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  )5( ها اينترنت آدم

    IPS و GPSهاي   فناوري ،اينترنت خودروها
  فر عليرضا محمدينوشته  □

  
هاست  هايي هستند كه مدت فناوري  IPS2و   GPS1هاي  فناوري

هاي هوشمند،  . يعني همين امروز با گوشيمورد استفاده هستند
توان گام به گام موقعيت  ها مي ريهاي ويژه، ابر، و اين فناو برنامه
اما در حال حاضر كاربردهاي اين اي افراد را ثبت و رديابي كرد.  لحظه

ها در حدي نيست كه هميشه آنها را فعال نگه داريم يا  فناوري
به ويژه  اينترنت چيزهامان را در ابر ثبت كنيم.  اي هاي لحظه موقعيت
و  V2V3(شامل  ت خودروهااينترن ،هاي هوشمند هاي پوشيدني فناوري

V2I4(هاي  فناوريكاربردهاي  هاي هوشمند ، و خانهGPS  وIPS  را
داشتن دائمي آنها ارزشمند باشد.   چنان زياد خواهند كرد كه فعال نگه

 وآمدهاي شما، ترافيك هايي كه از سابقه رفت به عنوان مثال، برنامه
بتوانند هاي آينده   بيني ترافيك دقايق يا ساعت ها، و پيش جاده كنوني
رويد پيشنهاد كنند،  ترين مسيرها را براي جاهايي كه معموالً مي سريع
هايي  توانند تعداد گام هايي كه مي هايي باارزش خواهند بود. برنامه برنامه

خوابيد، مدتي كه كار  داريد، مدتي كه مي روز برمي كه در شبانه
و مانند آن را   ،يدكن كنيد، مدتي كه در سالن ورزشي ورزش مي مي

                                                 
1 Global Positioning System  
2 indoor positioning system 
3 vehicle-to-vehicle communication 
4 vehicle-to-infrastructure communication 

ري مصرفي شما را محاسبه كنند و لتوانند كا به خوبي ميد نثبت كن
يا هر گاه از خانه هوشمندتان هاي بهداشتي خوبي را ارائه بدهند.  توصيه

فعال باشد، يك برنامك خانه  GPSس يشويد، اگر سرو خارج مي
يل جويي در مصرف انرژي بعضي از وسا تواند براي صرفه هوشمند مي

كننده انرژي در داخل خانه را خاموش كند و به محض  مصرف
  شدن شما به خانه آنها را روشن كند. نزديك

ياب امكان تهيه  هاي موقعيت يكي ديگر از كاربردهاي فناوري
هايي است كه هر فرد در هر لحظه از عمر خود  از مكان عمر تمام مستند

نين مستندي بايد  فراوان كاربردهاي چ ها به سر برده است. در آن مكان
نيز براي  Life360مانند برنامك  ياب هاي خانواده برنامك باشد.
يك حلقه از اطالعات  ياعضادادن مكان اعضاي يك خانواده يا  نشان

GPS گيرند.  بهره مي  

    
 اي هاي سوابق نشاني لحظه چنين كاربردهايي معموالً به دادن داده 

اي از كاربردها  ها يا افراد ديگر نياز ندارند، اما گاهي در پاره به شركت
ندادن داوطلبانه چنين اطالعاتي هزينه خواهد داشت. به عنوان مثال، 

هاي بيمه ممكن است تخفيفات بيمه را مشروط به گرفتن  شركت
كنند تا بتوانند حق بيمه را  بر اساس  V2Iو  V2Vهاي  هاي برنامه داده
ها از كاركنان  بسياري از شركتك رانندگي شما محاسبه  كنند. سب

خواهند كه  هايي بيرون از محل شركت دارند مي خود كه مأموريت
يا گاهي به شركت ارسال كنند.     GPSشان را از طريق  پيوسته موقعيت

هاي اجتماعي مجازي/واقعي ويژه از شما  شبكه هاي ابريِ سرويس
د نتان را ارائه بدهيد تا همواره بتوان خواهند كه اطالعات مكاني مي

برند  فهرست دوستان و آشنايان شما را كه در نزديكي شما به سر مي
 تواند اي كه مي ، پديدهدنبه شما ارائه بده اجتماعات واقعيبراي 

هايي  معرفي فروشگاه. عي را بيشتر كنداجتماعات واق مشاركت مردم در 
ي شما هستند يك كاربرد ديگر كه روز حراج دارند و در نزديك

  ياب است.  بودن سيستم موقعيت فعال
گرهاي كامپيوتر يا  شدن موقعيت مكاني هر فرد در ابر، يا ذخيره ثبت

تواند گذشته  چنان زياد خواهد شد كه ميگوشي هوشمند در آينده 
   □در هر مكاني را كامالً عيان كند. حضور هر فرد

رسان وايبر  برنامك پيام
تواند نشاني هر يك از  مي

هاي وايبر را  اعضاي گروه
بر روي نقشه گوگل نمايش 

  بدهد. 

با وجود  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله 
 ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يدستاوردها

 ميدر محدودكردن حر هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص

در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ
گرفتن  نارگذاشتن و ناديدهكگفتيم كه  گر،يد ياز سو .ندبگذار

هاي اطالعات و ارتباطات براي انسان اين روزگار به دليل منافع  فناوري
راه حل   كي تواند به عنوان و نمي شماري كه دارد  ناممكن است بي

هاي  اينترنت خودروها و فناوري نقش  مطرح شود. در اين مقاله به
ساختماني  روندي ياب موقعيت) و GPSساختماني ( يابي برون موقعيت

)IPS ( در  يمقاله چندبخش نيا ادامه  ايم. پرداختهدر امور شخصي
  هاي بعدي خواهد آمد. شماره


