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  ها اينترنت آدم
 ارتباطات ديجيتال اطالعات و  در عصر دوران تاريك

   
  .»ايد روي كرده گام پياده 592شما ديروز «●

. ايد امروز به محل كارتان رسيده بعدازظهردقيقه  20و  1ساعت  «●
و 5ايد و ساعت  از دفتر كار خارج شده بعدازظهر دقيقه50و4ساعت 

   .»ايد هبه منزل رسيد بعدازظهر دقيقه43
هوشمند  هاي يگوش ياست كه بر رو ييها امياز پ ييها نمونه نهايا

اگر بخواهيم بر فعاليت بدني و مقدار مصرف انرژي خود  .مينيبب ميتوان يم
 ،انهيآوردن  مجموع ساعت كار ماه به دست يبرايا  ،نظارت داشته باشيم

است كافي  به طور خودكار ثبت كنيم را مانخودهر روز  ساعت كار
گوشي يا يك يك دهند بر روي  هايي را كه اين كارها را انجام مي برنامه

آمده را در  دست هاي به تنها داده ها نه اين برنامه .پوشيدني هوشمند  نصب كنيم
توانند ذخيره كنند بلكه آنها را  پوشيدني مي وسيله حافظه در حافظه گوشي يا

. )1ابرسپاري( رنتي  ذخيره كنندگر اينت يك ذخيره به رايگان در  توانند يم
و  كاربراندرباره  هاي فراوان ديگري وجود دارد كه اطالعات فراواني برنامه
، ها ، پيامكيتلفنهاي  تماسضربان قلب،  نمودار روزانه، مانند انش يها تيفعال

مزاياي . كنند ابرسپاري   توانند مي را ها و ويدئوهاي خانوادگي و عكس
شدن يا  فاشاحتمال به  حتي د است كه كمتر كسيابرسپاري چنان زيا

  .كند فكر مي در آنها شده استفاده از اطالعات ذخيره سوء

كرد به  تصور مي لوهان مك مارشالبسيار زودتر از آنچه  دهكده جهاني
تنها  شود نه ي كه امروزه معادل اينترنت گرفته ميدهكده جهان. وقوع پيوست

اين   بلكه ،ي مرگبار در سراسر جهان بكاهدها جنگ تعدادنتوانسته است از 

                                                 
1 cloud storage 

 گيري از  بهرهبا دهد كه  ها مي توانايي را به گردآورندگان غيرمجاز داده
گوگل،  همچونجستجوگرهاي بزرگ  هايي مانند فناوريابزارها و 

حريم خصوصي ) IoT( 2اينترنت چيزها  و هاي هوشمند، ابرسپاري، گوشي
هاي هوشمند و  پوشيدني .دنكن  تر كوچكو  رت كوچكروز به روز ها را  انسان
 3ها اينترنت آدم كه_ هايي كه در بدن انسان جاسازي خواهد شد  تراشه

)IoH (به صفر  را وسعت حريم خصوصي توانند مي_  د آوردنرا پديد خواه
در نظر  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم. داننرسب

گر ضربان قلب يا  گرها مانند حس گيري از انواعي از حس با بهرهگرفت كه 
هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري  داده گر فشار خون،  حس
در  سازي  گذاري، و ذخيره ها، و مانند آن را براي پردازش، اشتراك انسان

اينترنت  به بيان ديگر،. دكن به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
كه  اينترنتو با مفهوم  ،گيرد در نظر مي شيءيا  چيزسان را يك ان ها آدم

هاي  و سايت گيرند روزه هوشمندانه به كار مي آن را  همه) ها انسان(كاربران 
 شتريب ها اينترنت آدمامروزه، . متفاوت است كنند  مختلف آن را مرور مي

ايي مانند با گسترش استفاده از ابزاره هر چند،. تيمفهوم است تا واقع كي
تحقق اين فناوري ها  هاي هوشمند، و ساير پوشيدني عينك گوگل، ساعت

