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  )25( ها اينترنت آدم

  ، و خودراناسنپ ،اوبراقتصاد اشتراكي، 
  فر نوشته عليرضا محمدي □

  

 2012تأسيس شد، اما در سال  2009در سال ) Uber( اوبرشركت 
توانست آغازگر  انقالبي در صنعت  uberXبا سرويس بود كه 
 uberX اشد. با سرويس ب شهري ونقل درون و صنعت حمل راني تاكسي

كار كند و مسافران  اوبرتوانست با خودروي خودش براي  هر كسي مي
هاي   رانندگان تاكسي uberXشدن سرويس  جا كند. با فعال را جابه

مرسوم نيز اعتراضات خود را به دليل كاهش درآمدشان آغاز كردند. 
همراه شد و  داران به شهرهاي ديگر دنيا نيز با اعتراض تاكسي اوبرورود 
  را گرفت.  اوبراي از شهرهاي جهان دادگاه جلوي فعاليت  در پاره

دو سرويس  مشابه يا _  اوبرهايي مانند  ترديدي نيست كه سرويس
روي   _اند  فعال شدهدر شهر  تهران  مدتي استكه  تپسيو  اسنپ

تأثير منفي  ونقل ي حملها رانان و آژانس فعاليت اقتصادي تاكسي
پوشيدن از مزاياي  د كرد. چشمناي را بيكار خواه و حتي عده دنگذار مي

اين فناوري به ويژه در شهرهاي بزرگي چون تهران ساده نيست. 
دهد و  جويي در مصرف انرژي كه آلودگي هوا را كاهش مي صرفه

ها  اين سرويس استفاده بهينه از همچنين كاهش ترافيك دو مزيت مهم
اي از مردم را بيكار كنند. حجم بيكاري  توانند عده مي هرچند،هستند. 

شايد ها شايد باال نباشد و حتي  ناشي از فناوري كنوني اين سرويس
نيز بشود، اما ورود يك فناوري جديد خيلي زود  بيشتر آفريني سبب كار

  .خودرانتعداد بسيار زيادي از مردم را بيكار كند:  تواند يم

از تمايل  2015ال ، در س1تراويس كاالنيك، اوبرمدير عامل 
خبر داد. از  اوبرها براي وسايل نقليه  شركتش به استفاده از خودران

 2هاي پيشرفته مركز فناورييك بخش تحت نام  اوبرهمين روي، 
گران حوزه روباتيك را به كار  تأسيس كرد و تعداد زيادي از پژوهش

  گرفت. 

نخستين خودران خود را در شهر  2016سپتامبر  14در  اوبر
                  فوردبه كار گرفت. اين خودران محصول    پيتسبورگ

و رادار  3ليداردوربين، هفت ليزر، و  20) به Ford Fusionخودران (
هايش  را اضافه كرد. براي هر  بعدها تعداد خودران اوبرمجهز  شده بود. 

                                                 
1 Travis Kalanick 
2 Advanced Technologies Center 
3 LIDAR (Light Detection and Ranging) 

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

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
العات نام در عصر اط 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 ت آدماينترن اما 

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

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

كند. به بيان ديگر،  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  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 تگيرند و ساي 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 تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر  ها، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيه گر انواع حس

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

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها بلوك اينترنت آدمو  ،دست كند يك

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

چاپ شد  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از اپيش كه  دو سالحدود 
با تعريفي كه ما ارائه نموديم  IoHيا  Internet of Humansاصطالح 

كم در جستجو در گوگل يك اصطالح مورد استفاده كارشناسان و  دست
در دنياي  علمي و فني به يك اصطالح   روزهاما ام نظران نبود، صاحب

  تبديل شده است. فناوري اطالعات 
 نيروي كار و همچنين آينده   اقتصاد اشتراكي  اين مقاله به

   .پردازد مي
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كاركرد  در صندلي جلو براي ايمني و بررسي اوبرخودرو دو  مهندس 
  نشينند. خودران مي

ها دست كم  كنند كه خودران بيني  مي گران پيش بعضي از پژوهش
به ده سال زمان نياز دارند تا به طور انبوه به كار گرفته شوند. ده سال 
زماني طوالني نيست، و حتي به دليل تقاضاي بازار، به ويژه تقاضاي 

ها  زان زودتر خودران، شايد خودروساآمازونو  اوبرهايي مانند  شركت
 زيرساخت به خودروسازان زودتر فناوري  و راه را  به بازار عرضه كنند

)V2I4ها به  با ورود انبوه اين فناوري. ) را به كار بگيرند و پياده كنند
هاي خودروهاي ويژه  بازار تقريباً اكثريت قريب به اتفاق راننده

  ونقل عمومي بيكار خواهند شد.  حمل

ري كه خواهد افتاد آن است كه مردم ديگر كمتر  اتفاق ديگ
ها همچون خودروهاي خصوصي  ، چون خودرانديخرخودرو خواهند  

در دسترس خواهند بود. در نتيجه، تيراژ جهاني توليد خودرو پايين 
  خواهد آمد كه خودش يك عامل ديگر بيكاري خواهد بود. 

