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تقدیم به فرزندان مان، آماندا، جنیفر، جاشوا، الهه، آنی و الیزابت، 
که دنیا را چنان تغییر یافته خواهند دید 

که امروز در تصور کسی نمی گنجد.
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مقدمه مترجم
تمدنبشریتحوالتفناورانهبسیاریرابهخوددیدهاستکههریکنهتنهاپیشران
حوزهخودوحوزههایمرتبطبودهاند،بلکهدرحوزههایبهظاهرغیرمرتبطهم
منشااثروتغییرشدهاند.ازمیاناینتحوالتآنهاییکهبیشترینآشوبودگرگونی

رادرسراسرجامعهبرانگیختهاند،بهدریافتعنوانانقالبمفتخرشدهاند.
امادراینبین،انقالباطالعات،بههمراهدیجیتالسازی،ارتباطاتواینترنت
تاثیریچنانشگرفتقریبابرهمهابعادزندگیبشرداشتهوگسترهتغییراتشچنان
وسیعوعمیقبودهکهبیشتربرازندهعنوانانفجاراستتاانقالب.دورانکامپیوتر،
ارتباطاتواینترنتدرهمینعمراندکچنددههایخودچنانتارهایشرادربافت
روابط،تجارت،آموزش،سیاست،تفریحوزندگیعادیمردمتنیدهکهدشواراست

تصورکنیمزمانیحدودنیمقرنپیشهمهاینهانبودهاند.
جریانتحوالتایندورانچنانبزرگوچنانسریعاندکهدیوانساالریهایی
چونقانون،سیاست،امنیتوحاکمیتبهشدتازآنعقبماندهاندولنگلنگان
درتالشاندخودرابهتغییراتیبرسانندکهچندیاستخاکفناوریبرآنهانشسته
است.جریانآرامزمانهسقراط،باابداعگوتنبرگوفراگیریچاپونشرخروشید
اینترنت،نهبهفوران،کهبهانفجاریازبیت هاـیعنی وشتابگرفتودرعصر
بنیادیترینحاملاطالعاتبادسترسیبالقوههمگانیـانجامید.انفجاریکهکسب
وکار،حریمخصوصی،مالکیتآثار،نظارتوکنترل،هویتومفاهیموحوزههای
متعددومتنوعدیگریرادگرگونکردهوپیامدهایاقتصادی،اجتماعیوحقوقی

بسیاریداشتهاست.

کتاب»انفجاردیجیتال«گذشتهوحالجامعهفناورانهبشرراوامیکاودتابتواند
فضای سایبر نام با بیمرزکه بیش رادرکشوریکمو آیندهمحتملمان جایگاهو
میشناسیمترسیمکند؛کتابیکهبهزبانیفنیولیسادهتالشمیکندمخاطبانعام
راباوجوهوآثارعصردیجیتالآشناسازدوآنانرانسبتبهجایگاهوگزینههاشان،

همچنینپیامدهایکنشهاوانتخابهاشاندراینعصرآگاهسازد.
دربرگردانایناثرنکاتیهستکهذکرشانراضروریمیدانم.اولاینکهـ
چنانکهخودنویسندگانهمگفتهاندـبیشترمطالبومثالهاباجوامعغربیوبه
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خصوصآمریکاتناسبدارند.بااینحال،دورنماییازانفجاردیجیتالدرکشورما
راهممیتوانندنشانبدهند.بههمینخاطردرازنویسیهاینویسندگانراجابهجا
کوتاهکردهاموازبرخیجزییاتمثالهایداستانگونهایکهآوردهاندـهرجاحس
ازآن کردهاماطالعیبهخوانندهنمیافزایند،مانندنمونههاوجمالتمشابهومکررـ
صرفنظریاخالصهاشکردهام.پسمیتواناثرحاضررانوعیترجمهوتلخیص
دانست.ضمناینکهبخشپیوستهم،بهدلیلبحثبهفنیمربوطبهکارکردشبکه
واینترنت،ترجمهنشدهاست،چراکههدفمازبرگردانایناثرآگاهسازیخواننده

ایرانیازوضعیتوآثارعصرحاضراست،نهآموزشفنیاینترنت.
مضافبراین،بایدتوجهداشتکهآمارارایهشدهدرکتابدستکممربوط
بهپنجسالقبلاست،کهبرخیرابهروزکردهاموبرخیرابهانتخابوکنجکاوی
حتی )یا کتاب نگارش زمان از است ممکن که این گذاشتهام.ضمن وا خواننده
ترجمهآن(کاربرییانشانیبرخیازوبگاههایمورداشارهتغییرکرده،بهکلاز

دورخارجشدهیادردیگردسترسنباشد.

