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تولید روبات با الهام از یوزپلنگ
محققان دانشگاه کارولینای شمالی با بررسی حرکات نرم و 
منعطف بدن یوزپلنگ ها، روباتی با حرکات کششی نرم تولید 

کرده اند که در عین حال با سرعت مناسبی حرکت می کند.
مهر- روبات ن��رم و منعطف مذکور که لی��پ نام دارد، به 
جای عضله دارای بدنه س��یلیکونی، دو مح��رک بادی نرم و 

ستون فقرات مکانیکی کامال انعطاف پذیر است.
با پمپاژ ه��وا به درون س��تون فقرات مکانیکی و س��پس 
خروج هوا از آن انرژی در روبات ذخیره شده و سپس به طور 
ناگهانی آزاد می ش��ود. همین امر خم شدن منعطف و فوری 
ستون فقرات و تبدیل وضعیت آن را از حالتی به حالت دیگر 

تسهیل می کند.
در نتیجه اس��تفاده از این فناوری حرکت منعطف روبات 
و کش آمدن بدن آن در حین دویدن ممکن می ش��ود. این 
روبات همچنین می تواند به ش��کلی منعط��ف و روان در آب 

شنا کند.
محققان با استفاده از فناوری یادش��ده روبات هایی تولید 
کرده اند که 7 س��انتی متر طول دارند و وزن آنها به تنها 45 

گرم می رسد. 

فروش اطالعات ۷۳ میلیون مشتری 
شرکت های تجاری در وب تاریک

عضای گروه هک ShinyHunters اطالعات مشتریان 
بیش از ده شرکت تجاری را س��رقت کرده اند و آنها را در وب 
تاریک ی��ا دارک وب در معرض فروش ق��رار داده اند. قیمت 

فروش کل این اطالعات 18 هزار دالر است.
مهر- اعض��ای گ��روه هک��ری ShinyHunters در 
هفته گذشته نیز اطالعات ۹1 میلیون مشتری سایت خرید 
و فروش آنالی��ن توکوپدی��ا را در اندونزی س��رقت کردند و 
اطالعات 15 میلیون نفر از آنها را در فضای آنالین به رایگان 
منتشر کردند. این هکرها از فروش کل اطالعات ۹1 میلیون 

مشتری هک شده به قیمت 5000 دالر خبر داده اند.
از جمله ش��رکت هایی که اطالعات 30 میلیون مش��تری 
آنها سرقت شده می توان به س��ایت زوج یابی زوسک اشاره 
کرد. همچنین داده های 15 میلیون مش��تری س��ایت چت 
بوکس که خدمات چاپ آنالین ارائه می دهد، س��رقت شده 
است. سوش��یال ش��یر کره جنوبی که در زمینه خدمات مد 
فعال است، نیز ش��اهد س��رقت اطالعات 6 میلیون مشتری 

خود بوده است.
همچنین اطالعات هشت میلیون مشتری سایت خدمات 
تحویل غ��ذای هوم چ��ف و اطالع��ات 5 میلیون مش��تری 
س��ایت فروش آنالین مین تد هک شده است. از جمله دیگر 
س��ایت هایی که اطالعات دو تا س��ه میلیون مش��ترک آنها 
س��رقت ش��ده می توان به روزنامه آنالین کرونی��کل آو هایر 
ادوکیش��ن، مجله کره ای جی جومیم و مجله حوزه سالمت 

مایندفول اشاره کرد.
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پاییز گذش��ته، گوگل اعالم کرد که به برترِی کوانتومی دس��ت یافته 
اس��ت. اگر این خبر کم��ی انتزاعی اس��ت و کاربرهای متوس��ط آن را 
یه درس��تی درک نمی کنند پس باید یک ب��ار دیگر خوب ب��ه آن فکر 
کنند. آنچه تیم گ��وگل انجام داد در اصل، اس��تفاده از ی��ک کامپیوتر 
کوانتومی برای حل مش��کلی بود که حتی جذاب ترین ابرکامپیوترها را 
هم سردرگرم  کرده بود. البد با خود می گویید چه تکان دهنده، اینطور 
نیست؟ عالوه بر این، شرایط رایانش کوانتومی مستقیماً امنیت داده های 
ش��ما را تحت تأثیر قرار می دهد. از اینها گذشته، بس��یاری از متدهای 
محافظتی در جهان دیجیتال بر مبن��ای ضد کرک بودن )در بازه زمانی 
معقول( هس��تند. در ادامه با ما همراه شوید تا با ش��ما از کامپیوترهای 
کوانتومی بگویی��م و توضیح دهیم چطور مجرمان س��ایبری می توانند 

