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براى آن که یک سامانه سایبر فیزیکى 
رفتــار صحیــح از خود بــروز دهد، الزم 
اســت مجموعه هاى منظم و متنوع کنار 
یکدیگر قــرار گیرند و به صورت یکپارچه 
مدیریت شوند. مرکز پژوهشى سامانه هاى 
سایبرفیزیکى دانشگاه تهران نیز به منظور 
ایجاد چتر فناورى بــراى ارتباط هدفمند 
در حوزه هاى میان رشــته اى سامانه هاى 
سایبرى در زمســتان 1395 در دانشکده 
مهندســى برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 

آغاز به کار کرده است.
دکتر مهــدى کارگهــى، دبیر علمى 
دومیــن دوره ســمپوزیوم بین المللــى 
سیســتم ها و فناورى هــاى بى درنــگ 
و نهفتــه که 19 و 20 اردیبهشــت 97 در 
دانشــکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران 
برگزار شد، درباره تفاوت طراحى و توسعه 
سیســتم هاى نهفته و بى درنگ نسبت به 
سایر سیستم هاى حوزه فناورى اطالعات 
و ارتباطات گفت: توجه به مسائلى همچون 
اســتفاده وسیع از حســگرها و عملگرها، 
استفاده بهینه از منابع سخت افزارى، شبکه 
و انــرژى در دســتگاه هاى نهفته، قابلیت 
مواجهه این دســتگاه ها با شرایط سخت 
و پیش بینى نشــده محیطــى و تاب آورى 
سیســتم ها، نگــرش متفــاوت در مقوله 
امنیت و حریم خصوصــى، ابعاد حقوقى، 
تنوع گســترده مشــتمل بر سیستم هاى 
نهفتــه مینیاتورى تا سیســتم هاى نهفته 
مبتنى بر ابر و از همه مهم تر حساسیت این 
سیستم ها به زمان است که دانش و فناورى 
این حوزه را به یک فناورى کلیدى و پیشرو 
تبدیل کرده اســت. این سیستم ها معموال 
در کاربردهاى بسیار حساس از نظر حیاتى 

و اقتصادى مورد استفاده قرار مى گیرند که 
روش هاى منحصر به فرد طراحى، توسعه، 
آزمون و نگهدارى خاص خود را دارند و در 
کشور ما چند سالى است متخصصان توجه 

ویژه اى به این حوزه مى کنند.

دکتــر کارگهــى دربــاره مقــاالت و 
سخنرانى هاى ارائه شده در این سمپوزیوم 
افزود: با همکارى محققان برجسته صنعت 
و دانشــگاه در سطح گســترده بین المللى 
متشــکل از آمریــکا، اروپا، و آســیا، این 
سمپوزیوم در مقیاس کشورهاى خاورمیانه 
از توجــه ویــژه برخوردار شــده و مقاالت 
متعددى از کشــورهاى اروپایى و آسیایى را 
نیز به خود جذب کرده اســت. این مقاالت 
در یک اســتاندارد مناسب با نسبت پذیرش 

40 درصد برگزیده شده اند که در سمپوزیوم 
پیش رو در قالب شش نشست تخصصى به 
زبان انگلیسى عرضه خواهند شد. گزیده اى 
از مقاالت پس از گســترش و داورى مجدد 
در نشــریات معتبر ISI منتشــر و تعدادى 
در کارگاه آموزشــى و غرفه هاى تخصصى 

نمایشگاهى نیز عرضه خواهند شد.

