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  )6( ها اينترنت آدم

  )نگاري پيوسته نامه زندگي( عمر مستند تمامساخت 
  فر عليرضا محمدينوشته  □

  
گردآوري در نخستين بخش از اين سلسله از مقاالت درباره 

سرانجامِ چنين روندي   كه و گفتيم صحبت كرديم  ها  غيرمجاز داده
» 1984«در رمان  لكه جورج اوروِ دشو كينزدممكن است به آنچه 

شرح داده  telescreen اي به نام درباره پايش پيوسته مردم با وسيله
ماه فوريه براي رفع  در  سامسونگشركت  اي كه اطالعيه.  است

هاي هوشمند  مكالمات توسط تلويزيون شنودهاي مردم درباره  نگراني
 .را به وجود آوردها  اي از نگراني موج گستردهصادر كرد سامسونگ 

اتي اصطالح ازدر مقاالت خود پيرامون اين موضوع ها  بسياري از رسانه
 و يا ،يلاوروِ حريم خصوصي ،)Orwellian( يلاوروِ تلويزيون مانند
به  2گاردينو  1نيوزويكبه عنوان مثال، . بهره گرفتند دنيا شدن لياوروِ

  : هاي زير انتشار دادند ترتيب مقاالتي با عنوان
□ Privacy Fears Over Samsung’s ‘Orwellian’ Smart TV 
□ Samsung rejects concern over 'Orwellian' privacy policy  

                                                 
1 http://www.newsweek.com/privacy-fears-over-samsungs-
orwellian-smart-tv-305532 
2 http://www.theguardian.com/technology/2015/feb/09/ 
samsung-rejects-concern-over-orwellian-privacy-policy 

 يها ونيزيتلو  شرايط استفاده متنزير را در پاراگراف سامسونگ 
  :داده بودقرار  خود )Smart TV( هوشمند

العات شخصي يا هاي شما اط به ياد داشته باشيد كه اگر در ميان صحبت« 

اطالعات حساس وجود داشته باشد، آن اطالعات در صورت  استفاده شما از 

انتقال  طرف سومبه يك  ]بازشناسي گفتاربرنامه [ Voice Recognition برنامه 

   ».داده خواهد شد

  

  

  

محصول سامسونگ شبيه به برنامه  S Voiceبرنامه دستيار شخصي 

Google Now ما بازدهي و هوشمندي آن كند، ا براي اندرويد كار مي

لوازم خانگي هوشمند مانند  هايي در  نصب چنين برنامه. بسيار كمتر است

تواند مسائل بيشتري را براي حريم  ميهاي سامسونگ نيز  تلويزيون

  . شخصي كاربران به وجود بياورد

با وجود  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله 
 ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يدستاوردها

 ميدر محدودكردن حر هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص

در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ
گرفتن  كنارگذاشتن و ناديدهگفتيم كه  گر،يد ياز سو .ندبگذار

هاي اطالعات و ارتباطات براي انسان اين روزگار به دليل منافع  فناوري
 راه حل  كي تواند به عنوان و نمي شماري كه دارد  ناممكن است بي

هاي ويدئويي  دوربين ها و  ميكروفوننقش  در اين مقاله به. مطرح شود
مقاله  نيا ادامه  .ايم پرداختهدر امور شخصي و عكاسي ديجيتال 

  .هاي بعدي خواهد آمد در شماره يچندبخش
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هاي گفتاري  براي اجراي فرمان هوشمند سامسونگ هاي تلويزيون
كه بر اساس تبليغات اين روزهاي سامسونگ شامل زبان _ اربران ك

و  ونيزيتلودو ميكروفون دارند، يكي در داخل   _ شود فارسي هم مي
در  كم وبتعبيه يك ( .آن ديگري در دستگاه كنترل از دور

منظور از  .) هوشمند نيز به امري معمول تبديل شده است يها تلويزيون
 Nuance Communications  شركت )يا شخص ثالث(  طرف سوم

سياست حريم شخصي محصوالت و خدمات خود متن كه در  است
                                 گيري از محصوالت و خدمات با بهره« :چنين آورده است

