را نیز 
تعیین می کند. چنانچه ش��رکت ها از این قوانین پیروی 

نکنند، جریمه خواهند شد.
پیش بینی می شود نسخه ای از این قانون در پایان ماه 
ژوییه آماده شود هرچند هنوز مشخص نیست نسخه نهایی 

چه زمان ارایه خواهد شد.
ه گوگل و فیس بوک پیش از این از پرداخت هزینه برای 

انتشار اخبار خودداری کرده  اند.
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انتخ��اب اب��زاری که همه دوس��تش دارن��د عماًل 
غیرممکن است. دست کم یکی از کارمندان همیشه 
سرویس رایگانی را می شناسد که ده برابر از انتخاب 
شرکت بهتر باش��د. وقتی همان یک نفر شروع کند 
به استفاده از آن س��رویس و نیز به طور فعاالنه ای به 
بقیه هم توصیه کند که از هم��ان ابزاری که خودش 
می شناسد اس��تفاده کنند، آنگاه به چنین پدیده ای 
می گویند پدیده  Shadow IT  )یا آی تی س��ایه(. 
برخ��ی اوقات این پدی��ده به ش��رکت در پیدا کردن 
راه حلی که تطابق بیش��تری با نیازه��ای تجاری اش 
داش��ته باش��د کمک می کند؛ اما اغل��ب اوقات فقط 

دردسر درست می کند. 
 Shadow IT در ادامه نحوه  جلوگیری از مشکالت

را توضیح می دهیم.
اگر اف��راد آگاهی داش��تند، از همان ابت��دا جانب 
امنیت را می گرفتند. اما ما در جهانی زندگی می کنیم 
که پر از نقص اس��ت و هیچ چیز در آن کامل نیست. 
کارمندان اغلب از سرویس های اشتراک گذاری فایل، 
اپ های وبِی ایمیل، کالینت های شبکه اجتماعی و یا 
مسنجرها آن هم بدون حتی کمی فکر کردن استفاده 
می کنند و تازه بعدش متوجه عواقب منفی و سنگین 
آن خواهند شد )البته شاید هرگز متوجه این پیامدها 
نش��وند(. مش��کل لزوماً این نیس��ت که ابزار مذکور 
ممکن اس��ت مس��نجر جدید، فوری و رایگان باشد 
که در طول مسیر آلوده ش��ده باشد. در این مبحث با 
سرویس خوش ساخت و بدون مشکلی روبه رو هستیم. 
مش��کل این اس��ت که نه متخصصی��ن امنیتی )اگر 
شرکت تان اساس��اً چنین متخصصینی داشته باشد( 
و نه متخصصین آی ت��ی نمی دانند در چنین مواقعی 
چ��ه اتفاقی دارد می افت��د. و این یعن��ی اِپ بی تعهد 

هیچ تضمینی ب��رای مدل های تهدید زیرس��اختی، 
جداول جریان های اطالعات��ی و تصمیم گیری های 
برنامه ریزی اولیه نیست؛ بلکه در عوض آمده است تا 

دردسر ایجاد کند.
 احتمال نشتی

چه کسی می داند وقتی دارید از ابزارهای طرف سوم 
اس��تفاده می کنی��د چ��ه تله هایی آن پش��ت نهفته 
اس��ت؟ هر اپلیکیش��نی خواه مبتنی بر اب��ر و خواه 
با میزبانی داخل��ی می تواند تنظیمات بس��یاری در 
بخش نظارت حریم خصوصی داش��ته باش��د. و همه  
کاربران هم به هیچ وجه از هوش یکس��ان نرم افزاری 
برخوردار نیستند. موارد زیادی داشته ایم که کارمند 
جداول حاوی داده های ش��خصی را بی هیچ راهبرد 
امنیت��ی ای در Google Documents ره��ا 
کرده است. یا نمونه ای دیگر، س��رویس ها می توانند 
آسیب پذیری هایی داشته باش��ند که از طریق آن ها، 
طرف های س��وم بتوانند به داده های شما دسترسی 

پیدا کنند. نویسندگان آن ها ممکن است سریعاً حفره 
را پر کنند؛ اما چه کس��ی تضمین می دهد کارمندان 
همه ی پچ های الزمه را برای اپ های سمت مشتری 
نصب کرده اند؟ بدون دخیل کردن بخش آی تی محال 
است بتوان تضمین داد دس��ت کم در آپدیت کردن 