 هوشمند سیستم هاى  ارتقاى 
با هزینه کمتر

سامانه ســایبر فیزیکى نگاهى کالن 
بــر سیســتم هاى مبتنى بــر الگوریتم ها 
و هــوش مصنوعــى دارد و بــه کنتــرل 
هوشــمند این سیســتم ها مى پردازد. این 
ســامانه یک مفهوم میان رشــته اى برق، 
علــوم کامپیوتــر، مخابرات و بســیارى 
رشته هاى دیگر است که در طیف وسیعى 
از سیســتم هاى کوچک، بــزرگ و کالن 
مهندسى کاربرد دارد. شبکه برق هوشمند، 
سیستم حمل ونقل هوشمند، شبکه توزیع 
آب هوشــمند، سیســتم ارزیابى پزشکى، 
سیســتم هاى هوایى خودکار و خانه هاى 
هوشــمند نمونه هایــى از شــبکه هاى 
سایبرفیزیکى هســتند که در آینده چهره 

جدیدى از فناورى به نمایش مى گذارند.
دکتر صحرا صدیق سروستانى، استاد 
دپارتمان برق و علوم کامپیوتر دانشــگاه 
میسورى آمریکا و ســخنران کلیدى روز 
نخســت این ســمپوزیوم، درباره تفاوت 
اینترنت اشیا و سیستم هاى سایبر فیزیکى 
(Cyber Physical System) به جام جم 
مى گوید: این موضوع از جمله موضوعاتى 
است که افراد مختلف تعریف هاى مختلفى 
از آن دارند. نظر شــخصى من این اســت 
بخش هاى جزئى تر اینترنت اشــیا نقش 
مهم تــرى دارد. در اینترنت اشــیا مرحله 
تماس شــىء با کاربر یــا گیرنده خدمات 
اهمیــت دارد که اصطالحا لبه این فناورى 
(Edge) نامیده مى شود. این در حالى است 
که در سیســتم هاى سایبر فیزیکى هسته 

اصلى اهمیت دارد.
هــدف اصلى سیســتم هاى ســایبر 
فیزیکى، ارتقاى سیســتم هاى هوشمند 
مثل آب و برق با هزینه کمتر است. داشتن 
شبکه برق و آب مجهز به فناورى هاى روز، 
نیاز امروز همه کشورها است اما جایگزینى 
این سیستم ها هزینه باالیى دارد و کشورها 
نمى توانند همه بخش هاى یک سیســتم 
را همزمــان جایگزیــن کننــد. بنابراین 
الزم اســت سیســتم ها بخش به بخش 
تعمیر، بازیابى و تقویت شــوند. استفاده از 
برنامه هاى کامپیوترى و مخابرات و کنترل 

به طراحان اجازه مى دهد ابتدا نقطه اى پیدا 
کننــد که نیاز به تقویت دارد. در مرحله بعد 
افراد زودتر از مشکالت به وجود آمده باخبر 
مى شــوند. براى مثال در بعضى کشورها 
یک خط انتقال برق به دالیلى مثل برخورد 
حیوانات یا یخ زدگى ســیم قطع مى شود و 
اگر سیستم ســایبرى وجود نداشته باشد، 
ممکن اســت خطوط دیگر ظرفیت تحمل 
بار افزوده شــده از خط معیوب را نداشــته 
باشــند. اگر چنین شــرایطى به وجود آید 
خطــوط انتقال برق یکى بعــد از دیگرى 
از کار مى افتد و یک مشــکل بزرگ پدید 
مى آید. یک سیســتم غیرهوشمند فقط از 
ظرفیت یک خط باخبر اســت و از وضعیت 

خطوط منشعب اطالعى ندارد.
یکى از مثال هاى اهمیت هوشــمندى 
سیســتم بــراى اطــالع از وضعیت دیگر 
بخش هــا رودخانه هاى مشــترك میان 
کشــورهاى قاره اروپاســت. ممکن است 
یک کشــور براى یــک رودخانه تصمیمى 
بگیرد، بدون آن کــه از نتیجه این تصمیم 
روى دیگر بخش هــاى رودخانه اطالعى 
داشته باشــد. سیستم هاى هوشمند در این 

زمینه راهگشــا خواهند بود و باعث مى شود 
تصمیم گیرندگان نسبت به شعاع بیشترى از 
اثرگذارى تصمیم ها اطالع داشته باشند و با 
دوراندیشى بیشتر عمل کنند. در این شرایط 
است که هزینه ها کمتر و تاثیرگذارى بیشتر 
مى شود. سیستم سایبر فیزیکى به طراحى 
و تقویت سیســتم کمک مى کند و عالوه بر 
این هنگام بروز مشــکل بسرعت مى توان 
نقطه اى که باعث بروز مشــکل شده پیدا و 

مساله را برطرف کرد.

