ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻪ؛ آن روی ﺳﮑﻪ ﺑﺰرگ!

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺒﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷﺖ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪای دارم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه
وﯾﮋه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا وﺟﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر آرام و ﺑﺪون ﺳﺮ و
ﺻﺪا در ﺣﺎل ﻧﻔﻮذ در ﻻﯾﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .درﺑﺎره ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺤﺒﺘﻢ درﺑﺎره »داده«ﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ دادهﻫﺎی ﺳﺎده و دم دﺳﺘﯽ :ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ،ﮐﺪ ﻣﻠﯽ،
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺰل و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از دادهﻫﺎ ﮐﻪ آنﻗﺪر اﺧﺬ ﮐﺮدن آنﻫﺎ از ﺳﻮی ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و اداره و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدا ﯾﮏ واﮐﺴﯽ ﻧﯿﺰ آن را از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺑﻪ وی ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.
وﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺤﺚ دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ در دﻧﯿﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،واژهﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ »داﻧﺸﻤﻨﺪ /ﻣﺤﻘﻖ داده« ،اﮔﺮ
آن را ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﺑﺮای  Data Scientistﭘﻨﺪارﯾﻢ» ،ﻫﺎدوپ«» ،ﻧﻮ اسﮐﯿﻮﺋﻞ« و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻓﻮق ﺗﺼﻮر داده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و دادهﮐﺎوی ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دادهﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
از آن ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎ و داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻬﻞﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮاه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﮔﺠﺖﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺧﯿﺮ اﭘﻞ از روی ﺗﻌﺪاد
ﺿﺮﺑﺎن ﻧﺒﺾ ﻗﻠﺐﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ .در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب و ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻋﻼﯾﻖ و ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ و آن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
روﺣﯿﺎت ﺷﻤﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺧﻮب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد؟
اﯾﻦ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻠﯿﺸﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در دﺳﺘﺎن ﺗﺒﻪﮐﺎران ،ﻫﮑﺮﻫﺎ ،اﺳﭙﻤﺮﻫﺎ و ...ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺣﺎﻻ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارﯾﺪ؟! اﯾﻦ
ﯾﮏ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان آن ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺖ .ﻓﺎرغ از ﺑﺤﺚﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﺪارد ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﻮدﮐﺸﯽ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ درز ﮐﺮده ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﺎل
دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﻧﻔﻮذ و ﺳﺮﻗﺖ دادهﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اواﯾﻞ ژوﺋﻦ اﻣﺴﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻨﻮان »ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
دزدی اﻃﻼﻋﺎت از دوﻟﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه« را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد .ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ،ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﺮان
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت رﻣﺰ ﮐﺎرت ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .ﺣﺎل
ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﮑﺮﻫﺎ ﯾﺎ دوﻟﺖﻫﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺷﺎﯾﺪ ارﺳﺎل اﺳﭙﻢ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻫﺪاف ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ دادهﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داد .زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻋﻼﯾﻖ ﺷﻤﺎ
را ﺑﺪاﻧﻢ ،ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻮﭘﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ،ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻣﺨﺮب ﻫﺪاﯾﺘﺘﺎن ﮐﻨﻢ و اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎسﺗﺮی را از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮم ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺮدن ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻓﻼن ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ،ﺳﻮژه ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر
زرد را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪ وی را ﺑﻪ روی ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ! واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ آﻣﺎر ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ آن ﺣﺎﮐﯽ از ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  12دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﻣﻘﺪار ،ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ارزش دادهﻫﺎﯾﺶ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .ﮐﺪ
ﻣﻠﯽ ،ﺷﻤﺎره ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ،ﮐﺎﻧﺘﮑﺖ ﮔﻮﮔﻞ و ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺷﺮط
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ـ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ـ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﻐﺎزه از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ وی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻧﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت در
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ اداره و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
را از ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﺣﻮاﺳﺘﺎن را در اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ وﺟﻮه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ رﺧﺪاد ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ را ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻓﺘﺎدن ﻧﺎوﮔﺎن »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎ« ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ آنﻗﺪر اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﺷﻤﺎ
در ﻓﻀﺎی وب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 12ﻣﻬﺮ 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/opinion/1806 :

