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  )2( ها اينترنت آدم
 شش تريليون دالري آدم

  فر عليرضا محمدينوشته  □

  
مرد شش «سال پيش يك سريال تلويزيوني پربيننده  به نام  40حدود 

كشور جهان از جمله در ايران پخش  70همزمان در » 1ميليون دالري
 3استيو آستيننام  در نقش يك فضانورد به  2لي ميجرزشد كه در آن  

به   4مارتين كايدين اين سريال بر اساس داستاني اثر. كرد ايفاي نقش مي
  . ساخته شده است Cyborgنام 

بيند  در يك سانحه فضايي صدمه مي استيو آستينپس از آن كه 
گيرد كه شش ميليون دالر هزينه در  تحت يك عمل جراحي قرار مي

جايگزين  دست راست،  5يونيكب ياعضا اعضاي مصنوعي يا. پي دارد
جديد قدرت،  كيونيباين اعضاي . شود دو پا، و چشم چپ او مي

او . كند هاي انسان معمول مي سرعت، و بينايي او را فراتر از توانايي
توان لنزي با چشم او كيلومتر در ساعت بدود، 97توانست با سرعت  مي

هاي  اهيچهو توان ديد مادون قرمز داشت، و م  20:1نمايي  بزرگ
 استيو آستين. توانست همچون يك بولدوزر عمل كند بيونيك او مي

بود ) Office of Scientific Intelligence  )OSI يك مأمور سري
  6.گرفت ها بهره مي هايش از اين توانايي و براي مأموريت

                                                 
1 The Six Million Dollar Man 
2 Lee Majors 
3 Steve Austin 
4 Martin Caidin 
5 bionic 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Majors 
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ه جاي آن ب خواستند حال تصور كنيد كه اگر در آن روزگار مي

فراهم كنند،  استيو آستينهاي زير را براي  توانايي اعضاي بيونيك
  :شد چقدر بايد خرج مي

ها  آساي كامپيوتر كه ميليون دسترسي سريع به يك شبكه غول ●
شبكه (دارد  ميلياردها صفحه اطالعات ر در سراسر جهان و روِس

  )اينترنت

يع به نشاني هر بردن سر و پي GPSها ماهواره  ارتباط با ده ●
  اي بر روي زمين نقطه

  4Kبرداري با كيفيت  يك دوربين عكاسي و فيلم ●

اي بر  از هر نقطهبا ديگران برقراري ارتباط صوتي و تصويري  ●
  )دكل مخابراتي نياز داردهزار ها  صدكه به (روي زمين 

مانند فشارسنج، دماسنج،  گر حسداشتن انواع مختلف  ●
فرابنفش و     گر حسو  ضربان قلب،  گر حس نما، سنج،  قطب شتاب

در برنامك » Lee Majors«نتيجه جستجوي از  يبخش
Pinterest .زن (» فارا فاست«چپ لي ميجرز در كنار -در عكس باال

 )»مرد شش ميليون دالري«شش ميليون دالري در همان سريال 
  .  قرار دارد

بزرگاريبسيبا وجود دستاوردها ميگفت شيهمچنان كه در مقاله پ
هاي  فناوري كه يتوان ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ و شگفت

د  نانسان دار  يخصوص ميدر محدودكردن حر اطالعات و ارتباطات 
  كيآن را دوران تار گاننديآ ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يم
 گفتيم كه گر،يد ياز سو .نددر عصر اطالعات نام بگذار يقرون وسط  اي

هاي اطالعات و ارتباطات براي  گرفتن فناوري كنارگذاشتن و ناديده
و  شماري كه دارد  ناممكن است اين روزگار به دليل منافع بيانسان 
 داليلبا آن كه   .مطرح شودراه حل   كي تواند به عنوان نمي

تر  و تحليل  بديهي است، براي بررسي موشكافانه  آن بودن ناممكن
كه فكر  خواهيم گفت  مقاله اين  را در ييها علتبخشي از   ،تر جامع
هاي  در شماره يمقاله چندبخش نيا ادامه .شندكننده با كنيم قانع مي