 سیســتم هاى نیــرو، آغازگر
توسعه سیستم هاى هوشمند

سیســتم هاى فیزیکى کــه با یکدیگر 
و با اینترنت یا شــبکه داخلــى دیگرى در 
باالدســت خود در ارتباط (شبکه) هستند، 
با کمک مفهوم سیستم هاى سایبر فیزیکى 
هوشــمندتر و دقیق تــر از قبــل مدیریت 
مى شــوند. همچنیــن تشــخیص خطا و 
جلوگیرى از بحران در سیستم هاى بزرگ 
نیروگاهى با کمک این سیستم ها دقیق تر و 
ساده تر خواهد بود. این سیستم ها از اجزاى 
ریز گوناگونى تشکیل شده اند که مثل همه 
اعضاى تولید و توزیع شبکه برق، با یکدیگر 
شبکه و مجموعه اى در راستاى یک هدف 
هستند. این پژوهشگر سیستم هاى سایبر 
فیزیکــى مى افزاید: به نظــر من تقویت 
اینترنت اشیا و سیستم هاى سایبر فیزیکى 
از شبکه هاى برق آغاز مى شود و گسترش 
پیدا مى کند. رشته من برق است و به همین 
دلیل، هم با فیزیک مســاله سیستم نیرو و 
هم سیستم هاى ســایبرى آشنایى دارم و 
حدود 12 ســال است روى این سیستم کار 
مى کنــم. اما براى مثال در مورد سیســتم 
آب یک مهندس بــرق چندان با معادالت 
عمران و هیدرولیک آشــنا نیست و زمان 
زیادى مى برد تا با معادالت این سیســتم 
آشــنا شــود. به همین دلیل است که فکر 
مى کنــم چــون متخصصان بــرق به هر 
دو زمینه تســلط دارند، هوشمندســازى از 
سیســتم نیرو آغاز مى شود و در رشته هاى 
دیگر گســترش پیدا مى کنــد. با این حال، 
این رشــته بسیار جوان و البته دشوار است، 
چرا کــه هنوز متخصصان بــه آن اعتماد 
نکرده انــد؛ براى مثال مهندســان عمران 
روى اســتانداردهاى یک پل تاکید زیادى 
دارند و براحتى حاضر نیســتند محاسبات 

کامپیوترى را وارد کار خود کنند.
این محقق مى افزاید: البته شبکه هایى 
مثل شبکه نیرو و آب شباهت هاى بسیارى 
با یکدیگر دارند. براى مثال مى توان هر دو 
شــبکه را به تعدادى لوله با ظرفیت محدود 
تشبیه کرد که موادى جارى را در خود حمل 
مى کنند. حتى مى توان یک جاده یا اتوبان 
را با خودروهایــى در نظر گرفت که در آن 
حرکــت مى کنند. بنابرایــن اگر بتوان این 
شباهت ها را مدل سازى و به یکدیگر تبدیل 
کرد، نیاز نیســت براى هر سیستم سال ها 
وقت صرف شود. یکى از زمینه هایى که در 
حال حاضر یکى از دانشجویان من روى آن 
کار مى کند، چگونگى تبدیل مدل شــبکه 
نیرو به شــبکه آب اســت و به این ترتیب 

مى توان از داده ها بیشتر استفاده کرد.

