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PUBLICITATE

Proiectul Familii de sufl et este fi nanțat în Apelul COERENT din cadrul Programului RO10-CORAI, fi nanţat de Granturile SEE 2009-2014 

şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială; Valoarea fi nanţării proiectului:  804.569,40 lei

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia ofi cială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009 – 2014, detalii pe site-urile www.eeagrants.org și www.granturi-corai.ro

Data comunicatului: 24 august 2016 Familii 
de suflet

COMUNICAT DE PRESĂ
Asociaţia Alfa Grup, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului 

Judeţean Cluj şi Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România , a derulat, în perioada iulie 2015 - aprilie 2016, proiectul 
“Familii de Sufl et”, cod PEH 086, din cadrul Programului RO 10 – “Copii şi tineri afl aţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi 
regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”.

 
Benefi ciari ai proiectului sunt 60 de copii institutionalizați din județul Cluj și 40 de copii de etnie romă din comuna 

Dragu, județul Sălaj, care au avut şansa de a-şi găsi părinţi de sufl et,  care să le îndrume paşii pentru o perioadă de timp.
Prin acest proiect, am reuşit să aducem bucurie în vieţile a 100 de copii, să le dăm o şansă la o viaţă mai bună şi să-i 

facem fericiţi alături de familiile lor de sufl et!
 
Conferinţa de fi nalizare a proiectului va avea loc miercuri, 24 august 2016, la Casino, Centrul de Cultură Urbană 

Cluj-Napoca din Parcul Central “Simion Barnuţiu”,  între orele 12-14. Sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai sectorului 
neguvernamental, ai mediului de afaceri, instituţii publice clujene şi mass-media.
Vă invităm să afl aţi care sunt rezultatele acestui proiect extraordinar.

www.familiidesufl et.ro; www.atelieruldefaptebune.ro

Cu siguranţă, cel mai 

spectaculos element din 

construcţia noului 

smartphone Galaxy Note 

7, ecranul de 5.7” cu mar-

gini curbate poate lăsa o 

gaură în buget la fel de 

impresionantă, dacă tre-

buie înlocuit în urma 

unei căzături pe ciment 

sau alt incident care a 

depăşit nivelul de andu-

ranţă oferit de scutul din 

sticlă Gorilla Glass 5.

După ce testele practice au 

demonstrat că scutul Gorilla 

Glass 5 aplicat telefoanelor 

Galaxy Note 7 este mai vul-

nerabil la zgârieturi superfi -

ciale decât soluţiile bazate pe 

Gorilla Glass 4 folosite cu mo-

dele smartphone anterioare, 

acum afl ăm şi că înlocuirea 

sa împreună cu ecranul OLED 

curbat depăşeşte cu mult cos-

tul unei reparaţii similare efec-

tuată la unul din produsele 

competitoare – 270 dolari, in-

formează go4it.ro.

Spre comparaţie, înlocui-

rea ecranului la un smartpho-

ne din seria iPhone 6 Plus cos-

tă aproximativ 150 dolari. Mai 

mult, HTC oferă ca o exten-

sie a programului HTC Advan-

tage lansat anul trecut posi-

bilitatea înlocuirii gratuite a 

ecranului (o singură dată) la 

telefoanele din seria One M9, 

în eventualitatea în care aces-

ta este distrus accidental.

Ce-i drept, Samsung oferă 

un program similar pentru asi-

gurarea telefonului mobil, aco-

perind primii doi ani de folo-

sire a acestuia. Opţiunea nu-

mită Protection Plus creşte în-

să cu 129 dolari costul de achi-

ziţie iniţial, acoperind două 

posibile cazuri de daune pro-

duse accidental, la care utili-

zatorul va suporta parţial cos-

tul reparaţiei.

Cât costă să înlocuieşti ecranul 
spart al unui Galaxy Note 7?Franţa şi Germania vor 

legi europene care să 

permită, în cadrul efor-

turilor antiteroriste, sto-

carea datelor despre per-

soanele care călătoresc 

în spaţiul UE şi obliga-

rea operatorilor servicii-

lor de mesagerie să ofere 

acces, în baza unui 

mandat judiciar, la con-

ţinutul conversaţiilor.

Ministrul francez de In-

terne, Bernard Cazeneuve, 

s-a întâlnit la Paris cu omo-

logul său german, Thomas 

de Maizière, pentru a discu-

ta despre intensificarea ac-

ţiunilor de combatere a te-

rorismului.

Germania şi Franţa pro-

pun crearea unei baze de 

date despre persoanele ca-

re intră şi circulă în spaţiul 

Uniunii Europene. "Vrem 

ajungerea la un acord în 

acest sens până la sfârşitul 

anului", a declarat Thomas 

de Maizière, citat de site-ul 

Tagesschau.de.

"Vrem să ştim cine vine 

în Europa, dacă are dreptul 

să rămână şi când a plecat 

din Europa. În acest mo-

ment, nu ştim", a argumen-

tat Thomas de Maiziere.

Această bază electronică 

ar urma să stocheze date 

privind vizele, privind po-

tenţiale atacuri teroriste în 

Spaţiul Schengen, informa-

ţii despre refugiaţi şi despre 

pasagerii curselor aeriene.

]"Credem că, după decizia 

Marii Britanii de ieşire din UE, 

este important să stabilim clar 

că Europa oferă soluţii mai 

bune statelor membre decât 

măsurile aplicate de naţiuni 

în mod unilateral, iar acest lu-

cru include şi siguranţa inter-

nă şi externă", a subliniat Tho-

mas de Maiziere.

