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  )3( ها اينترنت آدم

تا  دارهاي تهران  پول بچهحريم خصوصي: از صفحه اينستاگرام 
 ينده عريانآ و   پاتريك تاكر

  فر عليرضا محمدينوشته  □

  

  
  

هاي  هاي قديمي بسياري از شهرهاي ايران شباهت معماري خانه
 حريم خصوصيظت از حفاعامل  آنها طراحي  در وند رزيادي به هم دا

گلي، ضخيم   ديواري كاهنماي بيروني خانه را . درك نقش مهمي بازي مي
. داد تشكيل مي دوش و دري كوچك كه به داالني تاريك باز مي ،و بلند

 كيتار داالناين هاي ثروتمندان و ديگران پس از گذر از  تفاوت خانه
ها با حوضي زيبا،  اين خانه اطيح د. دربوقابل مشاهده حياط   ورود به و

كاري،  آينه حاويجذاب   ساختماني با يك  نماي هايي پرگل،  و باغچه
معموالً كسي  كرديد. هاي زيبا  برخورد مي كاري كاري، و يا گچ كاشي

يابد كه  در ستتوان نمي كرد ميبه نماي بيروني خانه نگاه كه از بيرون 
ضخامت ولي. اي معم در دل خانه قصري باشكوه جاي دارد يا خانه

 ها. نهخااين درون ساكنان هاي گفتگودر برابر  بودديوارها نيز عايقي 
جاده ابريشم بازارهاي . ه استعلت نبود بي  گرا معماري درون  اين نوع

كرد.  آفريني مي و ثروت مختلف ايران را پررونق كرده بود شهرهاي 
. گرفت مي قرار انگر تاراجو ن دزدامورد طمع گاه  گاه و بياين ثروت 

ها و  توان روي معماري خانه درپي را مي هاي پي حمالت و تاراج رتأثي
 فرهنگ مردم، به ويژه در حفاظت از حريم خصوصي  مشاهده كرد.

جلوي چنان كه  _  ارتش و پليس مدرن گيري  شكلعواملي مانند 
 جايي سرمايه  ترشدن جابه و همچنين راحت_ گرفت  ميهايي را  ناامني
د و نماهاي بيروني زيباتر، كرگراتر  برونرا ها  ج معماري خانهبه تدري

هايي ناهمگون، فضاي شهرها را  هرچند بدون يك طرح بومي و با طرح
   دگرگون كرد.

به طور سنتي ميزان دارايي هر فرد امري خصوصي از سوي ديگر، 
هاي  سازي داده هاي اطالعات پنهان فناوري، اما امروزه گردد تلقي مي

 تريي بيشگرا برون يك پيامد چنين وضعيتي  .اند ادي را دشوار كردهاقتص
با   معموالً ثروتمند سنتي بازاريانبه عنوان مثال،   .است ثروتمندان

شوند، حال اين سبك زندگي را با  در انظار ظاهر مي معمولي هاي لباس
با  نستاگراميدر ادارهاي تهران  پول آنچه در مقطعي در صفحه بچه

ميليون توماني به  هاي چندده ها و ساعت هاي ميلياردي و عينك لاتومبي
شدن امنيت بهتر  گمان، به جز فراهم نمايش در آمد مقايسه كنيد. بي

وجود دارد كه به چنين سبكي از زندگي منجر شده  زين يگريعوامل د
   است.

 هاي ديجيتال براي حريم خصوصي افراد با آن كه فناوري 
و  بهتر امنيت اند آنها در تأمين به وجود آورده را يا عديده مشكالت

كردن فضاي ضروري حريم خصوصي نقشي بزرگ بازي  تر وچكك
هاي حفاظتي ديجيتال عرصه را بر مجرمين  گمان، دوربين اند. بي كرده

اند. اگر آنها در همه معابر عمومي نصب شوند، شايد  بسيار تنگ كرده
مشكل به وجود بياورند، اما  افراد و امور شخصي  براي حريم خصوصي