رویکرد جدید براى اینترنت اشیا
محققان حوزه برق و رایانه براى حل چالش هاى مدیریت شهرى و بین المللى راهکارهاى فناورانه در آستین دارند

سپیده شعرباف
 دانش

در دهه هــاى اخیر، چند تحول مهم در دنیاى علم و فنــاورى رخ داده که در ابعاد 
اجتماعى و اقتصادى جهان تاثیرى شــگرف داشــته اســت. توســعه و به کارگیرى 
ســامانه هاى ســایبر فیزیکى که حاصــل تجمیع علوم و فناورى هاى پرشــتاب در 
ســال هاى اخیر است نیز تحول اساسى قرن 21 خواهد بود. چنین سامانه گسترده اى 
نیاز به تخصص ها و ورود به حوزه هاى میان رشــته اى علم دارد تا بتوان به کمک آن 

به حل مشکالت جامعه پرداخت.
هدف اصلى ســامانه هاى ســایبر فیزیکى، کنترل و مدیریت رایانه اى پدیده هاى 
فیزیکى و بیولوژیکى با اســتفاده از سیســتم هاى نهفته در مقیاس بسیار وسیع است. 
در حــال حاضر حدود 20 میلیارد دســتگاه رایانه اى در قالب سیســتم هاى نهفته در 
کاربردهاى مدیریت ترافیک، حمل ونقل، خودروى هوشــمند، سالمت و تجهیزات 
پزشکى، اکتشافات، گوشــى هاى هوشمند و... در حال استفاده است. برآوردها نشان 
مى دهد تا سال 1404/ 2025 بیش از 15 هزار دستگاه در هر دقیقه به شبکه اینترنت 
افزوده خواهد شــد. این عدد از گســترش چشــمگیر اینترنت اشــیا در ابعاد تجارى، 

اقتصادى و اجتماعى فناورى خبر مى دهد.

چالش هاى گسترش سیستم
 سایبر فیزیکى

یکى از چالش هاى سیســتم این اســت که بندرت جایى پیدا مى شود که 
هوشــمندى سیستم براى مثال در همه مناطق یک شهر به یک اندازه باشد. 
در نتیجه یک سیســتم ناهموار وجود دارد که بخشــى هوشــمند و بخشى 
غیرهوشمند است و این دشــوارترین ترکیب براى یک سیستم است. دکتر 
سروســتانى درباره اهمیــت توجه به این چالش ادامــه مى دهد: در خطوط 
مترویى که همه واگن ها راننده داشته باشند، مى توان خطوط را بهینه سازى 
کــرد و خطوط مترو بــدون راننده را نیز مى توان بخوبى بهینه ســازى کرد. 
اما وقتى در خطوط مترو یک شــهر تعدادى از قطارها راننده داشــته باشد و 
تعدادى بدون راننده باشد، بهینه سازى سیستم بسیار مشکل خواهد بود؛ این 
را مى تــوان در مورد خودروهاى بدون راننده که کنار خودروهاى با راننده در 
خیابان تردد مى کنند نیز مثال زد. در بسیارى از موارد به دلیل قابل پیش بینى 

نبودن رفتار انسان خودروهاى خودران دچار مشکل مى شوند.
با این حال هیچ کشــورى نمى تواند همه سیســتم یک شبکه بزرگ را 
ریشه کن و یک سیستم هوشمند از نو بنا کند. به همین دلیل سیستم به مرور 
جایگزین مى شــود. کارى که ما مى کنیم این است که نقاط خطیرتر سیستم 
را ارزیابى مى کنیم و مشخص مى کند تقویت کدام خط تاثیر بیشترى دارد.

