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ف و از تصادف جلوگیری کند .شرکت
مهر -یک سیستم ترمز جدید برای کامیونها طراحی شده که میتواند این وسیله حمل و نقل را حتی در فاصله چند سانتیمتری خودروی جلویی متوق 
این سیستم از تصادف کامیون
 Volvo Trucks Globalیک سیستم ترمز جدید طراحی کرده که شامل سیستم هشدار تصادف است .این سیستم همیشه مراقب خودروی جلویی است .در حالتاحتمالی تصادف ،نمایشگری
جلوگیری میکند
روی داشبورد ظاهر میشود و زنگ هشداری به صدا درمیآید .حتی اگر کامیون به خودرویی بسیار نزدیک شود ،سیستم ترمز زودهنگام فعال میشود.

دنبال کردن هشتگ در اینستاگرام
ممکن میشود

اپل در تالش برای تنوع جنسیتی و نژادی ناموفق بود

اینستاگرام مش���غول آزمایش ویژگی جدیدی است که
به کاربرانش اجازه میدهد عالوه بر حس���ابهای کاربری،
هشتگهای دلخواه خود را دنبال کنند.
مهر -بهتازگی انتخاب جدیدی به اینستاگرام اضافه شده
است که به کاربر کمک میکند راحتتر پستهای دلخواه
خود را در این شبکه اجتماعی دنبال کند .در حال حاضر
این شبکه اجتماعی فقط به کاربر اجازه میدهد حسابهای
کاربری را دنبال کند .اما اینستاگرام مشغول آزمایش ویژگی
جدیدی است که کاربر با کمک آن میتواند هشتگها را
نیز دنبال کند .به این ترتیب یافتن پستها و مطالب مورد
عالقه کاربر راحتتر خواهد بود .ویژگی جدید عملکرد سادهای
دارد .کاربر برای جس���توجوی موارد دلخواه خود کافی
است هشتگ عبارت مورد نظر را دنبال کند .به این ترتیب
یافتن پس���تهای مرتبط با موضوع مورد نظر کاربر بسیار
راحتتر خواهد بود .عالوه بر آن ،ویژگی جدید راهی برای
اصالح مشکل برخی کاربران درباره الگوریتمهای اینستاگرام
است .هنگامی که این شبکه اجتماعی فعالیت خود را آغاز
کرد ،بسیاری از افراد از ش���یوه فراهم کردن محتویات آن
راضی بودند اما تغییرات اخیر سبب تغییر آن شده بود زیرا
اینستاگرام اولویتبندی نمایش پستها برای کاربر را براساس
میزان بازخورد آن قرار داده بود.

چند سالی اس���ت که بحث اس���تخدام زنان و
اقلیتهای نژادی در ش���رکتهای بزرگ فناوری
مطرح شده است و غولهای فناوری به قول خودشان
اند ،اما به
های زیادی در این زمینه انجام داده
تالش
نظر میرسد که اپل در این زمینه اصال موفق عمل
نکره است.
سینت -آمارهای اخیر اپل نشان میدهد که این
شرکت در باال بردن تعداد نیروهای زن خود موفق
نبوده و در جذب کارکنان سایر نژادها (سیاهپوست و
آسیایی) نیز پیشرفت چندانی نداشته است.
بر اس���اس اعداد و ارقام موجود تا اول تابستان
امسال ،تنها یک س���وم از کارمندان اپل را زنان
تشکیل میدهند که این مقدار در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته ثابت مانده است .این در حالی
است که نسبت تعداد کارکنان از نژادهای مختلف
(به جز آس���یاییها) نیز فقط یک درصد افزایش
داشته و به  23درصد رسیده است و آمار کارمندان
سفیدپوست هم با دو درصد کاهش حاال  54درصد

شده است.
جالب اس���ت بدانید که کمپانی اپل  130هزار
کارمند دارد که  83هزار نفر از آنها در خاک آمریکا
حضور دارند .البته این ارقام عالوه بر مهندس���ان،
طراحان و کارکنان حوزه محصوالت ،شامل کارمندان
اپلاستور نیز میشود ،اما مشخص نیست که آیا اپل
کارکنان فروش���گاههای خود را هم در آمار مذکور
لحاظ کرده است یا خیر.
الزم به ذکر اس���ت که در سه سال گذشته نرخ
جذب کارمندان زن زیر  30سال در اپل با افزایش
پنج درصد ،به  36درصد رسیده که مجموعا آمار
نیروهای زن کمپانی را با دو درصد افزایش ،به 37
هزار نفر رسانده اس���ت .در ضمن طی دوره مذکور
حضور زنان در نقشهای مدیریتی نیز تنها یک درصد
افزایش داشته که رش���د قابل توجهی به حساب
نمیآید.
اما طبق اظهارات خود اپل ،استخدام نیروهایی که
در حالت عادی کمتر م���ورد توجه قرار میگیرند،

