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شــرکت ایربــاس کــه برای مــدت طوالنــی در
یک مــکان نامعلوم مدل مفهومی هواپیمای
جدیــد خــود را مــورد آزمایــش قــرار مــیداد،
ســرانجام آن را در ســه طرح متفاوت معرفی
کــرد و توضیح داد این محصول که نســل آتی
هواپیماهای مســافربری محســوب میشود و
هیــچ گونه آالیندگی از خــود بهجا نمیگذارد،
بزرگتریــن فنــاوری پرنــده در آســمان کــره
زمین خواهــد بود .بهگفته ایرباس ،نخســتین
هواپیمــای تجــاری جهــان کــه میــزان انتشــار
گازهــا و آالیندههــا در آن صفر اســت با عرض
حــدود  3متــر و جثــه کوچــک خــود تــا ســال
 2035میالدی بزرگترین تحول را در عرصه
هوانوردی ایجاد میکند.
مدلهــای مفهومــی کــه ایربــاس بهتازگــی از
آنها رونمایی کرده است نشان دهنده رویکرد
متفاوت این شــرکت برای دستیابی به پرواز با
انتشــار صفر آالیندهها اســت که گام جدید در
بهکارگیری فناوریهای هوشــمند و پیکربندی
ایرودینامیک بهمنظور حذف کربن از صنعت
هوانــوردی جهانــی را نشــان میدهــد ولی در
ایــن هواپیماهای متفــاوت از چه فناوریهایی
استفاده شده است؟
ëëاین هواپیماهای سبزتر
در بیــن ســه محصــول جدیــدی کــه ایربــاس
معرفی کرده اســت مدل کوچکتــر با عرض
 3متر بســیار مــورد توجه قرار گرفته اســت که
بدنــه ســهگوش آن در اصطــاح بــا بالهــای
تلفیقــی یــا «بلندد-وینــگ» ظاهــر کامــاً
متفــاوت بــا هواپیماهای امــروزی دارد و برای
آن سیســتمهای هوشــمند با قابلیت کنترل از
راه دور در نظر گرفته شــده اســت که البته هم
اکنون در مرحله آزمایشــی به سر میبرد .این
هواپیمای کوچک «ماوریک» نامگذاری شده
اســت و شــرکت ایرباس پیشبینی میکند در
آینــده مدل بزرگتر آن بهصــورت تجاری برای
جابهجایــی مســافران در خطــوط بینالمللی
هوایی مورد استفاده قرار گیرد.
مدلهــای کنونــی هواپیمــا بهگونهای ســاخته
میشــوند کــه ســنگینترین قطعــه در آنها را
بالها تشــکیل میدهند و همین مســأله وزن

هواپیمــا و در نتیجــه میــزان مصرف ســوخت
را بیشــتر میکنــد .ولــی طراحــی «ماوریــک»
بــه گونــهای اســت کــه کل ســاختار بدنــه بــه
بلنــد شــدن هواپیما کمک میکنــد و بنابراین
هواپیمــا با وزن کمتر و حجم داخلی مناســب
برای حمل مســافر و بار به کار گرفته میشود.
البتــه ایــن مســأله همــه ماجــرا نیســت ،زیــرا
فناوریهای هوشــمندی کــه در این هواپیمای
کوچــک و کاربــردی بــه کار رفتهانــد آن را بــه
هوشــمندترین هواپیمای جهــان تبدیل کرده
اســت .شــرکت ایرباس پیشبینــی میکند که
طــی ســه دهه آینده بــه کمک ایــن هواپیمای
هوشــمند میزان انتشار آالیندهها در آسمان را
تا  50درصد کاهش دهد.
در کنــار ایــن اتفــاق گروهــی از دانشــمندان
هلندی نیز در دانشــگاه دلفت ،طرح مشابهی
را بــا نام «فالیینگ وی» یا همان «وی پرنده»
پیــش میبرنــد کــه بــر اســاس آن هواپیمــای
جدیــد بــه شــکل حــرف  Vدر زبان انگلیســی
ســاخته میشــود و قرار اســت که مــدل نهایی
آن بهعنــوان یک هواپیمای دوربرد نســبت به
پیشــرفتهترین هواپیماهای امروزی  20درصد
کارآمدتر و کم مصرفتر باشد.
گفتنــی اســت بدنــه ایــن هواپیمــا بهصــورت
نامتعــارف و متفــاوت بــا مدلهــای کنونــی
طراحــی شــده اســت و ســر هواپیمــا شــبیه به
نیــزه اســت .دو بــال ایــن هواپیمــا بــه گونهای
طراحی شدهاند که مسافران در بالها مستقر
میشــوند و ضمــن اینکــه ظرفیــت هواپیمــا
نســبت به مدلهای کنونی بیشتر شده است،
میزان مصرف سوخت در آن کاهش مییابد.
ایــده اصلی ســاخت ایــن هواپیمــا متعلق به
طــرح پایــان نامه یک دانشــجوی کارشناســی
ارشــد بــود و هــم اکنــون شــرکت هواپیمایــی
 KLMهلند با همکاری شــرکت هواپیماسازی
ایرباس سرمایه گذاریهای گستردهای را برای
ســاخت آن انجام دادند که البته چندی پیش
نمونــه اولیــه و کوچــک ایــن هواپیما بــا موتور
الکتریکــی بهصــورت آزمایشــی از یــک پایگاه
هوایی در آلمان پرواز کرد.
در کنــار این موارد بوئینگ بهعنوان یکی دیگر
از غولهای تولیدکننده هواپیما طرح متفاوتی
را بــا نــام  TTBWپیــش میبــرد کــه ظاهــر