تنبلی نکرده اند.
همچنین حتی اگر چنین ویژگ��ی ای موجود هم 
باشد باز خیلی کم پیش می آید که کسی مسئولیت 
مدیریت حقوق دسترس��ی در اپ ها و سرویس های 
غیرمجاز بر عهده گیرد- برای مثال با لغو امتیازات بعد 
از قطع همکاری. خالصه بگوییم که هیچ کس مسوول 
امنیت انتقال داده ها یا پردازش آن ها وقتی دارید از 

سرویس های غیرمجاز استفاده می کنید، نیست.
 نقض الزامات نظارتی

ای��ن روزها، کش��ورهای سراس��ر جه��ان قوانین 
مخصوص به خ��ود را دارن��د که مش��خص می کند 
کسب و کار چطور باید داده های شخصی را مدیریت 

کنند. تازه کلی اس��تانداردهای صنعت��ی را هم بدان 
اضافه کنید. ش��رکت ها بای��د برای پاس��خگویی به 
الزامات رگوالتورهای متعدد، به صورت دوره ای تحت 
ممیزی  قرار گیرند. اگر در ممیزی ناگهان معلوم شود 
داده های شخصی کالینت ها و کارمندان با استفاده از 
سرویس های نامطمئن فرستاده شده بودند )و خبری 
از تیم آی تی نبوده است(، شرکت می تواند با جریمه ی 
سنگینی مواجه شود. به بیانی دیگر، یک شرکت برای 

به دردسر افتادن نیازی به نقض داده ی واقعی ندارد.
 بودجه ی هدر رفته

استفاده از ابزاری جایگزین به جای ابزار توصیه شده 
شاید چندان هم مس��ئله ی بزرگی نباش��د اما برای 
شرکت یک جورهایی به مثابه ی هدر دادن پول است. 
از اینها گذشته، اگر شرکت برای هر شرکت کننده ی 
تأییدشده الیس��نس خریداری کند اما هیچ کس از 
الیسنس خود اس��تفاده نکند، پس بودجه به معنای 

واقعی حرام می شود.
 در مورد Shadow IT باید چه کار کرد؟

Shadow IT را باید مدیریت کرد نه اینکه با آن 
جنگید. اگر بتوانید آن را تحت کنترل خود درآورید، 
نه تنه��ا قادر خواهید ب��ود امنیت داده ه��ای خود را 
در ش��رکت تان ارتقا دهید که همچنی��ن می توانید 
ابزارهای��ی بس محب��وب و کارآم��د را پی��دا کنید؛ 
ابزارهایی که می ش��ود آن ها را در سطح سازمانی به 
کار گرفت. در حال حاضر که وی��روس کرونا همه جا 
را فرا گرفته ریسک اس��تفاده از اپ ها و سرویس های 
پشتیبانی نشده حتی باالتر هم رفته است. کارمندان 
دارند مجبور می ش��وند خود را با ش��رایط پیش آمده 

وفق دهند.
منبع: کسپرسکی آنالین 

سرقت ده ها میلیون یورو آلمان ها 
با حمالت فیشینگ

با تشدید حمالت فیشینگ پس از شیوع ویروس کرونا، 
دولت آلمان میلیون ها یورو را به همین علت از دست داده 
است. بخش عمده این حمالت موفق در ایالت نوردراین- 

وستفالن رخ داده است.
مهر- مقام��ات ایالت مذک��ور در غرب کش��ور آلمان 
می گویند بی توجهی به ضرورت ایمن س��ازی روش های 
مجازی جمع آوری کمک های اضط��راری برای مقابله با 
ویروس کرونا باعث شده تا هکرها بتوانند پول های جمع 

آوری شده از این طریق را سرقت کنند.
هکرها از طریق طراحی حمالت فیش��ینگ توانستند 
میلیون ها یورو را سرقت کنند. آنها بدین منظور وب سایتی 
ظاهراً رسمی با ظاهر مشابه با سایت وزارت امور اقتصادی 
آلمان را طراحی کرده و س��پس ایمیل هایی که از طریق 
همین سایت ارسال شده بود را برای کاربران زیادی ارسال 
کردند و مدعی شدند با وارد کردن اطالعات شخصی و بانکی 
در فرم ارس��الی، کمک مالی برای مقابله با ویروس کرونا 

ممکن می شود.
پس از آنکه تعداد زیادی از شهروندان اطالعات شخصی 
و بانکی خود را در سایت قالبی وارد کردند، هکرها مجموعه 
این درخواست های کمک را تجمیع کرده و مبالغ جمع آوری 