پروند0

سوءاستفاده از نرم افزارهای ضدویروس
برای حمله بدافزاری

تالش توییتری روسها
برای پشتیبانی از «برگزیت»

هکرها با سوءاستفاده از یکی از قابلیتهای نرم افزارهای
ضدویروس تالش میکنند از آنها ب���رای اجرای حمالت
بدافزاری بهره بگیرند.
فارس -بس���یاری از نرم افزارهای امنیتی و ضدویروس
دارای قابلیتی موسوم به قرنطینه کردن فایلهای مشکوک و
آلوده هستند .مشکل موجود در برخی از این نرم افزارها انتقال
فایل های قرنطینه شده به پوشهای دیگر در رایانه فرد قربانی
و فعال کردن بدافزار را ممکن میکند.
در حالت عادی نمیتوان فایلهای قرنطینه شده توسط
ضدویروس را به پوشههای دیگر ویندوز منتقل کرد ،اما برای
طراحی این حمله بدافزاری از قابلیت  NTFSویندوز برای
اعطای دسترسی کاربری به پوشههای دیگر و انتقال فایلهای
مورد نظر استفاده میشود .البته برای اجرای موفق این حمله
هکر باید به طور فیزیکی به رایانهای که میخواهد آن را آلوده
کند ،دسترسی داشته باشد و با توجه به آنکه انتقال بسیاری از
بدافزارها امروزه از طریق اینترنت صورت میگیرد ،بعید است
که این روش سواستفاده بتواند فراگیر شود و مشکالت زیادی
ایجاد کند .به نظر میرسد که این روش حمله بیشتر برای آلوده
کردن رایانههای شرکتهای تجاری مورد سوءاستفاده قرار
بگیرد و برخی کارمندان از آن برای انتقام گیری بهره بگیرند.

های غربی از طریق
تالش روسیه برای نفوذ در سیاست
شود.
توییتر قطعا به انتخابات سال  2016آمریکا ختم نمی
براساس آخرین گزارشهای دو وبسایت «وایرد» و «نیو
اند که
ای از توییتر کشف شده
های کاربری
نالج» ،حساب
جعلی هستند و از خروج از اتحادیه اروپا پشتیبانی میکنند.
 -Engadgetاین رسانهها مدعی هستند که حداقل
یافته از خروج
 29حساب کاربری در توییتر به طور سازمان
انگلیس از اتحادیه اروپا یا «برگزیت» ( )Brexitحمایت
های  ،Brexitمطالبی را
اند و با اس���تفاده از هشتگ
کرده
اند با نگارش
ضد مسلمانان و مهاجران منتشرو سعی کرده
مطالب نژادپرستانه بر نظر مردم انگلیس تاثیر بگذارند.
های کاربری را نادیده گرفت ،زیرا
توان این حساب
نمی
آنها در مجموع  268هزار و  643فالوور داشتند و برخی از
توییتهای آنها ،باالی صد بار دوباره منتشر شدند.
های مربوط به خروج انگلیس
ها مستقیما پیام
این توییت
از اروپا بودند و حسابهای کاربری آنها فقط در یک بازه
گیری در ژوئن  2016فعالیت داشتند
زمانی کوتاه پس از رای

اند .برخی
و به هی���چ واقعه دیگری واکنش نش���ان نداده
های کاربری به ظاهر آمریکایی وسواس
از این حس���اب
غیرمعمولیای در حمایت از خروج انگلیس از اروپا به خرج
های ضدمهاجرت
دادند و در مقابل حمالت تروریستی ،پیام
و ضداسالم توییت کردند.
دهد که 13
مطالعات قبلی سایت  BuzzFeedنشان می
هزار بات توییتری وجود داشت که از خروج انگلیس از اروپا
حمایت کردهاند ،اما هنوز مشخص نیست که چند تا از آنها
به روسیه وابسته هستند .این کشف خیلی هم تکاندهنده
های توییتر برای برانگیختن
نیست :اگر روس���یه از بات
احساسات آمریکایی در انتخابات سال گذشته استفاده کرده
ها کمتر بوده است .با این حال
بود ،درباره بریتانیا این تالش
تواند برای بررسی رسمی درباره
ها می
های این سایت
یافته
نفوذ روسیه بر خروج انگلیس از اروپا بسیار مهم باشد.
تعدای از نهادهای امنیتی آمری���کا در ژانویه  ۲۰۱۷در
پایان تحقیقات خود اعالم کردند ک���ه والدیمیر پوتین،
رییسجمهور روسیه دستور یک کارزار سازمانیافته برای
«تاثیرگذاری» بر انتخابات آمریکا را صادر کرده بود که هدف
آن ایجاد بیاعتمادی به سیستم انتخاباتی آمریکا ،تضعیف
هیالری کلینتون و کمک به دونالد ترامپ بود.
دهند ،دولت
با وجود تمامی شواهدی که منتقدان ارایه می