  .بعدي خواهد آمد
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SpO2 )هاي جديد اين دو مورد آخر در گوشي: يادآوري                 
Galaxy Note 4 گر حس. محصول سامسونگ تعبيه شده است SpO2 ميزان 

. هاي ديگري نيز در راه است گر حس. دهد اشباع اكسيژن خون را به دست مي
بسيار  هاييگر حسدر حال كار روي  Imagination Technologiesشركت 

حامل  توانند انواع گوناگوني از اطالعات پزشكي فرد مي است كه كوچك 
كنند  ها فراهم مي ي بيمارستانICUهاي  كه بخش مانند اطالعاتي_  را  گر حس

  )دنبده نمايش از طريق يك وسيله همراه، مثالً گوشي، _ 

همراه هوشمند كنوني  و امكانات فراوان ديگري كه وسايل ●
  .كنند فراهم مي

    

  
استيو گمان، اگر چنين امكاناتي قرار بود در آن روزگار براي  بي
 .شد بايد خرج مي شش تريليون دالرفضانورد فراهم شود بيش از  آستين

 ششصدها را با يك گوشي هوشمند  امروزه اين امكانات و توانمندي
 يك گوشي هوشمند. توان در اختيار گرفت يا كمتر مي دالري
بسياري از اين امكانات را در اختيار  هزار توماني ششصد متوسط  رده

روزها اي از كاربران  عدهجهت نيست كه امروزه  بي .دهد شما قرار مي
هايي مانند  قراول شركت دار يا پيش پيش از آن كه يك گوشي پرچم

كننده  هاي ارائه ر بيايد در صف خريد فروشگاهپل يا سامسونگ به بازااَ
  .گيرند قرار مي

  )بيروني(تكامل بيولوژيك انسان در شكل اكسترنال 

شناسان بپذيرند، چه نپذيرند، وسايل  از سوي ديگر، چه زيست
توان بخشي از تكامل بيولوژيك انسان در نظر  همراه هوشمند را مي

مورد ) بيروني(سترنال كه عضوهايي هستند كه  به صورت اك ،گرفت
گيرند، هر چند انواع پوشيدني آنها اجتماع  ها قرار مي استفاده انسان

و انواع بيونيك آنها در داخل بدن قرار ( كنند بيشتري با بدن برقرار مي
مانند حس گانه حواس جديد ديگري  آنها به جز حواس پنج. )گيرند مي

موقعيت مكاني را دقيق تعيين اندازه نور ماوراء بنفش، يا حس تعيين 
به  انسان كيولوژيتكامل بدادن  ربطشايد .  كنند براي انسان اضافه مي

پديده رو به گسترش مضحك به نظر برسد، اما ابزارهاي هوشمند 
را مضحك تواند اين نظريه  به خوبي مي) BYOD( 7يخودافزارآور
  . توضيح بدهد

به آوردن  يخودافزارآوربه بيان ساده،  ي چيست؟خودافزارآور
توسط كاركنان ) هوشمند يتاپ، تبلت، و گوش لپ(ابزارهاي هوشمند 

 مؤسسهيك مؤسسه به محل كارشان و استفاده از آنها براي امور آن 
اين پديده را رسماً  2009در سال  اينتلنخستين بار شركت . اشاره دارد
ها و مؤسسات از اين پديده به نفع  امروزه بسياري از شركت. پذيرفت

. اند گيرند و حتي بعضي از آنها آن را اجباري كرده خود بهره مي
بيني  سال گذشته خود پيش يگزارش پژوهشيك در  8مؤسسه گارتنر

نيمي از كارفرمايان از كاركنان خود خواهند  2017كرد كه تا سال 
 يخودافزارآور(خواست كه يك وسيله هوشمند به همراه داشته باشند 

گفته است كه  گارتنرگر  مدير عامل و تحليل 9ديويد ويليس). كنند
ترين تغيير در اقتصاد و فرهنگ  راديكال BYODهاي  استراتژي«