دلیل به تنها ترجمه در شده اعمال تغییرات میدهم اطمینان صورت هر به
و بوده آن درسیگونه کتاب کنندگی کسل از کاستن و کتاب کردن خواندنیتر
مطلقاهیچدلیلدیگرینداشتهوبهکلیتونیتنگارشکتابلطمهاینزدهاست.

امیدوارمخوانندگانپسازمطالعهکتاب،اینتصمیمرانادرستنیابند.
امیر سپهرام
آبان۱3۹۴



پیش گفتار
سابق مثل هرگز دیگر و است تغییر حال در دنیا میگویند مردم است سال هزاران
نخواهدشد.بااینحال،تحوالتژرفیکهامروزهدرحالرخدادناستازنوعدیگری

است؛چراکهازپیشرفتفناورانهکامالخاصیبرمیآیند.
درعصرحاضر،ازنظراصولفنی،بهیادآوردنهرآنچهکههرفردمیگوید،
مینویسد،امضایارسممیکندیابهتصویرمیکشدامکانپذیراست.جهانبهاندازه
کافیدیسکسختوتراشهحافظهداردکههمه چیزرا،بهشرطآنکهدیجیتالشوند،
ذخیرهکندوتازمانیکهتمدنبشریبتواندکامپیوترودیسکسختتولیدکند،نگهشان
بهلحظه،دردسترس تقریبا دارد.شبکههایکامپیوتریجهانیمیتواننداطالعاترا،
هرکسیدرهرنقطهازجهانبگذارند.کامپیوترهاهمآنقدرتوانمندهستندکهبتوانند
در و دهند راتشخیص پنهانشان الگوی کنند، استخراج را اطالعات تکههای معنای

چشمبههمزدنی،بینشانارتباطبرقرارکنند.
درقرونگذشته،بودندکسانیکهدرفانتزیهایآرمانشهرییادرکابوسهایشان
رویایتحققچنینشرایطیرادیدهبودند.امااکنون،همهاینهادرحالوقوعاند.مادر
میانهاینتغییراتزندگیمیکنیمومیتوانیمبهچشمببینیمشان.بااینحال،نمیدانیم

چهسرانجامیخواهندداشت.
درحالحاضر،دولتهاودیگرنهادهایجامعهبشریدرحالتصمیمگیریبرای
چگونگیاستفادهازاینامکاناتجدیدهستند.هریکازماهم،باتصمیمگرفتندر
موردخود،خانوادهوهمکارانمان،دراینتصمیمگیریسهیمهستیم.پس،همهباید
بدانیمکهدنیایشخصیوجهاناطرافمان،درنتیجهانفجاراطالعاتدیجیتال،چگونه
زندگیخود، بر تاثیری چه تصمیمها این که باشیم آگاه باید و است تغییر حال در

فرزندانونوههایمانوهمینطورنسلهایآینده،خواهدداشت.
بههمیندلیلتصمیمگرفتیماینکتابرابنویسیم.