اصالحیه آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
شماره /96/30ز و تجدید مزایده عمومی /96/12ز

نوبت دوم

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه زیر را از طریق مزایده به فروش
و اجاره رساند  ،از متقاضیان دعوت میشود برای دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون معامالت
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و ادارات شهرستان و تا روز پنجشنبه مورخ  96/8/25به
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی  http://iets.mporg.irمراجعه نمایند.
شماره
مزایده

موضوع پروژه

مقدار
تقریبی
)مترمربع(

قیمت پایه
کارشناسی
)ریال(

قیمت کل

مبلغ ضمانت نامه
شرکت در مزایده
)ریال

تجدید
/96/12ز

واگذاری  34واحد تجاری – اداری به مساحت
 2001متر مربع در سایت مسکن مهر شاهین شهر

2001

-------

50/739/500/000

2/335/000/000

/96/30ز

اجاره سه ساله یک قطعه زمین با انتفاع مجتمع
خدمات رفاهی شهرستان نائین

30/000

------

325/000/000

16/250/000

مهلت تحویل پیشنهادها  :ساعت  08:30روز سه شنبه مورخ 1396/09/07
گشایش پیشنهادها  :از ساعت  9روز سه شنبه مورخ 1396/09/07
نشانی  :اصفهان – خیابان سعادت اباد تلفن 031-36681068 :

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

105680

آگهی دعوت به مجمع عادی
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز

بدینوسیله از کلیه اعضا یا نمایندگان قانونی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز،
دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عادی که روز چهارشنبه مورخ 1396/9/22ساعت
 15الی  17درمجموعه رفاهی میالد (باشگاه میالد) واقع در جهانشهر  ،روبروی استانداری
برگزار می گردد حضور به هم رسانند

دستور جلسه مجمع عادی

-1استماع گزارش هیئت مدیره
-2بررسی تصویب ترازنامه سال مالی منتهی به 1396/6/31
-3تعیین روزنامه کثیراالنتشار
-4برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس
-5واگذاری تعیین نرخ ورودیه و حق عضویت به هیئت مدیره

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز
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یعنی زنان ،سیاهپوس���تان ،سرخپوستان ،ساکنان
جزایر اقیانوس آرام و مردم���ان آمریکای التین از
ژوییه  2016تا ژوییه  2017افزایش چش���مگیری
های شرکت را
اند و  50درصد از کل استخدام
داشته
شامل شده است.

روسیه دخالت در کارزار انتخاباتی آمریکا را تکذیب و دونالد
ترامپ نیز هرگونه همکاری با روسیه را رد میکند.
سه نهاد اطالعاتی دیگر آمریکا –  ،FBIسازمان سیا و
آژانس امنیت ملی– قبل از این بر اساس اطالعات ادعایی
های «کمیته ملی حزب
شده روسیه را به هک رایانه
گردآوری
دموکرات» در راستای تضعیف تبلیغات هیالری کلینتون،
نامزد این حزب در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا متهم
کرده بودند .مدیر اطالعات ملی آمریکا با بیان اینکه گزارش
جدید براساس اطالعات گردآوریشده از این سه نهاد مبتنی
ها
طور خاص ،انگیزه
است ،خاطرنشان کرد که این گزارش به
و مقاصد روسیه از این دخالت ادعایی را تحت پوشش قرار
میدهد و تحلیل میکند.
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میلیارد دالر