واهد كاري خ مي  5اينترنت چيزهاو  هوش مصنوعياز سوي ديگر، 
كند كه نگهداري خودران با كمترين هزينه انجام بگيرد و تصادفات 

هاي  رانندگي به صفر نزديك شود. اين خصوصيات نياز به تعميرگاه
دهند كه خود  خودرو و خدماتي مانند بيمه خودرو را بسيار كاهش مي

بيكاري گسترده بسيار زودتر از  بازهم از عوامل بيكاري خواهند بود. 
اكنون بايد به فكر مشاغلي باشيم  از همكنيم در راه است.  چه فكر ميآن

  كه هوش مصنوعي جاي آنها را خواهد گرفت.

 اوبرمشهور است و  6اشتراكياقتصاد با اين همه، اقتصادي كه به  
بوده است و اصطالحاتي مانند  اين نوع اقتصاديكي از پيشگامان 

Uberification يا Uberisation   مزايايي  مقوله اشاره دارند نايبه
به   .دهدبرا كاهش  گسترده يكاريبتواند مسائل مربوط به  دارد كه مي

ونقل عمومي و باربري  ها براي حمل عنوان مثال، استفاده از خودران
ونقل را بسيار كاهش خواهد داد و در نتيجه سبب  هاي حمل هزينه

توليد و خدمات  هاي هاي توليد خواهد شد. كاهش هزينه كاهش هزينه
هاي  به دليل استفاده از هوش مصنوعي و خودكاري در مجموع هزينه

                                                 
4 Vehicle-to-infrastructure 
5 Internet of Things 
6 sharing economy 

زندگي را كاهش خواهند داد و مردم با  ساعت كاري كمتر  درآمد 
  مورد نياز براي يك رفاه نسبي را به دست خواهند آورد.

هاي اجتماعي و اقتصادي با  به اجمال يعني فعاليت اشتراكياقتصاد 
هايي  هاي اينترنتي و استفاده از وقت بيهوده سرمايه راكنشها و ت سفارش

كردن موقتي ساير  و شريك ،انواع ابزارآالت يا مانند خودرو، اتاق،
ها با  در استفاده از اين سرمايه اشتراكياينترنتي هاي  مردم از طريق برنامه

 پرداخت مبلغي كه معموالً در مقايسه با انواع تجاري مرسوم آنها كمتر
   . است گاهي بسيار كمترو 

يفيت را  با  سيستم امتيازدهي به محصوالت و ك اشتراكياقتصاد 
كند در حد  دهد و رضايت مشتريان را سعي مي خدمات افزايش مي

پذيري  در انعطاف اشتراكياقتصاد  گريد مطلوب نگه دارد. يك مزيت
به مردم امكان  اشتراكيكنندگان است. اقتصاد  ساعت كار مشاركت

شان، مانند خودرو يا  هاي مختلف سرمايهوقت خواب  از دهد كه  مي
هاي اينترنتي در  ها و سرويس اتاق  بهره بگيرند و آنها را  از طريق برنامه
و آنها را به منبع درآمد تبديل  قبال مبلغي پول موقتاً به ديگران بسپارند

اثر  تواند يموري  دن بهرهي با باالبراشتراك اقتصاددر مجموع،  .كنند
  مثبتي روي رشد اقتصادي و توليد ثروت داشته باشد. 

به وجود  رفاه اجتماعييي را به لحاظ ها اشتراكي دغدغه اقتصاد
كند، بلكه با  ها را استخدام نمي اوبر راننده. به عنوان مثال ه استآورد

نشستگي تواند از لحاظ بيمه و باز بندد، كه مي آنها قرارداد مستقل مي
   براي آنها مسئله بيافريند. 

  

  هاي اينترنتي حريم خصوصي و تاكسي

آمدهاي مردم و  و يك گام بزرگ در نظارت بر رفت اوبر
كنندگان  استفادهتركردن حريم خصوصي مردم برداشته است.  تنگ
شان را در  مجبورند نام و  شماره تلفن اسنپو  اوبرمانند  ييها سيسرو
هاي  بر خالف تاكسيقرار بدهند.  شناسند يه نمك يا راننده ارياخت

دون توان ب را نمي اوبرمانيد  مرسوم كه شما براي راننده ناشناس مي
مبدأ و  اوبرگوشي به كار گرفت. تلفن  كردن هويت و شماره مشخص

آمدهاي مردم  و يك پايگاه داده از رفت اوبركند.  مقصد شما را ثبت مي
هاي هدفمند و اهداف ديگر  ارسال آگهيتواند براي  دارد و از آن مي

    □بهره بگيرد.