غیرعــادی دارد و بالهــای بلندتــر و نازکتــر
آن بــا یک پایــه مقاوم به قســمت پایین بدنه
متصل شــده اســت و قابلیت تاشــدگی بالها
به هواپیما کمک میکنــد در باندهای کوچک
هم فرود بیاید.
بوئینــگ ادعــا میکنــد کــه ایــن طــرح جدیــد
نســبت بــه هواپیماهــای کنونــی تــا  10درصد
کمتــر انــرژی مصــرف میکنــد و فنــاوری
هوشــمند داخلــی احتمــال بــروز خطــر برای
ایــن هواپیمــا را به صفر میرســاند .این موارد
نشــان میدهد شــرکتهای فعال در صنعت
جهانــی هوانــوردی ســرمایه گذاریهــای
گســترده را انجــام دادهانــد تــا طی چند ســال
آینــده هواپیماهــای تجــاری با آنچه کــه امروز
مشــاهده میکنیــم کامــاً متفــاوت باشــند و
حجم آالیندگی آنها بــه میزان قابل مالحظه
کاهش یابد.
ëëهوشمندهایپرنده
حســگرهای هوشــمند برای تغییــر روشهای
تعمیــر و نگهــداری هواپیمــا از جملــه
فناوریهایــی اســت کــه شــرکتهای بــزرگ
ســعی میکنند آن را در نسل آتی محصوالت
خــود مــورد اســتفاده قــرار دهنــد .از آنجایــی
کــه هزینههــای ســنگین تعمیــر و نگهــداری
شــرکتهای هوایــی را مجــاب بــه افزایــش
نظارت بر عملکرد ناوگان هوایی کرده اســت،

شرکت استرالین در حال ساخت حسگرهایی
اســت که برای تمام اجزای هواپیما از موتورها
گرفتــه تــا صندلــی مســافران مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد و تمــام دادههــای مــورد نیاز را
بهصورت لحظه به لحظه به سیســتم مرکزی
منتقل میکند .این حسگرها بهگونهای ساخته
شــدهاند کــه نصــب آنهــا در سیســتم داخلی
موتور با دمای بســیار باال هم مشــکلی را برای
آنهــا ایجــاد نمیکنــد و بــرای آنهــا معمــاری
جدید سیستم کنترل دیجیتال با اختیار کامل
( )FADECدر نظر گرفته شــده اســت تا تمام
قطعات به کار رفته در هواپیما عمر طوالنیتر
و خطای کمتر داشته باشند.
زمانــی کــه حســگرها در بخشهــای مــورد
نظــر نصب میشــوند ،میتــوان از آنهــا برای
کنتــرل و نظــارت هرچــه دقیقتــر بــر هواپیما
اســتفاده کرد و برای یکپارچهســازی دادههای
جمــعآوری شــده و مدیریــت بهتــر آنهــا ،در
نســل آتــی هواپیماهــا از اینترنت اشــیا ()IoT
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه از طریــق
نســل پنجم شــبکههای مخابراتــی و ارتباطی
موســوم به  5Gکار میکنند .خدمات پردازش
ابری نیز بهمنظور ایجاد بســتر مشــترک برای
مدیریــت و ادغــام دادهها از چنــد منبع نظیر
خلبان ،حســگرهای هوشــمند ،سیســتمهای
پشــتیبان و ...ب ه کار میروند و دادهها بسرعت