سیستم هاى هوشمند 
در زمینه مدیریت کالن 

راهگشا خواهند بود و باعث 
مى شود تصمیم گیرندگان 
نسبت به شعاع بیشترى 
از اثرگذارى تصمیم ها 
اطالع داشته باشند و با 

دوراندیشى بیشتر 
عمل کنند

دکتر صدیق سروستانى

سیستم هاى سایبرفیزیکى 
معموال در کاربردهاى بسیار 

حساس از نظر حیاتى و 
اقتصادى مورد استفاده 

قرار مى گیرند که روش هاى 
منحصر به فرد طراحى، 

توسعه، آزمون و نگهدارى 
خاص خود را دارند

دکتر کارگهى

طراحى نرم افزار 
ایرانى موقعیت یاب 
در اماکن سرپوشیده

محققــان یک شــرکت دانش بنیان 
متشــکل از فارغ التحصیالن دانشــگاه 
آزاد اســالمى واحد قزویــن در قالب تیم 
استارت آپى موفق به طراحى نرم افزارى 
براى راحتى انتخاب مسیر در مکان هاى 
سرپوشــیده شــدند. به گزارش جام جم، 
فرشــید عبداللهى یکــى از محققان تیم 
اســتارت آپى نرم افزار مکان یاب داخلى 
ایندوریا در گفت وگــو با خبرگزارى مهر 
اظهــار کرد: این نرم افــزار که کاربران را 
در محیط هــاى سرپوشــیده راهنمایى 
مى کند مشابه گوگل مپ فعالیت مى کند. 
وى با بیــان این که معموال جى پى اس ها 
در مکان هاى سرپوشــیده کار نمى کنند، 
خاطرنشان کرد: بیمارســتان ها، مراکز 
خرید، سینما، ورزشگاه ها، دانشگاه هاى 
بزرگ و ســاختمان هاى سرپوشیده نیاز 
به ایــن نرم افزارها دارند، زیرا کاربرى که 
براى اولین بار به این اماکن وارد مى شود 
با نقشه ســاختمان آشــنایى ندارد. این 
نرم افزار به ســهولت استفاده کاربران در 

مکان هاى جدید کمک مى کند.
فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد قزویــن با بیان این کــه براى قرار 
گرفتــن نقشــه اماکن مختلــف در این 
نرم افزار الزم اســت همکارى هایى بین 
شــرکت و مراکز سرپوشیده وجود داشته 
باشــد، گفت: الزم است اطالعات نقشه 
ساختمان و مراکز در این سامانه ثبت شده 
باشــد. این محقق افزود: این نیاز، داخل 
مجموعه هاى بزرگ احساس مى شد که 
تصمیم به طراحــى این نرم افزار کردیم، 

اما در حال حاضر همکارى وجود ندارد.
وى با بیان این که هنوز در کشور نمونه 
داخلى چنیــن نرم افزارى وجــود ندارد، 
عنوان کــرد: در این نرم افــزار ما عالوه 
بر نقشــه موقعیت، موقعیــت لحظه اى 
کاربــر، ســامانه اطالعاتــى و خدمات 
موقعیت محور را هم به مخاطب مان ارائه 

مى کنیم.
به گفته این محقق، عالوه بر نقشــه، 
وقتــى کاربر، داخل ســاختمان اســت 
مى تواند مکان دقیق خود را روى نقشــه 
به صورت آفالین و بدون نیاز به اینترنت 
ببیندو از کوتاه ترین مسیر به مقصد برسد. 
عبداللهى افزود: در حال حاضر، نســخه 
اندروید وجود دارد و نســخه ios در دست 

توسعه است.

دانش بنیان

 پشت پرده خالى کردن ناگهانى شارژ همراه
آنچه از عملکرد بهینه باترى گوشى باید بدانید

گاهى گفته مى شود هواى سرد، باترى تلفن همراه را از کار مى اندازد. اما هوا باید چقدر 
ســرد باشد که روى ابزار شــما اثر منفى بگذارد و مشکل ایجاد کند؟ به گزارش جام جم 
و به نقل از ایســنا، اغلب دیده مى شــود باترى هاى خودرو از کار مى افتند و نیاز دارند با 
استفاده از دســتگاه هاى دیگر به کار انداخته شوند. آیا این قاعده براى گوشى هوشمند 
شــما هم صدق مى کند؟ آیا دســتگاه شوکى وجود دارد که با استفاده از آن بتوان گوشى 

هوشمند شما را به کار انداخت؟
اول از همه، باید بدانید چه نوع باترى اى در گوشــى شــما وجود دارد و این را باید در 
وبگاه ســازنده گوشى خود پیدا کنید یا ممکن اســت اطالعات الزم روى جعبه گوشى 
نوشته شده یا اگر بتوانید به باترى دسترسى داشته باشید روى خود باترى موجود باشد.