به است.  بوده  نظير را فراهم كنند كه در طول تاريخ بي يتيامنتوانند  مي
ايم  بارها توصيه كرده ماهنامه ريزپردازندهعنوان مثال، با آن كه ما در 

هاي  در شبكه تان را موقعيت مكاني كه هنگامي كه در سفر هستيد
شان  است  براي كساني كه خانهاجتماعي فاش نكنيد، اين توصيه ممكن 

تحت  3Gهاي حفاظتي از طريق گوشي همراه و شبكه  را با دوربين
متصل هاي حفاظتي  فناوريكنترل دارند قابل قبول نباشد. آنها با اتكا به 

اي از  با خيال راحت در هر نقطهتوانند   ميهاي پليس محلي  به شبكه
  جهان كه باشند موقعيت خود را فاش كنند. 

بزرگ  اريبس يبا وجود دستاوردها ميگفت اولهمچنان كه در مقاله 
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 يطقرون وس  اي

هاي اطالعات و ارتباطات براي  گرفتن فناوري كنارگذاشتن و ناديده
و  شماري كه دارد  ناممكن است انسان اين روزگار به دليل منافع بي

در اين مقاله به  .مطرح شودراه حل   كي تواند به عنوان نمي
مقاله  نيا ادامه  ايم. صي پرداختههايي درباره حريم خصو بحث

  هاي بعدي خواهد آمد. در شماره يچندبخش
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مردم در زندگي شهري، ها  اي از نابساماني تي گاهي به دليل پارهح
در محل زندگي  هاي حفاظتي خود داوطلبانه خواهان نصب دوربين

 ماهنامه ريزپردازنده 235به عنوان مثال، در شماره شوند.  مي  شانخود
 7را در منطقه  با بافت مسكونياي  كوچه» 1سازي دانشگاه«در مقاله 

متري سه واحد آموزشي  20اي حدوداً  يم كه در فاصلهتهران ذكر كرد
ممنوع در اين كوچه  تعداد زيادي تابلوي توقفد. نكن در آن فعاليت مي

در زمان فعاليت اين واحدهاي در نهايت تعجب نصب شده است. اما 
و به شدت مخل آسايش ساكنين  ،كند كسي به آنها توجه نميآموزشي 
شود  ها سبب مي عت به ساعت كالسشده است.  تغيير سا اين كوچه

ساعت به ساعت جاي خود را به خودروهاي شده  پارك يخودروهاكه 
تواند اطالعات خصوصي  مي  نصب دوربين با آن كه جديد بدهند.

ساكنان كوچه، مانند زمان خروج از منزل يا زمان ورود به منزل و مانند 
ش خواهد داد و را بسيار كاه ذكرشده تخلفاتآن را نيز آشكار كند، 

  ساكنين كوچه قدردان مواهب آن خواهند بود.

  
  

  ها  ميزباني غريبه
هاي  ، سايتدر حوزه حريم خصوصي ترانگيز پديده شگفتيك 

 شود. هستند كه كاربران آنها روز به روز بيشتر مي 2سراياب رايگانوب 
  هاي اجتماعي تبديل شوند.  آنها شايد به موج بعدي شبكه

كساني هستند كه يك مكان خواب  ) ها زبانيم(  هاسرادار رايگان
سايت وب  يك عضو )هاي ميهمان( 3جويانسرا گانيرابراي را رايگان 

                                                 
1 http://rizpardazandeh.com/articles/riz235/p4t6.pdf 
2 couchsurfing 
3 couchsurfer 

تواند يك سوئيت   ميكنند. اين مكان خواب  فراهم مي ابيسرا گانيرا
اتاق مستقل، كف سالن، يا يك كاناپه باشد. تعداد اعضاي اين يك يا 

شود. به عنوان مثال، تعداد اعضاي سايت  ها روز به روز بيشتر مي سايت
CouchSurfing4 پنج و نيم ميليون به  2005 عضو در سال 45000 از

   رسيده است. 2013 سال ژانويه عضو در

  

  
  

چه شده است كه اين كاربران نصيحت پدرها و مادرها و 
ها را به خانه نياوريد فراموش  ها را كه غريبه ها و مادربزرگ پدربزرگ