  . »وكارها هستند در كسب 10گيرنده كامپيوترهاي خدمات
در پشتيباني  ويندوزفونو  اندرويدسازان  پيوستن اَپل به راه گوشي

. تر خواهد كردرا بسيار بيش يخودافزارآور، شتاب استفاده از NFCاز 
در  2014در ماه سپتامبر سرانجام شركت اَپل ، مديرعامل 11تيم كوك

رسماً  iPhone 6 Plusو    iPhone 6هاي جديد  گوشيمراسم معرفي 
، و خبر از توافق را تأييد كرد NFC12 گيرنده/گيري از فرستنده بهره

 داختپر يفناور گيري از ها براي بهره اَپل با تعداد زيادي از فروشگاه
  . است NFCداد كه بنياد آن فناوري  )Apple Pay(موبايلي 

                                                 
7 Bring Your Own Device 
8 http://www.gartner.com/newsroom/id/2466615 
9 David Willis 
10 client 
11 Tim Cook 
12 near field communication 

گيري ازبا بهره)راستسمتعكس(  WeatherSignalبرنامك
درجات دما، رطوبت، شار  مغناطيسي،  Galaxy S4هاي گوشي  گر حس

  . دهد سطح روشنايي، و فشار هوا را به دست مي
صداي زمينه محيط را بر ) عكس سمت چپ(  Sound Meterبرنامك 

گر  ميكروفون گوشي به عنوان يك حس. كند حسب دسيبل فراهم مي
تواند  ر سطح صداي محيط در مقايسه با گوش آدمي ميت براي تعيين دقيق

  .بهتر خواهد شد يفناور شرفتيبا پگرها  ريزحس دقت.  به كار برود
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 يبانيعدم پشت NFC شدن عمومي در برابربزرگ  سد كيدر واقع،  

  بوده است،    iPhone 5s و iPhone 5 يها يدر گوش NFCاَپل از 
 يها يشدر رقابت با سامسونگ و گو 2014سرانجام در سال  اما اَپل
 .كند هيتعب 6فون يآ يها يرا در گوش يفناور نياشد ناچار  يدياندرو

از  كننده يبانيپشت يدياندرو يگوش نينخست اين در حالي است كه 
NFC، يگوش Nexus S به بازار  2010سال   ، در سامسونگ محصول

 NFCمتوسط به باال از  رده اندرويديهاي  بسياري از گوشي .عرضه شد
توانند همچون  مي NFCمجهز به فناوري  هاي گوشي .اند كرده يبانيپشت

 يها تگ .هاي بانكي را بگيرند كيف پول عمل كنند و جاي كارت
NFC  را  امورتوانند در بسياري از جاها نصب شوند و بسياري از  مي

  . خودكار كنند

  ها، و وسايل هوشمند ، اينترنت آدمچيزهااينترنت 
) 14ها ابر آدميا (  13ها آدم نترنتيا فتيمهمچنان كه در مقاله پيش گ

است  يمفهوم چيزها نترنتيا. است 15چيزها نترنتيااي از  زيرمجموعه
ي گرها حسسيم و  هاي بي گيرنده/فرستنده يفزون كه تعداد روبه

هاي  شده در اشياء مختلف، از جاروهاي روباتي گرفته تا خودرو تعبيه
 يوجود آورده است؛ كه ط بههوشمند و حتي وسايل پوشيدني هوشمند 

گرها به دست  كه از حس_  خود را يها داده لهيوس اردهايليآن م
  . گذارند يمتصل به اشتراك م هم به يها شبكه قياز طر _  آيد مي

هاي  كه شايد به دليل توانمندي _ 16اسمارتوسايل هوشمند يا 
ايلي وس _بناميم  وسايل پرتوانفراواني كه دارند بهتر باشد آنها را 

گر مختلف دارند و از سويي  كه از  يك سو تعداد زيادي حس هستند
يا  ،NFCفاي، بلوتوث،  مانند واي ميس يب يها رندهيگ/فرستندهديگر از  