 Nuance Communications پذيريد كه شما مي                                             
Nuance Communications كنيد  تواند اطالعاتي را كه شما فراهم مي مي

  .»...آوري، پردازش، و استفاده كند،  جمع

  

  
  

ها را  كمتر كسي انتظار دارد كه تلويزيون گوش بايستد و صحبت
 يها ونيزيتلونيز همچون  LG هوشمند يها ونيزيتلو. انتقال بدهد

 Nuance Communicationsشركت   خدماتاز  هوشمند سامسونگ
يكي از  شنوايي .كنند اي مشابه عمل مي گيرند و به گونه بهره مي

براي  اينترنت چيزهاحواسي است كه در بسياري از ابزارهاي 
در ابتداي چنين روندي اكنون  همما  .پذيري تعبيه خواهد شد فرمان
ي بهره خواهند هاي ينده از چنين فناوريدر آوسايل بيشتري . هستيم
، مانند كنسول شنود چيزهاييا   ليوساانواعي از  هم ين حاالهم. گرفت
سيستم با ( ، گوگل)Siriسيستم با ( اَپل  .ود داردجو Xbox Oneبازي 

Google Now(،  سامسونگ) با سيستمS Voice(، و آمازون ) سيستم با
Echo ( با  فعال دارند، كه هاي بازشناسي صداي هميشه نيز سرويس

گوش به  Alexaيا  ،Hey Siri، OK Google، Hi Galaxyعبارات 
  . شوند فرمان شما مي

  

  

  
  

مشخصات مهم  خانه  ،از اين سلسله از مقاالت بخشدر سومين 
برشمرديم و هاي سنتي  خانهبه عنوان يك نماد برجسته ايراني را   يسنت

منحصر به فرد آن را در معماري  اهميت حفاظت از حريم خصوصي
است  يمكانخانه   و به ويژه بخش اندرونيِ سنتي  خانه  . ذكر كرديم

اما حاال با ورود م، اي هشناخت همواره مصون از تعرض ميآن را كه 
در حال  اين دژ نفوذناپذير  ،به خانه اينترنت چيزهايا هوشمند  چيزهاي
خواهند شد، گر  فاف جلوهو شاي  ها شيشه تمانساخ. است نفروريخت

خانه مدرن خانه هوشمند  .حتي اگر با آجر و سيمان ساخته شده باشند

 هاي مشهور سازنده  پردازنده_  Qualcommشركت 

Snapdragon براي وسايل هوشمند   _هاي هوشمند  گوشي ويژه

بهره ) Digital Sixth Sense(» حس ششم ديجيتال«خانگي از اصطالح 

ها، و مردم به  و بر اين باور است كه هنگامي كه ابزارها، مكان ،گيرد مي

اي شگرف   يگر وصل شوند زندگي روزمره به گونهطور هوشمند به يكد

 IoEيا  »اينترنت كل چيزها«را   مهم دگرگون خواهد شد، و اين 

)Internet of Everything (تصوير باال از صفحه  .ممكن خواهد كرد

  :  اختصاص دارد گرفته شده است» اينترنت كل چيزها«وب زير كه به 

https://www.qualcomm.com/#/internet-of-everything  

  اوروِلجورج نوشته  » 1984« كتابي از بند

درِ گوشي   يها حبتصهاي وينستون كه بلندتر از  همه صحبت«

شد، و تا زماني كه او در ميدان  منتقل  مي   telescreenبود توسط 

هيچ راهي براي اين . قرار داشت تحت نظر بود   telescreenديد 

معلوم نبود كه . كه در يابيد كه تحت نظر هستيد يا نه وجود نداشت

در چه زماني يا بر روي چه سيستمي روي خط يك فرد  »پليس فكر«

  ».رود خاص مي
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) ها آدم نترنتيا(  ها شبكه آدم . هوشمند چيزهاياست با يك شبكه از 
شبكه  به _ شود  محسوب مي 3شبكه گرهكه در آن هر فرد يك _ 

) زهايچ نتنتريا(شبكه چيزهاي ديگر و ) مرسوم اينترنت(كامپيوترها 
                                      IoEيا  »اينترنت كل چيزها« در مجموع و  ،شود وصل مي

)Internet of Everything (دمپديد خواهد آ .  

