اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ

ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﮐﻞ دادهﻫﺎی دﻧﯿﺎ

ﺗﺼﻮر اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان داده در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﺷﺪ
اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و دورﺑﯿﻦﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺣﺎل ﺛﺒﺖ ﻋﮑﺲ و
ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از دادهﻫﺎ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﮐﭙﯽ و ﻧﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﻮاع ﺳﺮورﻫﺎ و ﺳﻮﭘﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از دادهﻫﺎ را ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﭘﺮدازش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﻮر اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان داده در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﺷﺪ
اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ،ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ و دورﺑﯿﻦﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺣﺎل ﺛﺒﺖ ﻋﮑﺲ و
ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از دادهﻫﺎ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﮐﭙﯽ و ﻧﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﻮاع ﺳﺮورﻫﺎ و ﺳﻮﭘﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از دادهﻫﺎ را ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﭘﺮدازش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﮐﻞ اﯾﻦ دادهﻫﺎ را ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ،اﺑﻌﺎد و
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﻃﻼﻋﺎت در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻓﻌﻠﯽ ،ﭼﻪ ﻧﻮع و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺎرد و ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻪداری اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از
داده ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﺮم  DNAاز ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی  455اﮔﺰاﺑﺎﯾﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ 455 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ
داده را در ﺧﻮد دارد .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﻞ دادهﻫﺎی دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺣﺪود  8000اﮔﺰاﺑﺎﯾﺖ ) 8زﺗﺎﺑﺎﯾﺖ( ﺗﺨﻤﯿﻦ
زده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺪود  18ﮔﺮم  DNAﺑﺮای ﻧﮕﻪداری ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﮐﻞ دادهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺟﻬﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﺨﺮاج  DNAﺳﺎﻟﻢ از اﺳﺘﺨﻮان ﯾﮏ اﺳﺐ  700ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ دوام و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
اﻃﻼﻋﺎت روی  DNAﺑﻪﻣﯿﺰان ﺷﮕﻔﺖآوری زﯾﺎد اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ،
در دﻣﺎی  10درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﻃﻼﻋﺎت روی  DNAﺣﺪود  2000ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ دﻣﺎ را ﺑﻪ -18
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﺗﻮان  DNAرا ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .در
واﻗﻊ ،ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی داده ﺻﺮﻓﺎ ً در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
ﺑﺘﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی داده روی  DNAرا ﮐﺎﻫﺶ داد ،ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺷﺎﻫﺪ دﯾﺴﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی اﻣﺮوزی
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ در آنﻫﺎ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻨﻮز راه ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
روزﻣﺮه از  DNAﺑﺮای ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺪ ﮐﺮدن 83
ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ داده در  DNAﭼﯿﺰی ﺣﺪود  1500دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ! ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻣﺮوزی ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ دادهای در
اﺑﻌﺎد ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را در  DNAذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود  13ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻪداری ﮐﻞ داﻧﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺳﺮ ﺑﻪﻓﻠﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ .اﯾﻦ راه ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ

اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،راهﻫﺎی ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮی ﺑﺮای آن ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ اﻋﺪاد و
ارﻗﺎم دﻗﯿﻖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺮض ﻫﺮ اﻧﺴﺎن را ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری داﺋﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد .ﺟﺎﻟﺐ ﺷﺪ! ﺑﻌﺪ از ﻓﻼﭘﯽ ،ﺳﯽدی ،ﻫﺎرددﯾﺴﮏ و
ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺷﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ! دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺧﻮد ﻣﺎ ﯾﮏ
رﺳﺎﻧﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻧﺎﻣﺤﺪود و داﯾﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺗﺮﺳﻨﺎک .ﺗﺮﺳﻨﺎک از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪﺻﻮرت
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار اﻃﻼﻋﺎت از ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ را از ﻇﺎﻫﺮ وی ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و ﺟﺎﻟﺐ از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان داده را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه ﺧﻮدم ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدم .اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ راهﻫﺎی ورود ﯾﮏﺑﺎره دادهﻫﺎی اﻧﺒﻮه ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﮐﺸﻒ ﺷﻮد و ﻋﻠﻮم ﺛﺒﺖ
و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻐﺰ ﺑﻪﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪﻣﺮور ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ آنﭼﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﯾﮏ ﮔﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی داده ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺴﺘﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻐﺰ ارﺗﺒﺎط دﻫﯿﻢ و راه ﺗﺒﺎدل داده را ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ ،داﻧﺸﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ از دل دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن
ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در واﻗﻊ ،ﻣﻐﺰ در ﺣﮑﻢ ﺳﻮﭘﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد در ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ از دادهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،دادهﮐﺎوی
و اﺳﺘﺨﺮاج داﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﺻﺤﺒﺖ از دادهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪﺟﺎی ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
دادهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ زﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دادهﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ را در آن ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ .دادهﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ ﺣﯿﻮان در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﻃﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻣﯽآﻣﻮزد
ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺻﻮرت اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻐﺰ وی ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان راﻫﯽ را ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ روزی
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه را اﺣﯿﺎ ﮐﺮد ﯾﺎ در ﻧﮕﺎه دوم ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻤﺎم داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی آﻣﻮﺧﺘﻪ در ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از
ﻣﺮگ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬارد ،ﻣﺮگ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن داﻧﺶ وی اﻓﺴﻮﺳﯽ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ در ﭘﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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