بــرای اســتفاده در بخشهــای مختلــف
پــردازش میشــوند و پلتفرمهــای پــردازش
ابــری بهصورت جامع مدیریــت این بخش را
برعهده دارد.
اما طی چند ســال آینده ترمینالهای فرودگاه
نیــز مفهوم اصلــی شــهرهای هوشــمند را در
اختیــار میگیرند تــا بر این اســاس روشهای
بهینه شــده برای جمــعآوری داده بــه منظور
اســتخراج اطالعات در لحظه و ارائه سرویس
بهتر به مسافران مورد استفاده قرار گیرد .این
سیســتمهای هوشــمند بــر تمــام بخشهای
فرودگاه نظارت دارند و بهعنوان مثال شرکت
«ویرجین آتالنتیک» هم اکنون برچسبهای
هوشــمند بــه فنــاوری آرافآیدی را روی
چمــدان هر یک از مســافران نصــب میکند و
ســپس از طریــق ابزارهای هوشــمند اینترنت
اشــیا ،بــار مســافران را زیــر نظــر میگیــرد و
سیستم مذکور باعث شده است میزان تأخیر
در انتقال بار به هواپیما طی ســال گذشــته 20
درصــد کاهش یابد و بهطور میانگین ســاعت
کاری روزانــه کارمنــدان فــرودگاه حــدود دو
ســاعت کمتــر شــود .ایــن شــرکت هواپیمایی
امریکایــی ادعــا میکنــد کــه سیســتم مذکــور
باعــث شــده اســت در ســال  2020میــادی
چمــدان و وســایل هیــچ یــک از مســافران آن
مفقــود نشــود.باید توجــه داشــت راهکارهای
هوشــمند هوانــوردی کــه شــرکتهای بــزرگ
در حــال به کارگیــری آنها هســتند بهطور کلی
خطــرات یا خطاهــای پیش آمده حیــن پرواز
را کاهــش میدهنــد و پلتفرمهــای هوشــمند
که هواپیمــا را دقیقتر به برج مراقبت متصل
میکنند ،احتمال بروز هرگونه مشکل در پرواز
را طی چند سال آینده به صفر میرسانند.
براســاس آخریــن گزارشهــای موجــود
پیشبینی میشود ارزش بازار جهانی فناوری
اینترنــت اشــیا در صنعــت هوانوردی تا ســال
 2025میــادی بــه بیــش از  25.13میلیــارد
دالر برســد و طــی چهــار ســال آینــده میــزان
ســرمایهگذاری صنعــت هوانــوردی جهان در
عرصــه فناوری میانگین رشــد ســاالنه 16.34
درصــدی را تجربــه کنــد تــا پــرواز در آینــده
متفــاوت بــا آنچــه کــه امــروز تجربــه کردیــم
صورت گیرد.