  

  مفهوم غريبگيو  بازشناسي چهره هبرنام

روند و بيشترين  اساساً شهرها به سوي هوشمندترشدن به پيش مي
تعداد از همين روي،   .گيرند مي زهايكل چ نترنتيابهره را از 

ها و اماكن مختلف نصب  هاي ويدئويي ديجيتال كه در فروشگاه دوربين
ها به فناوري  چنانچه اين دوربين. شود شوند روز به روز بيشتر مي مي

 تبديل كنند اطالعاترا به  ها دادهيعني _ مجهز شوند  4بازشناسي چهره

 يبازشناس يفناور. نخواهيد بود يبهغردر بيرون از خانه نيز ديگر _ 
هاي مشهوري كه  برنامه. را دگرگون خواهد كرد مفهوم غريبگي  چهره

محصول گوگل،  پيكاسادارند عبارتند از  چهره يبازشناسقابليت 
iPhoto محصول اَپل، و   Windows Live Photo Gallery  محصول

  .مايكروسافت

  

  نگار نامه يزندگ چيزهاي جديد

هاي داغي را درباره حريم  به بازار نيز بحث 5ك گوگلعينورود 
عينك گوگل به جز كاربر عينك درباره ديگران نيز . شخصي به پا كرد

برداري، يك  يك دوربين عكاسي و فيلم .كند اطالعات جمع مي
براي رديابي مكان  GPSاز . گر كوچك دارد ميكروفون، و يك نمايش

برداري دزدانه با چنين وسايلي  عكاسي و فيلم . تواند بهره بگيرد مي
يك  توانند بفهمند كه ها به راحتي نمي سوژه .بسيار آسان شده است
 . برداري از آنهاست در حال فيلم گوگل عينك وسيله پوشيدني مانند 

شده از طريق  هاي كاربر، عكس، ويدئو، و صداي ضبط همه داده
. يابد انتقال مي) گوگل ِابر( Google Driveفاي و اينترنت  به  واي

                                                 
3 network node 
4 facial recognition 
5 Google Glass 

عينك با داشتن حافظه بيشتر و توان ارتباطي  هاي بعديِ گمان، نسل بي
و از ، )كنند ينگار نامه يزندگ(برداري كنند  توانند پيوسته فيلم بهتر مي

هايي كه زده است، و  هر فرد در جاهايي كه بوده است، حرف
  . دنزبسا عمر مستند تمامهايي كه داشته است  مالقات

هاي  توانند حاوي برنامه هاي مشابه مي عينك گوگل و پوشيدني
. بينند شناسايي كنند بازشناسي چهره شوند، و هويت افرادي را كه مي

فروشندگان با اين فناوري به سرعت اطالعات مفصلي درباره هر مشتري 
  . توانند پيدا كنند و بر اساس آنها بازاريابي كنند خود مي

  

  
 7نگار زندگيدوربين پوشيدني يك  Narrative Clip6 نيدورب

مگاپيكسلي دارد كه هر دقيقه به طور خودكار دو  5يك دوربين . است
تان سنجاق كنيد يا به يك  توانيد به لباس آن را مي. گيرد عكس مي

ها را صاف  سنج داخلي دارد كه عكس يك شتاب. بند وصل كنيد گردن
گرم است  20وزن اين دوربين فقط . نيز دارد GPSيك تراشه . ندك مي

  .متر است ميلي 36× 36 × 9و ابعاد آن 

فاي و بلوتوث مجهز  به واي  Narrative Clip 2 دوربين جديدتر
                  ِابرها را در  توان عكس فاي مي از طريق واي. شده است

Narrative Library ذخيره كرد.□   

                                                 
6 http://getnarrative.com/ 
7 lifelogging camera 

 ،يك دوربين پوشيدني است Narrative Clipنگار  زندگي نيدورب

توانيد به  آن را مي. گيرد كه هر دقيقه به طور خودكار دو  عكس مي

  . بند وصل كنيد تان سنجاق يا به يك گردن لباس