روزی آن ها را هک کنند.
کامپیوتر کوانتومی چیست؟

تفاوت عمده  یک کامپیوتر کوانتومی با نوع س��نتی ترانزیستوری آن 
که امروز همگی اس��تفاده می کنیم، در نحوه  مدیریت اطالعات اس��ت. 
دستگاه هایی که با آن ها آش��نایی داریم –از اسمارت فون ها و لپ تاپ ها 
گرفته تا ابرکامپیوتره��ای Deep Blue - همه چی��ز را به بیت ذخیره 
می کنند؛ نامی که به کوچکترین واح��د اطالعاتی می گویند. یک بیت 
می تواند یک��ی از ای��ن دو ارزش را بگیرد: صفر یا یک. الم��پ را در نظر 
بگیرید؛ یا روش��ن اس��ت )1( یا خاموش )0(. یک فایل روی دیس��ک 
کامپیوتر ش��بیه به مجموعه ای اس��ت از المپ که برخی ش��ان روشن  
هستند و برخی شان خاموش. شما با تجهیز خود به بسیاری المپ  روشن 
می توانید برای رمزگذاری اطالعات از عبارتی چون »آلبرت اینجا بود« 

یا تصویر مونا لیزا استفاده کنید.
وقتی یک دس��تگاه دو حالته مش��کلی را حل می کند، باید مدام این 
المپ ها را روشن و خاموش کند و برای اینکه نگذارد حافظه اش را خراب 
کنند، نتایج محاسبات میانی را نوشته و پاک کند. این کار زمان می برد، 
برای همین اگر روند پیچیده باشد، کامپیوتر برای مدت بسیار طوالنی 
فکر خواهد کرد. کامپیوترهای کوانتومی برخالف عموزاده های سنتی 
خود با استفاده از بیت های کوانتومی یا به طور مختصر همان کیوبیت ها، 
اطالعات را ذخیره و پردازش می کنند. آن ها نه تنها می توانند روشن و 

خاموش شوند بلکه می توانند در حالت گذار )transitional state(  و 
حتی در آن واحد در دو حالت روش��ن و خاموش قرار بگیرند. کیوبیت 

مانند المپی است که خاموشش کرده اید؛ اما همچنان سوسو می زند.
یا مثل گربه شرودینگر )یک آزمایش فکری که در سال 1۹35 اروین 
شرودینگر، فیزیکدان اتریشی، ابداع کرد(  که هم زنده است و هم مرده. 
المپ های کامپیوتر کوانتومی که هم روش��نند و ه��م خاموش کلی در 
زمان صرفه جویی می کنند. بنابراین، یک کامپیوتر کوانتومی می تواند 
حتی در مقایسه با قدرتمندترین دستگاه سنتی نیز مشکالت پیچیده 
را بسیار سریع تر حل کند. گوگل ادعا می کند که ماشین کوانتومی اش 
که Sycamore نام دارد، توانسته محاس��بات را ظرف 3 دقیقه در یک 
بیت انجام دهد؛ چیزی که یک ابرکامپیوتر معمولی 10 هزار سال طول 
می کشد تا به این محاس��بات برسد. اینجاس��ت که واژه »برتری« پا به 

میدان می گذارد.
 کامپیوترهای کوانتومی در دنیای واقعی

آنطور که دس��تگیر ما ش��ده اس��ت، کامپیوترهای کوانتومی وقتی 
صحبت از حل کردن مشکالت بسیار پیچیده به میان می آید به شدت 
سریع عمل می کنند. بنابراین، چرا عصر ترانزیستور هنوز به کتاب های 
تاریخی نپیوسته است؟ دلیلش این است که این فناوری هنوز نوپاست 
و وضعیت »المپ چش��مک زن« همچنان ناپایدار است. تازه این را هم 