با در  ريزپردازنده ماهنامهاين پرسش فقط پرسش ما در  اند. كرده

                                                 
4 CouchSurfing.org 
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 پاتريشيا ماركسنيست، پرسشي است كه نظرگرفتن فرهنگ خودمان 
در » 5سرايابي در سراسر جهان خوش آمديد، رايگان«مقاله  يدر ابتدانيز 

هاي امنيتي مورد  پاسخ در مكانيسمكند.  عنوان مي 6نيويوركرنشريه 
هاست كه اطمينان خاطري را در دل اعضاي آنها  سايتاستفاده اين قبيل 

مكانيسم امنيتي موجود در  در حال حاضر هر چند، آورد. به وجود مي
ونقص  عيب ها در اينترنت بي ي از گزارشا ها با توجه به پاره اين سايت

  نيست.

 تر شود تعداد ها پيشرفته هاي امنيتي اين سايت چنانچه مكانيسم 
اي تصاعدي رشد پيدا خواهد كرد. به عنوان مثال،  نهاعضاي آنها به گو

و  5sفون آيهاي  اگر از امكان تشخيص اثر انگشت كه ابتدا در گوشي
هاي  گوشيو  Plus 6فون يآ و 6فون يآ يها يگوشحاال در 

تعبيه شده  )Galaxy Note 4و  Galaxy S5( دار سامسونگ پرچم
ناسايي هويت ميزبان و ها بهره گرفته شود ش است در خدمات اين سايت

تواند انجام بگيرد كه گويي هر دو طرف يك  چنان ميميهمان 
، به ويژه اگر آزمايشگاه تشخيص هويت پيشرفته در دست دارند

  هاي جديدتر اضافه شود امكانات بازشناسي عنبيه چشم نيز در گوشي
 هاي فون آيو  Galaxy S6هاي  قرار است گوشيكه شود  گفته مي(

     ).ل به اين فناوري مجهز شوندبعدي اَپ

  

  
                                                 
5 You’re Welcome, Couch-surfing the globe 
6 http://www.newyorker.com/magazine/2012/04/16/youre-
welcome 

  
  

گستره حريم هاي باال نشان دادند  كه مثال گونه هماندر مجموع،  
تواند  مي اجتماعي، و امنيتي اقتصادي، ت فرهنگي،تحوالبا خصوصي 
هاي ديجيتال روز به روز فضاي حريم  فناورياز سوي ديگر،  تغيير كند.

اي كه بعضي از  ه گونهبكنند،  تر مي خصوصي را كوچك و كوچك
خواهيم به جايي در آينده معتقدند  7تاكر كيپاتر مانند نظران صاحب

به  نامد. مي حريم آينده بييا  آينده عرياندر كتابش  آن را او كه رسيد 
هب باور تاكر مردم ناچارند آينده عريان را بپذيرند و بهتر است از موا

 اين سلسله از مقاالت نخستكه در بخش  گونه آن بهره ببرند. اما همان
به بيان تاكر)   آينده عريانگفتيم حذف جغرافياي حريم خصوصي (يا  

به عنوان  ها آدم  اينترنتبه معني شيءشدن انسان و تحقق 
  خواهد بود. اينترنت چيزهااي از  زيرمجموعه

: در انيعر ندهيآ«هايي از مقدمه كتاب  در ادامه ترجمه بخش 
اثر » 8گذرد؟ يچه م كند يم ينيب شيما را پكه هر حركت ش ييايدن

آوريم و در شماره آينده ادامه بحث را پي خواهيم  را مي تاكر كيپاتر
   □گرفت.