خبــــر

چگونه فناوری ،پرواز را در سالهای آینده متفاوت میکند؟

حذف صدها حساب مسروقه در اینستاگرام

اینستاگرام صدها حساب مرتبط با یک گروه هکری که با استفاده از تاکتیکهای خاص به
سرقت و فروش مجدد آنها اقدام کرده بودند را غیرفعال کرد.
بهگزارش ایســنا ،اعضــای گروه هکری  OGUsersاز فیسبوک شــرکت مادر اینســتاگرام
نامههای هشدار دریافت کردهاند که با هماهنگی مقامات قانونی بوده است.
ایــن گــروه بخصوص دنبال به دســت آوردن نــام های کاربری خاص کمتــر از پنج حرف
ماننــد @ h۴ckبودهانــد کــه برای فــروش مجدد در بــازار ثانویــه اکانت های اینســتاگرام
ارزشمند خواهند بود .فیسبوک برآورد کرده که گروه  OGUsersکه از سال  ۲۰۱۷مشغول
فعالیت است ،عامل چنین مبادالتی به ارزش میلیونها دالر است .این اکانتها هر یک
میتواند هزاران یا دهها هزار دالر قیمت داشته باشد.برای نخستین بار است که اینستاگرام
درباره مقابله با فروش مجدد و هک اکانتهای اینستاگرام علناً صحبت کرده است .تیم
امنیتی این شــرکت نگران اســت که گروه  OGUsersو گروههای نظیر آن فعال تر شــده و
از تاکتیکهای تهدیدآمیز برای بهدســت آوردن آنچه که میخواهند ،اســتفاده میکنند.
فیسبوک با افشــای این پروســه هک امیدوار است تمایل برای خرید این اکانتها کمتر
شــود.چنین اکانتهایی معموالً از طریق حمالت فیشینگ به دست میآیند که در آنها
هکرها ایمیلهایی را ارسال میکنند که مدعی هستند از طرف اینستاگرام ارسال شدهاند
و کلمه عبور یا تعویض ســیمکارت را میخواهند تا بتوانند شــماره تلفن فرد را بهدســت
آورده و کنترل حسابشان را بهدست بگیرند .اما اخیراً فیسبوک شاهد آزارهای آنالین و
آفالین و همچنان اخاذی برای بهدست آوردن اکانتهای ارزشمند بوده است.
با تجاری شــدن اکانتهای اینســتاگرام ،آنهایی که فالوئرهای باالیی دارند ،عالمت تیک
آبــی گرفتهاند یا نام کاربری محبوبی دارند بیشــتر در معرض هــک و فروش مجدد قرار
گرفتهاند .این شیوه برخالف شرایط استفاده از سرویس اینستاگرام است اما ردگیری آن
برای این شرکت دشوار است.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،اینستاگرام تالش میکند اکانتهای هک شده را به صاحب
اصلیشان برگرداند اما از آنجا که هکرها ادعاهای متقاعد کنندهای درباره اکانتهایی که
ندارند ،مطرح میکنند ،تشــخیص صاحب واقعی اکانت دشــوار است .این شرکت برای
حمایت از اکانتهایی که بیشترین آسیبپذیری را دارند ،برنامه «فیسبوک پروتکت» را
به آنها عرضه میکند که تاکنون فقط برای مقامات دولتی قابل دسترس بود .این برنامه
از کاربران میخواهد امنیت کلمه عبور قویتری داشته باشند و تهدیدات را رصد میکند.

گوگل به دنبال ضد ردیابی کردن اندروید

گوگل در حال کار روی ویژگی ضد ردیابی برای
اندرویدیهــا اســت .اپــل مدتی پیــش اعالم
کرده اســت که به روزرسانی جدید را طراحی
کرده که شامل ابزار شفافیت رهگیری برنامه
اســت و بــه کاربــران امــکان میدهــد حریــم
خصوصــی خــود را بهتــر کنترل کننــد .اکنون
خبر رســیده اســت که گوگل در حــال کار روی
مورد مشابهی است.به گزارش انتخاب هدف
از ایــن برنامه جدید ،جلوگیری از ردیابی برنامههای مختلف در دســتگاههای اندرویدی
است ،اما ویژگی مذکور ،هنوز در مراحل اولیه است.سخنگوی گوگل در این خصوص گفته
که این شرکت همیشه به دنبال راههایی برای همکاری با توسعهدهندگان است تا ضمن
حفظ امکان استفاده از اکوسیستم برنامهای با پشتیبانی تبلیغات سالم ،حریم خصوصی
را افزایش دهند .با این حال ،منابع ناشناس فاش کردند برنامه جدید ،درواقع میخواهد
تعادل بین مصرفکنندگان آگاه به حریم خصوصی و نیازهای مالی توسعهدهندگان و
تبلیغکنندگان را پیدا کند .گوگل یکی از ثروتمندترین شرکتهای تبلیغات دیجیتال است
که ساالنه بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر درآمد کسب میکند.