در حال حاضر بســیارى از ســازنده ها، از باترى هاى لیتیومـ  یونى استفاده مى کنند 
که با نام هاى باترى Li-ion یا LIB شــناخته مى شــود. باترى هــاى لیتیومـ  یونى با 
جابه جا کردن یون ها بین قطب منفى و مثبت براى شــارژ یا تخلیه شارژ کار مى کنند. در 
این بین، دما مى تواند در چگونگى جابه جایى یون ها بین الکترودها موثر باشــد. اگر هوا 
بسیار سرد شود، یون ها حرکت نمى کنند و باترى کار نخواهد کرد، البته نکته کلیدى این 
اســت براى چنین شــرایطى، هوا باید واقعا خیلى سرد باشد. حقیقت این است در دماى
 کمتر از 40 درجه ســانتى گراد زیر صفر، فعالیت باترى متوقف مى شــود. در دماى کمتر 
از 20 درجه ســانتى گراد زیر صفر، درصدى از شــارژ باترى هــاى لیتیومـ  یونى تخلیه 
مى شــود و در دماى بیشــتر از صفر درجه سانتى گراد، باترى لیتیومـ  یونى بدون مشکل 

شارژ خواهد شد.
همچنین در دماى بیشــتر از 45 درجه ســانتى گراد، باید از شارژ کردن باترى هاى 
لیتیومـ  یونى بپرهیزید و البته در دماى بیشــتر از 60 درجه ســانتى گراد، باترى لیتیومـ  

یونى شروع به تخلیه شارژ مى کند.
دماى مناسب براى شــارژ باترى هاى لیتیومـ  یونى بین 10 تا 30 درجه سانتى گراد 
اســت. در حالى که میزان شارژ مناسب که باید در باترى ذخیره شده باشد، بین 40 تا 80 
درصد است. اگر این توصیه ها را جدى بگیرید، مى توانید مطمئن باشید عمر باترى شما 
افزایش مى یابد. همچنین توجه داشــته باشــید باترى هاى لیتیومـ  یونى گاهى به طور 
خودکار شــروع به تخلیه شارژ مى کنند که این موضوع البته بین تولیدکنندگان مختلف 
متفاوت است، اما معموال هر ماه بین 1/5 تا 2 درصد رخ مى دهد که البته به دما نیز بستگى 
دارد. متوسط طول عمر باترى گوشى تلفن همراه بین 500 تا هزار چرخه است و هر چرخه 

زمانى است که باترى شما به اتمام رسیده و دومرتبه شارژ شده است.

دانستنى ها

10 ستس، قابلیت مهم بعدى ویندوز
ستس (Sets) نام قابلیت بعدى ویندوز 10 است که به کاربران امکان مى دهد اپلیکیشن ها و 
صفحات اینترنتى خود را در قالب تب هاى مجرا در یک پنجره در اختیار داشته باشند. به گزارش 
زومیت و به نقل از The Verge، مایکروسافت به صورت رسمى با قابلیت جدیدى به نام ستس  
که با نسخه بعدى ویندوز10 در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت، ترکیب اپلیکیشن ها به شکل 
تب هاى مختلف درون یک پنجره را امکان پذیر مى کند. ستس که پیش از این در نسخه هاى 
پیش نمایش اولیه اینســایدر ویندوز 10 قرار گرفته بود، قصد دارد با بهره گیرى از تب ها فاصله 
بین اپلیکیشــن ها و وبگاه ها را از میان بردارد و به کاربران امکان بدهد اپلیکشــن هاى در حال 