                                                 
7 Patrick Tucker 
8 The Naked Future: What Happens in a World that 
Anticipates Your Every Move? 
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  هايي از مقدمه كتاب ترجمه بخش
در دنيايي كه هر حركت  آينده عريان:«

              »گذرد؟ كند چه مي بيني مي شما را پيش
  )9پاتريك تاكراثر (

شويد گوشي  مي از خواب بيدار  كه صبحفردا  تصور كنيد كه
باالي جديد شما پيامكي به شرح زير براي شما ارسال –هوشمند رده

  كرده باشد:
امروز شنبه است و احتماالً به محل كارتان خواهيد رفت. روز  

  داشته باشيد!  كار خوبي سر

  .يبا احترام، گوش                                                              

  

فرو كننده است؟ شايد نخستين بار كمي شما را به فكر  آيا نگران
اند وجود  ها از كجا آمده د. اما چيز عجيبي در مورد اين كه اين دادهببر

 ايد. حال اگر فردا ندارد. اطالعاتي است كه خودتان به گوشي داده
ظاهر  از خوب بيدار شويد و گوشي جديد شما يك رويداد به صبح

  بيني كند چه احساسي به شما دست خواهد داد: تر را پيش بسيار تصادفي
گرديد، با  ار به خانه بر ميخير! امروز، هنگامي كه از محل ك صبح به

برخورد خواهيدكرد (يازده سال است  10نساوِتان،  دختر قديمي دوست
ند. گويد كه قرار است ازدواج ك ايد)، و او به شما مي كه او را نديده

  نشان دهيد. زده  شگفت بهتر است خودتان را 
  

بوك شما  جز اين كه متوجه شويد كه كسي مثل سايه مطالب فيس
نام  دختري به داند كه شما در گذشته دوست و مي را تعقيب كرده است

ِتوانيد بگيريد؟ و اين كه آن كس  ديگري مي  ايد چه نتيجه داشته نساو
داند كه او  يب كرده است و ميقبوك تع را نيز در فيس نساوِمطالب 

و  تان نامزد كرده است. و حاال اين غول هر آنچه را در تقويم زندگي
دانيد چه كار كنيد، فرض  ايد هك كرده است. نمي نوشته تان يگوش

گيريد. اما بعداً هنگامي كه  را ناديده مي اين پيامك كنيم در آن سحر 
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 گويي گوشي درست از آب در پيشگرديد،  محل كار به خانه باز مي از
كنيد. پيامك صبحگاهي به  برخورد  نساوِرو با  شما در پياده يد وبيا

 از تعجب گوييد. تبريك مي اش در مورد نامزديبه او آيد،  يادتان مي
شود. از شما  ني گرد مياهايش با نگر شود و چشم دهان ميانگشت به 

زود به خود  يليخ »ام؟ از كجا فهميدي كه من نامزد كرده«پرسد  مي
گوشي من يك پيامك برايم «بگوييد كه  و به جاي اين كه  دييآ يم

تان  بوك ي را در فيسجديدتر آيا چيز«پرسيد  مي از او، »داده است
شود.  و به سرعت دور مي» نه هنوز«دهد  او پاسخ مي» ايد؟ اضافه نكرده

تعجب  زمان آن خوانديد و صبح بايد پيام گوشي را به دقت مي اولِ
  كرديد. مي

تر است. در  كنيد به واقعيت نزديك اين سناريو از آنچه تصور مي
چنين هايي كه سبب به وقوع پيوستن  داده حقيقت، فناوري و

يم متوجه شوكه  آن بياكنون وجود دارد. ما  شود هم سناريوهايي
هاي مخابرات، دولت،  سازان، شركت مان را به گوشي هاي داده
دهيم. در چند سال  مان مي هاي جتماعي، و به ويژه به گوشيهاي ا شبكه

تر خواهد شد. اين  ها براي افراد بيشتري قابل استفاده آينده آن داده
  نامم.  مي 11آينده عريانهمان است كه من آن را   وضعيت

  

  

                                                 
11 naked future 

آينده عريان: در دنيايي كه هر  «پاتريك تاكر نويسنده كتاب 
  »گذرد؟ كند چه مي بيني مي حركت شما را پيش

  )http://www.defenseone.com/voices/patrick-tucker/8219(عكس از 
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يك  مختلف و اختراعات ها يفناور يها يشگفت به مدد  آينده
در  _ مديريت بهتر است. اما آيندهبا  تر، و  تر، راحت ، امنتر لمكا الح

