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Veliki načrt  
Jeffa Bezosa
Rockefeller se je zadovoljil z naftnimi 
vrtinami, bencinskimi črpalkami in vlaki, 
Gatesu je bogastvo prinesel operacijski 
sistem. Imperij, ki ga vzpostavil ustanovitelj 
in direktor Amazona, je obsežnejši in je 
pravzaprav brez primere v dolgi zgodovini 
ameriškega kapitalizma.

TEHNOLOGIJA IN ŽIVLJENJE

Kako Microsoftova 
posebna ekipa odkriva 
najnevarnejše 
hekerje na svetu
Tehnološki velikan po vsem svetu nadzira 
hekerje, ki uživajo uradno podporo svoje 
domovine, od ruskih olimpijskih kibernetičnih 
napadov do severnokorejskega zlonamernega 
programja, vrednega milijardo dolarjev.
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COVID-19

Koronavirus,  
ki je ustavil svet,  
se dotika vsega.  
Tudi informacijske  
tehnologije in znanosti.
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Microsoft
Tehnološki velikan po vsem svetu nadzira hekerje, ki uživajo ura-
dno podporo svoje domovine, od ruskih olimpijskih kibernetičnih 
napadov do severnokorejskega zlonamernega programja, vredne-
ga milijardo dolarjev.
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Rockefeller se je zadovoljil z naftnimi vrtinami, bencinskimi črpalkami in vla-
ki, Gatesu je bogastvo prinesel operacijski sistem. Imperij, ki ga vzpostavil 
ustanovitelj in direktor Amazona, je obsežnejši in je pravzaprav brez primere 
v dolgi zgodovini ameriškega kapitalizma.
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