باید دانست که هر قدر سیس��تم کیوبیت های بیشتری در خود داشته 
باشد، پایدار بودنش سخت تر می شود و امکان سنجِی محاسبات )از میان 
کلی موارد دیگر( به تعداد کیوبیت ها بستگی دارد: با دو المپ -حتی آن 

رده باالترین ها -هم نخواهید توانست مونا لیزا را بکشید.
دالیل دیگری هم که توضیح ش��ان از حوصله این متن خارج اس��ت، 
نمی گذارن��د کامپیوتره��ای کوانتومی به ط��ور کلی و از ریش��ه و بن 
پردازش��گرهای خود را تعویض کنند. در نظر داش��ته باش��ید که آن ها 
اطالعات را به طور کاماًل متفاوتی پردازش می کنند. این بدان معناست 
که نرم افزارهای مخصوص آن ها باید از ابتدا توس��عه داده ش��ود. ش��ما 
نمی توانید صرفاً ویندوز را روی کامپیوت��ر کوانتومی نصب کنید؛ بلکه 
نیاز به یک سیس��تم عامل کوانتومی کاماًل جدی��د و اپ های کوانتومی 
دارید. گرچه دانش��مندان و غول های آی تی دارند کمابیش توک پای 
خود را به س��احل دریای بی کران کوانتوم می زنند ام��ا در حال حاضر 
کامپیوترهای کوانتومی تقریب��اً دارند مانند ه��ارد درایوهای خارجی 
)که توس��ط کامپیوترهای معمول کنترل می ش��وند- و بدان متصلند( 
کار می کنن��د. آن ها برای ح��ل دامنه محدودی از مش��کالت همچون 
مدلس��ازِی اتم هیدروژنی یا جس��ت وجوی پایگاه های اطالعاتی مورد 
استفاده قرار می گیرند. با وجود قدرت رایانش کوانتومی شما هنوز هم 
نمی توانید از آن برای آنالین شدن و تماشای ویدیوها استفاده کنید. با 
این حال بسیاری بر این باورند که آینده به رایانش کوانتومی تعلق دارد. 
اولین کامپیوترهای کوانتومی س��ال 1۹۹۹ در بازار دیده شدند. امروز، 
س��ازمان های بزرگ چون گوگل، هانی ول، آی ب��ی ام )این مورد آخر به 
مشتریان دسترسی ابری به کامپیوتر کوانتومی اش را می دهد(، توشیبا، 
علی بابا و بایدو ش��دیداً دارند روی این حوزه سرمایه گذاری می کنند. با 
این وجود، مشکلی که گوگل حل کرد به غیر از نشان دادن قابلیت های 
رایانش کوانتومی کارایی  دیگری ندارد. البته آنقدر پیچیدگی وجود دارد 
که کاربر روزانه الزم نیس��ت از تمام چم و خم های آن س��ر دربیاورد. از 
طرفی نیز همه هم با این ادعای 10 هزار ساله گوگل موافق نیستند. برای 
مثال آی بی ام مطمئن است که یک ابرکامپیوتر می تواند همین مساله 

را حل کند، حاال نه در 3 دقیقه؛ اما دیگر از 48 ساعت بیشتر نمی شود.
  منبع: کسپرسکی آنالین 

آگهی 
مناقصه

 شــهرداري علي آباد كتول در نظر دارد باســتناد موافقتنامه شــماره  794641   مورخ  1398/12/29  ســازمان برنامه و 
بودجه اســتان گلســتان ،پروژه اجرای پل واقع بر روی رودخانه االزمن در محل ورودی ورزشــگاه شــهید علی آبادی براســاس 

برآورد ديتايل ها و نقشه و مشخصات پیوست را به پیمانكار واجدالشرايط واگذار نمايد. 
شرايط :

مكان پروژه: اجرای پل واقع بر روی رودخانه االزمن در محل ورودی ورزشگاه شهید علی آبادی  .1
برآورد پروژه  8/500/000/000ريال) هشــت میلیارد و پانصد میلیون ريال(میباشــد كه تمامی آن به صورت وجه   .2
نقد خواهد بود و در صورت افزايش مبلغ پیشنهادی مابقی آن ازمحل اعتبارات تملک دارايیهای سرمايه ای  ) اخزاء 811  (  به 