شده را به حساب های شخصی خود منتقل کردند.
این کالهبرداری از اواسط ماه مارس آغاز شده و در تاریخ 
۹ آوریل شناسایی و روند آن متوقف شده است. وب سایت 
مورد استفاده برای این کار نیز از دسترس خارج شده است. 
تا به حال 576 نفر از س��ایت یادشده به علت کالهبرداری 
شکایت کرده اند. بررسی ها حاکی است بین 3500 تا 4000 
نفر قربانی درخواست کمک کرونایی این وب سایت بوده اند 
و مبالغی کالن که گاهی به 25 هزار یورو می رسد نیز از این 

طریق پرداخت شده است.

ممنوعیت فروش اقالم غیرضروری 
توسط آمازون و فلیپ کارت

دولت هند فروش و حمل و نقل کاالهای غیرضروری در 
این کشور را توسط شعب شرکت های آمریکایی آمازون و 
فلیپ کارت ممنوع کرد. هدف از این تصمیم مقابله با شیوع 

کرونا اعالم شده است.
فارس- هند چند هفته ای است سیاست های قرنطینه 
سختگیرانه ای را اجرا می کند و برای پیشبرد مطمئن این 
سیاست از امروز به پالتفورم های تجارت الکترونیکی دستور 

داده تا از فروش اقالم غیرضروری خودداری کنند.
در حال حاضر این پالتفورم ها حق فروش کاالهایی مانند 

گوشی های هوشمند، یخچال و پوشاک آماده را دارند. 
پیش از این سایت های یادشده مجوز فروش برخی اقالم 
دیگر مانند غذا، انواع دارو و تجهیزات پزشکی را دریافت کرده 
بودند. بر اساس مجوز جدید فروش لپ تاپ و لوازم التحریر 

نیز مجاز است.

New Tab

کلیک چپ

۲۵ میلیون دالر رمزارز به سرقت رفت!
امنیت

گزارش ه حاکی از آن اس��ت که مجرمان س��ایبری 
توانسته اند بالغ بر 25 میلیون دالر رمزارز را به سرقت 

ببرند.
ایس�نا- مجرمان س��ایبری در روزهای آخر هفته 
جاری میالدی یعنی شنبه و یکش��نبه، با استفاده از 
باگ و آس��یب پذیری های موجود در تکنولوژی های 
مختلف بالک چین، در مجموع بالغ بر 25 میلیون دالر 
 Uniswap رمز ارز را از پلت فرم صرافی های معروف

و Uniswap به س��رقت برده اند. کارشناسان حوزه 
امنیت س��ایبری بر این باورند که این هکرها پیش از 
آنکه مبادله رمزارز توسط صرافی های مربوطه تایید یا 

رد شود، مبلغ مورد مبادله را به سرقت برده اند.
با توجه ب��ه اهمیت روزاف��زون ارزه��ای دیجیتال 
رمزنگاری شده در جهان، کاربران زیادی به استخراج 
و سرمایه گذاری در آنها روی آورده و از این طریق سعی 

دارند که ثروت هنگفتی را به جیب بزنند.

گفته می ش��ود ارزهای دیجیتالی رمز پایه غیرقابل 
هک هستند و باید به صورت ناش��ناس و با استفاده از 
سخت افزارهای قدرتمندی از پلت فرم های مخصوص 
اس��تخراج این نوع ارزه��ای مجازی، اس��تخراج یا به 

اصطالح ماینینگ شوند.
بسیاری از کشورهای جهان در ابتدا در تالش بودند 
تا این پول بی افسار را کنترل کرده و معامالت با آن را 
تا حد امکان محدود کنند؛ چراکه آن ها بر این باورند 

بیت کوین ب��ه تجارت ه��ای غیرقانون��ی و غیرمجاز 
هم چ��ون تج��ارت اس��لحه، تجهیزات تروریس��تی، 
قاچ��اق دارو و مواد مخ��در دامن زده و ب��ه علت آنکه 
مقامات قضائی و پلی��س نمی توانند طرفین معامله را 
شناس��ایی و ردگیری کنند، باعث سهولت استفاده از 
آن می شود. این در حالیست که برخی دیگر از کشورها 
با وضع قوانین دقیق و درست، استفاده از این ارزهای 

دیجیتالی رمزنگاری شده را مجاز اعالم کرده اند. 
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