كاربردهايي . د به واقعيت خواهد پيوستكرتصور توان  ميزودتر از آنچه 
را گريزناپذير  ها اينترنت آدمهاي  فناوريسالمتي رواج  مستمر پايشمانند 

   .خواهد كرد

هاي  ه جاي استفاده از شبكههايي كه ب خانه( 4تلويزيون- هاي صفر خانه
 اي به گونه) گيرند هاي ويدئويي اينترنتي بهره مي مرسوم تلويزيوني از سرويس

در حال گسترش هستند، و اين بدين معني است كه ميزان استفاده از   روزافزون
طرفه تلويزيون مرسوم روز به روز در سراسر جهان رو به كاهش  ارتباطات يك

ي مانند اطالعات ي اين توانايي را دارند كهنترنتيا ييدئويو يها سيسرو. است
براي اطالعات بيشتر . (هاي بيننده را گردآوري كنند ها و  سليقه خواست
و »  ديجد يها باكس تاپ ست«مقاله  تلويزيون-صفر    هاي  خانه درباره
  .)همين شماره  بخوانيدرا در » هوشمند يها ونيزيتلو «مقاله 

يكي از وقتي  1968محصول سال » ييفضا سهياود كي: 2001«در فيلم 
مشكوك   _ HALنام ه ب_ فضانوردان به كامپيوتر سفينه فضايي خود 

از به بهانه تعمير سفينه با همكارش  مسئلهاين در ميان گذاشتن ، براي شود مي
. دنشو تعميرات  پسول ويژهسوار يك ك نهياز سف براي خروج خواهد كه او مي

 اما .دنخواهد شنيرا آنها  يگفتگو HAL يافت كه به اين ترتيب، اطمينان مي
HAL امروزه نيز بسياري . برد دو فضانورد پي مياين خواني به گفتگوي  با لب

ها  از انواعي از تكنيكهاي اينترنتي  سرويسو  اطالعات ندگانگردآور از
 ها كيتكناين . گيرند ز چشم كاربران بهره ميبراي گردآوري اطالعات دور ا

                                                 
2 Internet of Things 
3 Internet of  Humans 
4 Zero TV 
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كاربران پيشرفته هم قدر متنوع و مبتكرانه باشند كه حتي  ممكن است آن
  . نتوانند آنها را شناسايي كنند

 .شده استاز گذشته  تر دهيچيكاربران پ يابياطالعات و رد يگردآور
 ازين كنندگاندياز آنچه درباره بازد شيب يوب، اطالعات يها تياز سا ياريبس

هايي مختلف  ها گروه گردآورندگان اطالعات و داده.كنند يم ياست گردآور
به عنوان چند نمونه، هدف بعضي از آنها . با منافع و اهداف مختلف هستند

هستند،  فروش دادههاي هدفمند است، بعضي ديگر  بازاريابي و ارسال آگهي
كنند، بعضي  مي دزدي دادههاي مالي كاربران  بعضي براي دزدي از حساب

هستند و  ستيز دادهبعضي ديگر و ، است شان سرگرمي هستند و هدف باز داده
  .است شان آزار كاربران هدف

مجاز عمل خود را به اين دليل  ،بسياري از گردآورندگان اطالعات
 ،شان سرويس كننده فراهم ةبرنام كي كه كاربران در زمان نصبِ دانند يم

  .اند را لمس يا كليك كرده Accept  دكمها  ي I agreeدكمه 

   
  

ترين  بزرگ«هايش گفته است كه  در يكي از مصاحبه ادوارد اسنودن
تنها  واقعيت آن است كه نه. »نگراني من آن است كه هيچ چيزي تغيير  نكند

به دليل  هبلك ،ها به وجود نخواهد آمد تغييري در گردآوري غيرمجاز داده
با پيشرفت  ندگان در بر دارد گردآورمنافع اقتصادي فراواني كه براي 