تاريخ سررسید13/ 10 /1400 می باشد.
متقاضیان مي بايســت ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ 425/000/000  ريال بابت ســپرده شــركت در مناقصه ارائه   .3

نمايند كه پس از انعقاد قرارداد با نفر برنده ضمانت نامه فوق مسترد میگردد .  
كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه   .4
ســامانه تداركات الكترونیكی دولت)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضويت قبلی،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
5.  پیمانكارانــی كه مايل به شــركت در مناقصه مي باشــند می بايســت ظرف مــدت 7 روز از تاريخ انتشــار اول آگهی تا 
مورخــه 1399/02/21 تــا ســاعت 14:30 مبادرت بــه دريافت اســناد مناقصه از ســامانه نمايند و ظرف مــدت 10 روز  از 
مورخه 1399/02/22 مهلت دارند پیشــنهادات - اســناد مناقصه  وگواهی صالحیت پیمانــكاری- تايیديه كد معامالتی فعال 
شركت)كدبورس(  و اساسنامه و رزومه كاری شركت را تا روز  پنج شنبه  مورخه  1399/03/01 تا ساعت 13:15 در سامانه 

مذكور بارگذاری نمايند .
ضمانــت نامــه بانكی در پاكت )الف( تا مورخه 1399/03/01 تا ســاعت 13:15 به صورت حضــوری تحويل دبیرخانه   .6

شهرداری گردد. ضمانت نامه بانكی می بايست به مدت 3 ماه دارای  اعتبار باشد.
شــركت كنندگانی كه مدارک فوق را در ســامانه بارگذاری ننمايند به پیشنهادات  آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد در   .7

ضمن مدارک به غیر از پاكت الف به هیچ وجه حضوری يا دستی تحويل گرفته نخواهد شد.
اسناد بايد هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد و به صورت خوانا و خوش خط تكمیل گردد.  .8

شركت كنندگان مي بايست حداقل داراي رتبه 5 رشته راه در زمان مناقصه باشند.  .9
قیمت پیشنهادي با احتساب حفظ قدرت خريد  بر اساس مینوس يا پلوس برآورد پیوست درج گردد.  .10

پرداخت كلیه كسورات به صورت قانونی خواهد بود.  .11
شهرداری در رد يا قبول پیشنهادات مختار است .   .12

برنـــدگان اول ، دوم وســوم مناقصه اگرظرف حداكثريک هفته پس ازابالغ ، حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده   .13
آنهابه ترتیب ضبط وطبق قانون عمل خواهد شد . 

14.  جهت اطالعات بیشــتر با شــماره تلفــن هــاي  6-01734222525  - داخلی 230  با امــور قراردادها تماس حاصل 
فرمايند.     

تاريخ بازگشايی پاكات رسیده روز شنبه مورخ 1399/03/03 ساعت 14:15 میباشد.  .15
انتشاراول:     1399/02/14   
ابوذر اسفندياري پورانتشاردوم:     1399/02/21   

شهردار علي آباد كتول

خروج بی سروصدای اریک اشمیث 
از گوگل

اریک اشمیث یکی از موسس��ان گوگل در ماه فوریه با این 
شرکت خداحافظی کرده، امری که می تواند نشانگر پایان یک 

عصر در این شرکت بزرگ فناوری باشد.
فارس- اشمیت که در سال های اخیر از حجم فعالیت های 
اجرایی خود به شدت کم کرده بود و تنها در حد مشاور فنی با 
گوگل و آلفابت همکاری می کرد در ماه فوریه روابط خود را با 

این شرکت ها قطع کرده است.
به نظر می رس��د وی ترجیح می دهد در حوزه های دیگری 
متمرکز شده و در زمینه ارتقای فناوری های نظامی با دولت و 

ارتش آمریکا همکاری کرده و به آنها مشاوره بدهد.
اشمیث در س��ال 2011 از مدیرعاملی گوگل کنار کشیده 
بود و در سال 2017 هم از مدیریت اجرایی آلفابت کنار رفت. 

ویژگی جدید توییتر 
برای رصد ریتوییت ها

توییتر در آینده ریتوییت هایی که ارزش بررسی دارند را به 
کاربرانش اطالع می دهد.