اي  وسيله. گيرند ها بهره مي براي دريافت يا ارسال  داده GPS رندهيگ
انسان عمل كند و پيوسته   گر قلب عنوان يك پايش  تواند به كه مي

هاي پزشكي را به يك گوشي هوشمند انتقال  ضربان قلب و ساير داده
وسايل الكترونيك . بدهد، يك نمونه از وسايل هوشمند و پرتوان  است

هايي  هاي مچي نمونه ساعتو هاي هوشمند،  هوشمند پوشيدني، گوشي
به   17گرافينيها در صفحات  پيشرفت .از محصوالت هوشمند هستند

پذيري،  وسايل هوشمند را در  يك اتم و انعطاف دليل ضخامتي  در حد
به دليل  2010جايزه نوبل فيزيك ( .ها جاي خواهد داد تار و پود لباس

  .)آن اعطا گرديد برندگاناين فناوري به روي پيشگامانه هاي  پژوهش
كه در اين مقاله معرفي كرديم  NFC  برد-سيم كوتاه فناوري بي 
  »ها آدم نترنتيا«و همچنين  » زهايچرنت اينت«ي بنيادين در توسعه نقش

هاي  براي پرداخت NFCاستفاده گسترده از   . بازي خواهد كرد
و ) NFCهاي  تگ( NFCهاي  موبايلي و گرفتن اطالعات از برچسب

كاربردهاي فراوان ديگر وابستگي انسان را به وسايل هوشمند همراه 
 وكارها در كسب يرخودافزارآو شدن ياجبار. بسيار بيشتر خواهد كرد

همچون يك عضو بدن  وسايل همراه هوشمند را به جزئي جدانشدني
اي به  در جامعه آينده  كسي كه چنين وسيله. تبديل خواهد كرد انسان

مانند  _شناسان بپذيرند، چه نپذيرند  چه زيست _همراه نداشته باشد 
   □.كسي است كه نقص عضو دارد

                                                 
13 Internet of  Humans (IoH) 
14 Cloud of  Humans (CoH) 
15 Internet of Things (IoT) 
16 smart 
17 graphene 

NFC چيست؟  
NFC رد بسيار كوتاه است گيرنده بي/يك فرستندهسيم با ب .

اي هستند كه  گيرند مجهز به تراشه بهره مي NFCوسايلي كه از 
برد برقرار  سيم كوتاه ارتباط بي NFCتواند با ساير وسايل  مي
 هاي موبايلي پرداختبيشتر براي  NFCدر حال حاضر، از . كند

برخورددادن گوشي همراه با صندوق دريافت : شود استفاده مي
NFC ها و مراكز خريد، و انتقال الكترونيكي پول از  در فروشگاه

 يليپرداخت موبا. فروشندهحساب حساب صاحب گوشي به 
هاي گوناگون  كاربرد NFC  .و راحت است عيسر NFCبا پول 

ديگري نيز دارد، مانند امكان مبادله الكترونيكي اطالعات 
  .هاي ويزيت، يا خريد بليط كارت

NFC  به دليلاموري مانند دارد  كه ي كوتاه اريرد بسب 
و  ،ديخر ، كوچك يها ليانتقال فا ي،ليموبا يها پرداخت
 كوتاه است كه اريرد بسدر ب تباطار .كند ميرا راحت  يسرگرم

NFC  كند يتر م امن گريد ميس يب يها يرا از فناور.  
  NFC لهيوس كه دهد يبه كاربر امكان م NFC  خود را در

 NFC لهيوس كي اي  ،ويتگ پاس  اي برچسبيك  ،پايانه كيكنار 

 كي NFC .بچسباند تا ارتباط برقرار شود ايقرار بدهد  گريد
 هاي  برچسب( ويپاس يها خواندن تگ يبرا) وياكت(فعال  يويراد

NFC مختلف  يها شدن از سانس امكان آگاه .است  )يبدون باتر
كه در پوستر _  NFC ويبرچسب پاس قياز طر تئاتر اي لميف كي
  ويپاس يها تگ كاربرديك _ شود يم هيتئاتر تعب اي لميف كي

NFC است.□  