În plus, Parisul şi Berli-

nul propun intensificarea 

cooperării la nivel european 

în materie de schimb de in-

formaţii şi crearea unui in-

strument legal pentru obli-

garea operatorilor servicii-

lor de mesagerie să ofere ac-

ces la conţinutul conversa-

ţiilor în cadrul investigaţii-

lor antiteroriste.

Mulţi terorişti, inclusiv 

militanţii reţelei Stat Isla-

mic, folosesc servicii crip-

tate de mesagerie în locul 

site-urilor de socializare, 

pentru a evita interceptarea 

conversaţiilor.

Bernard Cazeneuve a ofe-

rit drept exemplu al refuzu-

lui de cooperare cu autori-

tăţile aplicaţia de mesage-

rie a companiei Telegram, 

argumentând că sunt nece-

sare legi care să se aplice 

tuturor serviciilor online uti-

lizate în spaţiul UE.

Telegram, înfiinţată de o-

mul de afaceri rus Pavel Du-

rov în 2013, se prezintă, po-

trivit agenţiei Reuters, drept 

un serviciu de mesagerie ul-

trasecurizat, toate conver-

saţiile fiind criptate. Carac-

teristici similare are şi apli-

caţia WhatsApp, a compa-

niei Facebook Inc.

Călătoriile în UE, supravegheate

Genul muzical trance, 

muzică electronică deri-

vată din techno, poate 

reprezenta modalitatea de 

transmitere a unor mesaje 

criptate. 

Este concluzia unui cerce-

tător de la Universitatea de 

tehnologie din Varșovia care 

susține că a reușit să dezvol-

te o tehnică prin care poate 

transmite mesaje secrete cu 

ajutorul melodiilor genului 

muzical trance, relatează di-

gitaltrends.com.

O nouă formă de criptare

Krzysztof Szczypiorski de 

la Universitatea de Tehnolo-

gie din Polonia susține că es-

te vorba despre o nouă formă 

de criptare denumită ''StegI-

biza'', prin care sunt ascun-

se mesaje secrete în acest gen 

muzical. Ascunderea mesaje-

lor secrete într-o compoziție 

muzicală nu reprezintă o no-

utate, oamenii folosind tehni-

ca steganografi ei încă din se-

colul al XVI-lea, când călugă-

rul benedictin Johannes Tri-

themius a ascuns lucrarea sa 

despre criptografi e într-o car-

te despre magie. De atunci 

disciplina a evoluat iar cerce-

tătorii domeniului își codea-

ză mesajele în compozițiile 

muzicale digitale. 

Similar codului Morse

Cercetătorul polonez 

Szczypiorski a folosit 

fluctuațiile de ritm pentru a 

coda mesaje secrete într-un 

club de muzică dance din 

Ibiza, un gen muzical cu 

origini în insulele Baleare 

care este renumit pentru pu-

terea sunetului. El folosește 

ritmul într-o modalitate si-

milară codului Morse — 

crește ritmul pentru a obține 

punctul și reduce ritmul pen-

tru a obține acea linie. A-

ceste modificări sunt apoi 

adăugate unui cântec cu aju-

torul unui program de cal-

culator similar spre exem-

plu Apple Logix X Pro și es-

te folosit pentru pronunțarea 

cuvintelor. 

„Cobaii” n-au simțit 
nimic

Tehnica este atât de subti-

lă încât ascultătorii nu pot 

identifi ca schimbările ritmu-

lui, ascultând doar muzica 

propriu-zisă la petreceri. Când 

a testat metoda, Szczypiorski 

a descoperit că poate modifi -

ca ritmul cu 2% fără ca nici 

ascultătorii, nici chiar muzi-

cienii cunoscători să nu poa-

tă realiza că au fost făcute 

modifi cări. Tehnica sa ''StegI-

biza'' a fost numită astfel du-

pă originile mediteraneene ale 

genului muzical respectiv, a 

d e c l a ra t  K r z ys z t o f 

Szczypiorski, pentru MIT Te-

chnological Review. 

Krzysztof Szczypiorski a 

folosit piesele „Miracle” a 

trupei Queen, care are 92 de 

bătăi pe minut, „So What” 

a lui Miles Davis, cu 120 de 

bătăi pe minut, și „Rhythm 

is a Dancer” a lui Snap cu 

130 de bătăi pe minut. Toa-

te negativele melodiilor au 

fost pregătite, fără fragmen-

tele de voce, și apoi au fost 

modifi cate în stilurile tech-

no, hip-hop și trance cu aju-

torul instrumentelor dispo-

nibile în programul Logic X 

Pro. 

Apoi cercetătorul polonez 

a schimbat ritmul pentru a in-

troduce mesajul „Steganogra-

fi a este dansator!”. A rugat 

apoi 20 de participanți la o pe-

trecere, din care 10 lucrau în 

industria muzicală, să spună 

dacă observă diferențe în rit-

mul melodiilor și niciunul din-

tre cei prezenți nu a observat 

modifi cările făcute. Ulterior, el 

a sporit cu peste 3% modifi -

cările ritmului, iar jumătate 

dintre cei prezenți au început 

să observe modifi cările. 

Serviciile secrete, 
interesate de metodă?

Cercetătorul polonez 

susține că este puțin probabil 

ca spionii agențiilor din lu-

mea întreagă să folosească a-

ceastă metodă pentru a-și 

transmite unul altuia anumi-

te mesaje, însă interpreții de 

muzică ar putea folosi meto-

da pentru a transmite anumi-

te mesaje fanilor lor în melo-

diile pe care le lansează pe 

piață, notează technologyre-

view.com.

Mesaje secrete codate în muzică
Krzysztof Szczypiorski de la Universitatea de Tehnologie din Polonia explică noua formă de criptare.

DJ-ii pot transmite mesaje secrete codate, susţine  Krzysztof Szczypiorski