مهر- »جی��ن مانچون وانگ« یکی از کارب��ران توییتر که 
ویژگی ه��ای جدید اپلیکیش��ن را شناس��ایی می کند، فاش 
کرده که این پلفترم مشغول آزمایش قابلیتی است که تعداد 

ریتوییت های فرد به ازای هر کامنت را نشان می دهد.
این قابلیت به طور کامل از بخش ریتوییت جداگانه است.

عالوه بر آن، توییتر مشغول بررسی یک صفحه مخصوص 
ریتوییت ها برای دستگاه های اندروید است.

در این صفح��ه تمام ریتوییت هایی که ف��رد دریافت کرده 
وجود دارد. همچنی��ن ریتوییت هایی که ف��رد بدون کامنت 

دریافت کرده نیز به طور جداگانه نشان داده می شود.

تهدید الون ماسک
 به جابه جا کردن کارخانه تسال

الون ماس��ک که از تعطیل��ی کارخانه تس��ال در کالیفرنیا 
عصبانی اس��ت، تهدید کرده که کارخانه را ب��ه ایالت دیگری 

منتقل می کند.
مهر- کارخانه تس��ال در فرمونت به دلیل دستور قرنطینه 
منطقه آالمدا در پی ش��یوع ویروس کرون��ا همچنان تعطیل 
است و ایالن ماس��ک ادعا کرده که به دلیل دستور قرنطینه 
این منطقه، مقرهای تس��ال را به ایالت نوادا یا تگزاس منتقل 

می کند.
او همچنین تهدید کرده با توجه به شیوه برخورد تسال در 
آینده تولی��د را از کارخانه فرمونت به م��کان دیگری منتقل 
می کند. به گفته ماسک، شرکت تس��ال به دلیل سرپیچی از 
فرماندار، رئیس جمهور، آزادی های مشروطه ما و عقل سلیم 

ساده از مقامات این منطقه شکایت می کند.
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بازار بازی های ویدیویی امسال ۱۵۹ میلیارد دالری می شود
آمار

نتایج یک بررس��ی علمی نش��ان می دهد در سال 2020 
ح��دود 2.7 میلیارد نف��ر در سراس��ر جهان ب��رای اجرای 

بازی های ویدیویی 15۹.3 میلیارد دالر هزینه می کنند.
مهر- بررس��ی مؤسس��ه تحقیقاتی نیوزو نشان می دهد 
تا س��ال 2023 ارزش بازار بازی های ویدیویی از مرز 200 

میلیارد دالر خواهد گذشت.
میزان ص��رف هزینه ب��رای خری��د و اج��رای بازی های 

ویدیویی در سال 2020 نس��بت به سال 201۹ حدود ۹.3 
درصد افزایش خواهد یافت. ای��ن رقم مجموع صرف هزینه 
برای خرید بازی های موبایلی، رایانه ای و کنسول های بازی 
را در بر می گیرد. پیش بینی می شود تا سال 2023 حداقل 

نرخ رشد میزان خرید بازی های ویدیویی 8.3 درصد باشد.
نیوزو بر این باور اس��ت که ش��یوع ویروس کرونا و خانه 
نشینی میلیون ها نفر در سراس��ر جهان باعث شده تا عالقه 

به اجرای بازی های ویدیویی روز به روز بیش��تر شود و این 
صنعت بخشی از رش��د خود را مدیون این شرایط عجیب و 
پیش بینی نشده است. همچنین پیش بینی می شود عرضه 
مدل های جدید کنسول های بازی در انتهای سال 2020 نیز 

در رشد خرید بازی های گوناگون تأثیرگذار باشد.
بیش��ترین رش��د در صنعت بازی ه��ای ویدیویی مربوط 
به بخش بازی ه��ای تلفن همراه بوده اس��ت. درآمد حاصل 

از خرید بازی های موبایلی با رش��د 13.3 درصدی نس��بت 
به س��ال 201۹ در س��ال جاری میالدی به 77.2 میلیارد 
دالر رسیده اس��ت. تعطیلی کافه های بازی در کشورهایی 
مانند چین نیز اقبال به بازی های موبایل��ی را افزایش داده 
است. البته باید توجه داش��ت که تنها 38 درصد از کاربران 
 این بازی ها برای خرید آنها پ��ول داده اند و بقیه این بازی ها 

رایگان بوده اند.
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