ش���رکت مخابراتی ژاپنی
س���افت بانک ب���ه دنبال
س���رمایهگذاری  ۱۰میلیارد
دالری در اوبر اس���ت که به
معنای اختصاص  ۲۰درصد از
کل اوبر به آن است.
فارس -اوبر که خدمات
تاکس���ی یابی آنالین ارایه
میدهد بعد از انتشار اخباری
درباره مزاحمتهای جنسی
مدیران ارشدش دچار بحران
شده بود و در ماههای اخیر به
شدت در تالش است تا وجهه
عمومی خود را بهبود بخشیده
و س���رمایههای جدیدی را
جذب کند.
در همین راستا اوبر  20تن
از کارکنان ارشد خود را که
برخی از آنه���ا موقعیتهای
مدیریتی مهم���ی در اوبر در
اختیار داشتند ،اخراج کرده
است.
این توافق منجر به پایان
منازعه حقوق���ی میان مدیر
عامل سابق اوبر و موسس آن
تراویس کاالنیک و شرکت
Benchmark Capital
یکی از سرمایهگذاران اولیه در
اوبر نیز میشود.
Benchmark
 Capitalک���ه  13درصد
از اوبر را در اختی���ار دارد،
در ماه آگوس���ت کاالنیک را
تحت پیگرد قضایی قرار داده
و مدعی ش���ده بود که وی
سهامداران اوبر را فریب داده
تا بتواند کنترل سه کرسی در
هیات مدیره این شرکت را به
دست آورد و آنها در اختیار
حامیان خود قرار دهد.

وب سایت داعش هک شد

یک هکر مسلمان وبسایت خبری داعش را هک کرد.
مهر -یک هکر مس����لمان به وبسایت خبرگزاری
داعش نفوذ کرده و آدرس ایمیل دو هزار مش����ترک
وبسایت «اعماق» را منتشر کرده است .هکری به نام
 Di5s3nSi0Nمسوولیت این حمله را به عهده گرفته
است .وبسایت اعماق وسیله ارتباطی اصلی داعش را
های تروریستی این
دارد و جدیدترین اخبار درباره فعالیت
گروه شبه نظامی در سراس����ر جهان را منتشر میکند.
این درحالی است که به نوشته روزنامه ایندپندنت ،سه
ساعت قبل از این حمله ،اعماق در ایمیلی به مشترکان
خود اعالم کرد به دلیل آنکه بارها مورد حمالت سایبری
قرار گرفته ،اقدامات امنیتی خود را افزایش داده است.
 Di5s3nSi0Nدرعکسالعملی به این پیام ،توییتی را
با مضمون« چالش را قبول میکنم» منتشر کرد .پس از
آن ایمیلی به تمام مشترکان وبسایت اعماق با مضمون
زیر فرستاد :ما تمامی ایمیلهای مخفی داعش را هک
کردیم . ...همچنین به نوشته روزنامه ایندپندنت این پیام
حاوی آدرس ایمیل  ۱۷۸۴مشترک اعماق بود.

بهبود عملکرد ذهن
با فناوریهای پیشرفته

محققان با استفاده از فناوریهای نوین به دنبال بهبود
عملکرد افراد در کارهای خاص هستند؛ مثال کالهی که
فعالیت مغز را اس����کن میکند و با تکنولوژی پیشرفته
میتواند با استفاده از تکنیکهای آموزش ذهنی برای
بهبود عملکرد رانندگان مسابقه استفاده شود.
مهر -این مطالعه با بررسی نحوه استفاده از روشهای
آموزش ذهنی ازس����وی رانندگان حرف����های ،میتواند
به بهبود عملکرد ذهنی ما کمک کند .یک هدس����ت
 EEGیا همان موجنگاری مغز ب����رای نظارت بر امواج
مغز در تحقیق روانشناسی کارایی استفاده میشود که
ازطریق « »Ford Performanceکه یک شاخه از
سازندگان موتورهای اسپرت آمریکایی است ،با همکاری
دانشگاه کینگز لندن و مش����ارکت فنی «»UNIT9
ایجاد داده شده است .نوار مغزی یا الکتروانسفالوگرافی
( )Electroencephalographyیا الکترومغزنگاری،
ثبت فعالیت الکتریکی مغز است .این تکنیک شامل اخذ
سیگنال به وسیله الکترودهای سطحی ،بهبود سیگنال
(معموال تقویت و حذف نویز) ،چاپ سیگنال و آنالیز آن
میشود .آنچه روی کاغذ چاپ میشود ،الکتروانسفالوگرام
نامیده مش����ود .تکنولوژی  EEکه فعالیت الکتریکی را
در مغز اندازهگیری میکند ،برای این آزمایش به دلیل
تطبیقپذیری و توانایی آن برای اس����تفاده در خارج از
محیط آزمایشگاهی و مطالعه موجهای مغزی در زندگی
آل است.
واقعی برای واقعیت مجازی ایده

