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  )17( ها اينترنت آدم

  اينترنت ارواح

  فر نوشته عليرضا محمدي □

  

گيريد كه واقعي نيست. به  در دنيايي قرار مي 1واقعيت مجازيدر 
گذاريد و  تان مي عنوان مثال، يك هدست بر روي سر و چشمان

هنگامي دهد،  اي خيالي را به شما نشان مي گر اين هدست سياره نمايش
كه باال را نگاه كنيد آسمان اين سياره خيالي را خواهيد ديد و هنگامي 

. واقعيت ديد ديرا خواه ياليخ ارهيسكه به جلو نگاه كنيد افق اين  
 تيواقعبا  . مثالً اگرواقعيباشد و هم  رؤياييتواند  مجازي هم مي

را رؤيايي يك واقعيت مجازي  سفر كنيد  در يك سياره خيالي  يمجاز
كه كاربردهاي آن بيشتر براي بازي و سرگرمي است،  كنيد تجربه مي
سازي كنيد و با هدست و برنامه اين  سياره  مريخ را شبيهاما اگر 

را  واقعيروي كنيد، يك واقعيت مجازي  سازي در مريخ پياده شبيه
از  يكي كه گاهي آن را_ اين نوع واقعيت مجازي كنيد.  تجربه مي

كاربردهاي فراواني _ گيرند  در نظر مي فزودهواقعيت اكاربردهاي 
تواند براي حريم خصوصي انسان نيز مسئله به وجود بياورد.  دارد. اما مي

سازي  اين امكان وجود دارد كه شبيه 2ها داده كالنبه عنوان مثال، با 
 360يا حتي با ويدئوي  با متراژ  دقيق  3Dبه طور  محل سكونت افراد

ساز هر  انجام بگيرد و شخص يا شركت شبيه خل آندا اءياش با و  درجه
  آن كه اراده كند بتواند در محل سكونت آن افراد كاوش كند.   

  

  
قرار  4زمان واقعيدر دنياي واقعي و در  3واقعيت افزودهاما در 

 بينيد و با اين امكان كه اطالعات بيشتري نسبت به آنچه مي ،گيريد مي
                                                 
1 virtual reality (VR) 
2 big data 
3 augmented reality (AR) 

هدست واقعيت مجازي يك   Oculus محصول  Gear VR هدست
گر و  محصول سامسونگ به عنوان نمايش S7كه از گوشي گالكسي  است

  عكس از صفحه  وب زير گرفته شده است:  .گيرد كامپيوتر بهره مي
http://www.samsung.com/global/galaxy/wearables/gear-vr  

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  چكيده.
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

ردن در محدودك هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايشبكه كامپ
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم اما 

هاي اطالعات و  فناوريگيري از انواعي از  در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون ضربان قلب يا حسگر  گرها مانند حس حس

ها،  هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك

كند. به بيان ديگر،  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزيك  انسان را فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

روزه  ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي

  متفاوت است. 
تواند براي انسان و خالقيت انسان  مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

، )big data( ها داده گيري از كالن با بهره تواند مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر  ها، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيه گر انواع حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  يك از انسان
ها  انسان را از ميان بر دارد و انگيزه» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها را  تواند انسان ن وضعيتي ميبراي خالقيت را نابود كند. چني
را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها بلوك اينترنت آدمو  ،دست كند يك

بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها براي آدم

چاپ  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از احدود يك سال و نيم پيش كه 
با تعريفي كه ما ارائه  IoHيا  Internet of Humansشد اصطالح 
كم در جستجو در گوگل يك اصطالح مورد استفاده  نموديم دست

علمي و به يك اصطالح   اما امروزه نظران نبود، كارشناسان و صاحب
  تبديل شده است. در دنياي فناوري اطالعات  فني 

 پرداخت ميخواههايي  فناورياز ديگر ي فناور دو  در اين مقاله به
 تيواقع: را  به خطر بيندازندد حريم خصوصي مردم نتوان مي كه

  . افزوده تيواقعو   يمجاز
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نمودارهاي  يا كنيد همزمان از طريق نوشته، صدا، ويدئو، حس مي
به بيان ساده، تركيب دنياي واقعي با اطالعاتي كنيد.  گرافيكي كسب مي

به دست  اي هوشمند است كه از طريق كامپيوتر و اينترنت به گونه
مان بسيار بيشتر  ادراك ما را از دنياي اطراف افزوده تيواقع آيد. مي
ها بگذاريد و به  به  عنوان مثال، هرگاه يك عينك بر چشم كند.  مي

تابلوي يك فروشگاه نگاه كنيد بالفاصله اطالعاتي مانند نوع فعاليت آن 
فروشگاه، سال تأسيس، چكيده نظرات مردمي كه از آن فروشگاه خريد 