اجراى خود را درون یک پنجره واحد با یکدیگر ادغام کنند.
ســتس تنها براى افزودن پنجره هاى تب دار به هر اپلیکیشن مجزا نیست؛ بلکه سیستمى 
فراگیر از تب ها محسوب مى شود که تمام اپلیکیشن هاى روى رایانه شما و همچنین اینترنت 
را پوشــش مى دهد. هر چند با به کارگیرى ستس مى توانید یک پنجره واحد با تمام وبگاه هاى 
درون مرورگر اج (edge) را به عنوان یک تب و تب دیگرى نیز از تمام اسناد خود داشته باشید؛ 
اما قدرت واقعى ستس در توانایى ترکیب و تطابق برنامه ها و وبگاه ها با یکدیگر در یک پنجره 
واحد خالصه مى شــود. براى مثال، مى توانید یک پنجره متشکل از برنامه سفر در برنامه وورد 
(Word) را به همراه تمام تب هاى هتل ها و پروازهاى خود در کنار آن داشــته باشید. عالوه بر 
این مى توانید ارائه اى متشــکل از اسناد و تصاویرى که براى پیشینه تحقیق استفاده مى کنید، 

در کنار آنها نگه دارید.
در قلب ستس، مرورگر نه چندان محبوب اج قرار دارد. با باز کردن تبى جدید از یک اپلیکیشن 
یا یک صفحه فعلى از اینترنت، یک صفحه تب جدید براى شــما نمایان خواهد شــد. اما ستس 
عالوه بر پیشــنهاد وبگاه هاى محبوب یا پربازدید، امکان باز کردن اپلیکیشن، فایل و تب را در 
اختیار شما قرار مى دهد. ستس همچنین با ابزار تایم الین مایکروسافت که با به روزرسانى اخیر 
ویندوز 10 در اختیار کاربران قرار گرفت، یکپارچه شــده است و انتخاب یک اپلیکیشن یا وبگاه 
را که در حال حاضر یا قبال از روى یک دستگاه دیگر به عنوان یک تب جدید مشغول کار روى 

آن بودید، آسان تر مى کند.
مایکروســافت هنوز تاریخ مشخصى براى عرضه ستس اعالم نکرده است. با این حال، با 
تداوم توســعه ستس از سوى مایکروســافت، این قابلیت از طریق نسخه هاى پیش نمایش در 

اختیار کاربران اینسایدر ویندوز قرار خواهد گرفت.

طرح هاى هیجان انگیز اوبر براى تاکسى هاى هوایى
سرویس تاکســى هاى هوایى اوبر موسوم به اوبر ایر (UberAIR) از نظر بسیارى چیزى 
فراتر از یک رویاى علمىـ  تخیلى نیســت، اما اوبر عمیقاً بــاور دارد که مى تواند این طرح را تا 
سال 1402/ 2023 به انجام برساند و در تازه ترین قدم عملى در این مسیر طرح هاى ایده اى از 
 (Skyport) نخستین ایستگاه هاى فرود و پرواز تاکسى هاى پرنده خود موسوم به اسکاى پورت
را منتشــر کرد. به گزارش دیجیاتو و به نقــل از Engadget  در خالل دومین روز از کنفرانس 
Elevate Summit 2018 اوبــر از ایده خود براى ایســتگاه هاى فرود و پرواز تاکســى هاى 
پرنده اش رونمایى کرد. این ایستگاه ها هنوز در مراحل نخستین طراحى خود قرار دارند، اما اوبر 
مى گوید چنین مراکزى مى توانند در هر ساعت جابه جایى بیش از 4000 مسافر را مدیریت کنند. 
براى نیل به این هدف ایستگاه هاى پروازى اوبر در هر ساعت، ظرفیت پرواز یا فرود هزار اوبر ایر 

(UberAIR)  را خواهند داشت.