خصوصي نيز  انديشهانگيز يك  اي شگفت به گونه _ شكل مفهومي 
هست. آينده شما، چه كاري باشد كه امشب قصد داريد انجام بدهيد، 

ايد  سال بعد، يا بار بعد كه چند هزار دالري را كه به دست آوردهچه 
بسوزانيد، براي هر كس ديگري به جز شما نامرئي است. ما  خواهيد مي

هستيم. تصور  مانآينده شخصي خود ماندن هغيرتي محرمان نگهبانان
 برايانجام دهيد در آينده داشته باشيد  قصدرا كه  كنيد كه هر عملي

   دنيا معلوم باشد. عرياني آينده همين است. همه 

قسمت اعظم  آينده را با در دو دهه بعدي، قادر خواهيم بود كه 
بيني  پيش آنچه در طول تاريخ بشر ممكن بوده است ازدقتي بسيار بيشتر 

هاي دور فراتر از قلمروي  ، شامل رويدادهايي كه از گذشتهكنيم
توانيم  . شتابي كه با آن ميه استشد استنباط انسان در نظر گرفته مي

همان شتابي  ام بهاي حال استنباط كني از داده را معنيبا يالگوهاي
يابد، زيرا هر دو  كند كه اينترنت گسترش مي افزايش پيدا مي

  خورند. وچرا به يكديگر پيوند مي چون بي

  

دانان،  كند. رياضي گويي را به يك معادله تبديل مي اينترنت پيش
آمارگران، كامپيوتردانان، بازاريابان، و هكرها در حال استفاده از يك 

افزاري، وسايل گردآوري  هاي نرم رها، برنامهگ شبكه جهاني از حس
اثرات اصالح  تر قيكردن دق فاش يبراها  برنامكانواعي از عات، و اطال

هايي كه شيوع  هستند. از برنامه نما جهان اطراف يبر رو وستهي(رفرم) پ
قيمت (اما  هاي گران يتمكنند تا الگور بيني مي احتمالي آنفوالنزا را پيش

بيني  د، پيشنكن بيني مي كه مسائل بازار سهام را پيش »12كوانت«ناقص) 
  به كمك كامپيوتر در همه جا حضور دارد.

  

  ها داده كالنباد  رد. زنده) مbig data( ها داده كالن
، تعداد جستجوهايي كه به اصطالح 2013و فوريه  2010بين نوامبر  

»big data) «اين بدين ) ربط داشت بيست و نه برابر شد. ها داده كالن
به اندازه  يك كشور 2010در سال  ها داده كالنمعني است كه اگر 

بر روي  اصطالحي آن جستجو هر باربا كه  ه باشدبود ايتانيكشور بر
شد.  كرد، سه سال بعد به اندازه كشور استراليا مي گوگل  رشد مي

يك موضوع داغ است، اما عبارتي نيز هست كه بسته به ها  داده كالن
 تشد به معني چيزي متفاوبفرو اه شمكند چيزي را ب سعي مي كسي كه

ها اشاره  هايي از داده است. چند سال پيش، اين اصطالح به مجموعه
توانستند  ها نمي د كه چنان بزرگ بودند كه صاحبان آن مجموعهكر مي

اصطالحي  ها داده كالناز آنها استنتاج و بينش خاصي به دست بياورند. 
 رها، ياروِنايافته و غيرقابل استفاده كه در س ات ساختبود براي اطالع

شد  حد از بزرگي سبب مي نند. ايبود  بدتر، بر روي كاغذ معطل مانده
قابل محاسبه و  13گسترده هاي صفحه كه آن مقادير بر روي برنامه

هايي پر از  سر بزنيد اتاق ITپردازش نباشند. امروزه اگر به هر كنفرانس 
ي شما ها داده كالنهيد يافت كه مشتاق هستند روي فروشندگاني خوا

ها همواره روي  هاي بزرگ و دولت شركت اين روزهاكار كنند. 
  كنند. كار مي ها داده كالن

  مقاله را در نسخه چاپي بخوانيدبقيه 
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