آنچه ممكن است به  سرانجامِ چنين روندي. تر خواهد شد ها گسترده فناوري
درباره پايش پيوسته مردم با » 1984«در رمان  جورج اورولكه  شود كينزد

   .شرح داده است   telescreenاي به نام  وسيله

هاي اطالعات و  فناوري گرفتن كنارگذاشتن و ناديدهي ديگر، از سو
ناممكن  شماري كه دارد  به دليل منافع بي ارتباطات براي انسان اين روزگار

اي ديگر و در يك شماره ديگر خواهيم  هايش را در مقاله كه علت _است 
 وجودبا ند ا هو ارتباطات بنا كرد وتريمهندسان كامپكه  يآرمانشهر. گفت

محدودكردن تواني كه در به دليل  ،انگيز بزرگ و شگفتبسيار هاي دستاورد
كه شايد در آينده  بيافريند  اني را دورتواند  مي  انسان دارد  حريم خصوصي

عبور . نام بگذارند در عصر اطالعات قرون وسطييا    دوران تاريكآن را 
ها و  فناوريو  دكارتهايي نو و فيلسوفاني چون  اين دوران به انديشه از 

تا آن هنگام، . از خواهد داشتني گاليلهو دانشمنداني چون  هايي نو دانش
را در همين شماره  يگوش يساز منياهاي  تان مقاله كم براي امنيت دست

  □.افزايش بدهيد انيب دادهتان را درباره  و اطالعات ،بخوانيد

   

 Accept يا دكمه 
كنيد يا از  را لمس مي

خير  استفاده از برنامه 
راه ديگري . گذريد مي

كاربران  .نداريد
كه متن  آن معموالً بي

ها را  نامه موافقت
اند  بخوانند عادت كرده

كه بالفاصله روي اين 
دكمه كليك كنند يا 

 .آن را لمس كنند

   )Digital Dark Age(  گريد »روزگار تاريك ديجيتال«يك
هاي سريع در دنياي اطالعات گاهي مشكالتي  دگرگوني

اسنادمان را روي معموالً . دنآور و دشوار به وجود مي پيچيده
. كنيم كه قيمت و كارايي خوبي دارند يي ذخيره ميگرها ذخيره

گر جديد با قيمت و كارايي بهتر جاي  سال، يك ذخيرهچندهر 
گرهاي قديمي  ذخيره. گيرد تر را مي گرهاي قديمي ذخيره

افزار  شوند و اگر سخت معموالً پس از مدتي از بازار ناپديد مي
 يگرها رهيذخشده در  مورد نياز براي خواندن اسناد ذخيره

به عنوان . توانيم آن  اسناد را بخوانيم را نداشته باشيم نمي يميقد
ذخيره اينچي   1⁄4 5هاي فالپي  مثال، اگر اسنادي را در ديسك

خوان مورد نياز را نداشته باشيم آن اسناد را  ه باشيم و ديسككرد
اي در دنياي  به چنين مسئله .توانيم بخوانيم و استفاده كنيم نمي

  Digital Dark Age مسئله يا» روزگار تاريك مسئله«تر كامپيو
شده در صورت  ز رده خارجهاي فايل ا فرمت .شود گفته مي
خوانند نيز  ها را مي افزارهايي كه آن فرمت نبودن نرم دردسترس

  . ندآور به وجود ميچنين وضعيتي را 
در ناسا اتفاق » روزگار تاريك«يك مثال مشهور از مسئله 

نورد وايكينگ  مريخ 1976نوارهاي مغناطيسي فرود . تافتاده اس
زماني كه قرار شد . به مدتي حدود ده سال پردازش نشده بود

ها قابل خواندن نبودند، چون يك  ها آناليز شوند داده اين داده
سازان آن يا فوت كرده بودند يا  فرمت ناشناخته داشت و برنامه

ا روش كار دستگاه ها طول كشيد ت ماه. از ناسا رفته بودند
ها كشف  گر اين فرمت بررسي شود و روش خواندن داده ذخيره
  )http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_dark_age: منبع(  □.گردد

  