نکته بسیار جالب در خصوص ایده اوبر آن است که این ایستگاه هاى فرود و پرواز مى توانند 
به صورت یک ماژول کامل طراحى شده و در مکان هایى که فضاى کافى داشته باشند، نصب 
شوند. به عبارت دیگر مى توان در طبقه آخر هر برج، آسمانخراش یا پارکینگ هاى طبقاتى یک 
اسکاى پورت را احداث کرد. در ضمن به لطف همین طراحى ماژوالر مى توان ایستگاه هایى با 
ظرفیت هاى متفاوت را بسته به تقاضا و بدون نیاز به طراحى اختصاصى احداث کرد. تنها کافى 
است مشخص شود چه ظرفیتى از مسافر قرار است در این مجموعه میزبانى شود و به تناسب آن 
ماژول هاى فرود و همچنین ســایر سرویس هاى جانبى به یکدیگر متصل شده و عرشه اصلى 
را خواهند ساخت. این تنها یکى از ایده هایى است که شرکت هاى معمارى بزرگ براى تحقق 

ایده تاکسى هاى هوایى به اوبر پیشنهاد کرده اند.

تازه هاى فناورى

شکایت از اپل براى 
کیفیت کیبورد

یکــى از مشــکالت همیشــگى 
مک بوك اپل کیبورد نامرغوبى است که 
حاال منجر به شــکایت جمعى از کمپانى 
سازنده شده اســت. به گزارش جام جم 
و به نقــل از دیجیاتو، کاربران مک بوك 
تاکنون به شــکل هاى مختلف از پست 
وبالگى و شبکه هاى اجتماعى گرفته تا 
ایجاد فروم و تهیه آهنگ و ویدئوى طنز 
ســعى کرده اند اعتراض خود به کیفیت 
پایین کیبورد مک بوك را نشــان دهند. 
در هفته هاى گذشــته، هزاران نفر از این 
کاربران طومارى اعتراضى را امضا کرده 
بودند، بــا این حال بــه نتیجه مطلوب 
نرســیده و در نهایت بــه مراجع قضایى 

متوسل شده اند.
براساس شکایت مذکور که در دادگاه 
منطقه اى کالیفرنیا ثبت شده خریداران 
مک بــوك و مک بــوك پروهاى مدل 
2015 به بعد مجهز به کیبورد باترفالى 
با مشــکالتى از قبیل عدم پاسخگویى یا 
خرابى کیبوردها مواجه شده اند؛ با وجود 
این اپل تاکنــون راه حلى براى آنها ارائه 
نکرده است. شرکت کوپرتینوى در سال 
2015 کیبــورد باترفــالى را جایگزین 
ساختار قطاعى زیر هر کلید کرد که قرار 
بود میزان ثبات، پاســخگویى و سهولت 
اســتفاده از آن را افزایــش دهد، برخى 
کاربران امــا همان ســاختار قدیمى را 

ترجیح مى دهند.
مک بــوك پرو جدید درســت مثل 
دیگــر لپ تاپ هاى تولید اپــل، قابلیت 
تعمیرپذیــرى چندان مطلوبــى ندارد و 
در صورت خرابى یــا گیرکردن هر کدام 
از کلیدهاى کیبــورد، کاربران چاره اى 
جز ســپردن آن به نمایندگى هاى مجاز 
نخواهــد نداشــت که در برخــى موارد 
تــا تعمیــر آن یک هفته طول کشــیده 
و هزینــه اى بالغ بــر 700 دالر را روى 
دســت آنها مى گذارد. در شکایت مذکور 
تاکید شــده اپل بایــد اطالعات کافى را 
از ســاختار معیوب مک بوك افشا کرده 
و مبالغ دریافتــى بابت تعمیر یا تعویض 
این دستگاه ها را به کاربران مرجوع کند. 
اپل هنوز نسبت به اقدام قضایى واکنشى 
نشــان نداده اما بعید است براحتى تسلیم 

شاکیان شود.