  آيد.  گر آن عينك به نمايش در مي نمايش اند و مانند آن بر روي  كرده

ميليارد 2گذاري  در يك سرمايه 2014در سال   بوك فيسشركت 
هاي پرطرفدار                                  را كه سازنده هدست Oculus VRدالري  شركت  

 Oculus Rift  ،است به تملك خود در آورده است. از سوي ديگر
ماشين واقعيت «خود را  با عنوان  S7 گالكسيهاي  سامسونگ گوشي

ده است، زيرا  اين گوشي با هدست واقعيت مجازي كر معرفي »مجازي
Gear VR ها براي  دارد. به اين ترتيب، نخستين گام يسازگار

برداشته شده  افزوده تيواقعو  يمجاز تيواقعهاي  شدن فناوري عمومي
خواهيم  ها يفناوراست و در نتيجه به زودي شاهد شكوفايي و بلوغ اين 

  بود.

  

  
                                                                                    
4 real-time 

در نهايت يكي  واقعيت مجازي و افزوده تيواقع وسايل پوشيدنيِ
توانند  در حال حاضر به دليل ارتباطي كه با اينترنت ميخواهند شد، و 

اينترنت و ) IoT( 5اينترنت چيزهايا  اينترنت اشياءبخشي از برقرار كنند 
همچنان كه در مقاالت پيشين اين نيز اين وسايل  هستند.) IoH( 6ها آدم

حريم خصوصي مردم  براي توانند  ده است ميسلسله از مقاالت گفته ش
دانيم كه قانون از فضاي  مي و نگراني به وجود بياورند.  مسئله 

ها امروزه به مواد اوليه  اما داده كند. خصوصي افراد حمايت مي
اند و در نتيجه تا  اي تبديل شده هاي مختلف براي توليدات داده شركت

هاي خصوصي مردم را  كنند كه حتي داده جاي ممكن تالش مي
بسيار هر چند، اين حمايت قانوني در فضاهاي عمومي  گردآوري كنند. 

  Google Street View به عنوان مثال، گوگل با فناوري .كمتر است
سهولت و گذارد.  هاي عمومي را در اختيار عموم مي مختصات مكان

مورد  هاي گوناگونِ سرعت دسترسي به اطالعات افراد با فناوري
تواند حريم  مي بازشناسي چهرههاي  مانند برنامه افزوده تيواقع  ةستفادا

 يها برنامهمثالً به خطر بيندازد. هاي عمومي   در مكانفراد را اخصوصي 
به كار گرفته شوند  افزوده تيواقعهاي   وقتي با برنامه چهره يبازشناس

 كه ،ائه كنندتوانند ار افراد را بالفاصله ميثروت و سوء پيشينه اطالعات 
  كند. ند تفاوت ميگير ميبسته به كساني كه اين اطالعات را  نتيجه

فروشان،  بازان، داده هاي خصوصي به دست داده اگر داده
 تيواقعهاي  كاران بيفتد  و بتوانند از فناوري هكرها، يا تبهدزدان،  داده

پادهاي پهمثالً و اينترنت اشياء ( ها، داده ، كالنواقعيت مجازي ،افزوده
براي تماشاي  كننده تصوير و صدا، و...) هاي ضبط تصويربردار، تلويزون

اين توان را دارند كه  روح خود را  ها بهره بگيرند گويي درون خانه
اند وارد كنند. آنها با وسايل پوشيدني به  هايي كه اراده كرده درون خانه

دهد را  شوند و هرچه روي مي هر جاي خانه كه بخواهند وارد مي
توانند ببينند و بشنوند. با واقعيت افزوده اطالعات بيشتري كسب  مي

شان را با ساير  توانند اطالعات ميخواهند كرد. آنها از طريق اينترنت 
را به ) IoG(  7اينترنت ارواحهمكاران خود به اشتراك بگذارند و 

دادن چنين  مان حفاظت نكنيم رخ هاي اگر از دادهوجود بياورند. 
مان را به  هاي راحت و رايگان داده اي دور از انتظار نخواهد بود. پديده
  □ها و افراد ندهيم. شركت

                                                 
5 Internet of  Things 
6 Internet of Humans 
7 Internet of Ghosts 

هدست واقعيت يك   Oculus محصول  Oculus Rift هدست
شود و  كه به يك كامپيوتر  قدرتمند وصل مي است پرطرفدار  مجازي

تواند   كاربر را در يك دنياي مجازي غرق  بسته به برنامه مورد استفاده مي
  ته شده است: عكس از صفحه  وب زير گرف .كند

https://www.oculus.com/en-us/rift  


