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GPS’li telefonlar trafik bilgisi olu!turacak
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Nokia ve UC Berkeley tarafından yürütülen bir pilot proje, GPS özelli!i bulunan
cep telefonlarını canlı birer trafik durum bildirme terminaline çeviriyor.
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!STANBUL - San Fransisco körfez bölgesindeki
GPS (konum belirleme sistemi) özellikli cep
telefonlarına sahip sürücüler, bugünlerde yeni
bir pilot uygulamayı hayata geçiriyorlar. Mobile
Millenium projesi kapsamında geli"tirilen bir
yazılım sayesinde, trafikte hareket halindeki
sürücüler yolculuklarını kayıt altında tutup,
seyir halinde oldukları süre boyunca
bulundukları noktada trafi#in ne kadar sıkı"ık
oldu#u bilgisini yaratıyorlar.
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Kullandıkları araçları sistem tarafından
belirlenen sanal rotalar üzerinde kullandıkları
süre boyunca hareket bilgilerini sunuculara
gönderen kullanıcılar, bu "ekilde kullandıkları
rotada iki nokta arasında ne kadar sürede gidip
gelebilecekleri bilgisini otomatik olarak internet
yoluyla bir bilgi havuzuna gönderiyorlar.
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Pilot uygulamaya dahil olmak isteyen San
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Fransisco’lu mobil gezginler, UC Berkeley
Mühendislik Fakültesi tarafından geli"tirilen bir yazılımı
traffic.berkeley.edu adresinden telefonlarına yükleyebiliyorlar. Java
yazılım deste#i olan bütün telefonlarla uyumlu olan yazılımın
çalı"ması için telefonlarda GPS özelli#inin olması gerekiyor.

Sistem, geçti#imiz günlerde Nokia tarafından satın alınan NAVTEQ’in
sa#ladı#ı harita verisini kullanıyor. Uygulama, GPS verisini sistemle
payla"an kullanıcılar sayesinde, gitmek istedikleri yöndeki trafik
bilgisini ö#renmek isteyen kullanıcılara o anda nasıl bir durumla
kar"ıla"abilecekleri konusunda bilgi sa#lamı" oluyor.
Sistem San Fransisco’daki pilot uygulama ba"arılı bir "ekilde
tamamlandı#ında di#er bölgelerde de kullanıma açılacak.
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