هریکازما،نویسندگانکتاب،بیشازچهلسالدرحوزهفناوریاطالعاتمشغولبه
فعالیتبودهایموکتابحاضر،دستاوردیکعمرمشاهدهومشارکتدرتغییراتیاست
کهاینحوزهبهارمغانآوردهاست.هرکداممان،همدانشآموختهوهممدرساین
حوزهبودهایم.گرچهاینکتابازمتنیکدورهآموزشعمومیکهدردانشگاههاروارد
تدریسمیکردیمبرآمدهاست،اماابدایککتابدرسینیست.اینکتابرانوشتیم
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تامعرفتیراکهدراینقلمروکسبکردهایم،باهرکسیکهدردسترسماناست،به
اشتراکبگذاریم.تالشکردهایمکهتصویربزرگیازمسالهترسیمکنیمودراینراه،از
حکایتهایروشنگریازدنیایواقعی،بهعنوانحرکاتقلمموبهرهگرفتهایم.سعیمان

براینبودهکهمتن،همانگیزانندهاندیشهوهمسرگرمکنندهباشد.
ساختارکتاببهگونهایاستکهفصلهارابههرترتیبدلخواهیمیتوانمطالعه
کرد.هرچند،برایمطالعهکتابنیازیبهکامپیوترنیست،اماتوصیهمیکنیمکامپیوتری
متصلبهاینترنتدمدستتانباشدتاهرنکتهایراکهکنجکاوییاهیجانتانرابر
انگیخت،بتوانیددراینترنتپیبگیرید.ازاینکهبخشیازچیزهاییراکهنوشتهایمدر
موتورجستجویمحبوبتانواردکنیدوببینیدچهبهارمغانمیآورد،تردیدنکنید.در
bitsbook.متنکتاب،بهوبگاههاییهماشارهکردهایمومشخصاتشانرادادهایم؛مثل
com،کهدستبرقضاوبگاهخوداینکتابهمبودهاست.اما،قاعدتابایدخودتان

اطالعاتِی منابع برسید. نظرتان مورد مطالب به سریعتر خیلی باجستجو، بتوانید هم
عمومیبسیارارزشمندوگروههایعامالمنفعهبسیاریوجوددارندکهمیتوانیدازآنها
یادبگیریدودرگفتگوییجهانیکهدربابمسایلیکهدراینکتابهممطرحشده،

شرکتکنید.
نظراتقابلاعتناییرادراینکتابعرضهکردهایم،کهاگربخواهید،میتوانیدبه
بحثهایتکمیلیایهمکهدروبگاهکتابپیرامونشانجریانیافته،مراجعهودرآنها

مشارکتکنید.
گرچهتصویریکهازتغییراتناشیازانفجاردیجیتالترسیمکردهایم،غالبابرگرفته
ازایاالتمتحدهوفرهنگوقوانینآنبودهاست،امامسایلیکهطرحکردهایمبرای
داشته آزادتری امیدوارندجوامع که آزادوهمینطورکسانی شهروندانهمهجوامع

باشند،بسیارحیاتیاست.
کمبریج،ماساچوست
ژانویه۲۰۰۸



در باره نویسندگان
هالابلسون)Hal Abelson(ازاستادانترازاولعلومومهندسیکامپیوترموسسهفناوری
فناوری بهپروژههایتحصیالتخالقانهدرحوزه او بودهاست. )MIT( ماساچوست
 Creativeمشارکتدربنیانگذاری،MIT OpenCourseWareکمکشایانیکردهاست،که
Free Software Foundation تاسیس همچنین و Public Knowledge و Commons

نمونهایازآناست.

کنلدین)Ken Ledeen(مدیرعاملNevo Technologiesاستودرمقاممدیریت
چندینشرکتفناوریاطالعاتدیگرنیزمشغولبهکاربودهاست.

کامپیوتر علوم استاد ،Harvard College سابق رییس )Harry Lewis( لویس هری
دانشگاههارواردوعضومرکزاینترنتوجامعهبِرکمناست.ویکتابتعالی بدون روح: 

آیا آموزش لیبرال آینده ای دارد؟1رانیزبهرشتهتحریردرآوردهاست.

اینسهنویسنده،بهاتفاق،درساستدالل کّمی ۴۸رادردانشگاههارواردتدریس
میکنند،کهدرسیخالقانهدرباباطالعاتبرایدانشجویانغیرفنیوباگرایشغیر

ریاضیاست.

1. Excellence Without a Soul: Does Liberal Education Have a Future?, Harry Lewis
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چرا اتفاق می افتد و چه چیزی را تهدید می کند؟

درنوزدهمسپتامبر۲۰۰۷،تانیارایدر،درحالرانندگیبه
سمتمحلکارشدرشهرسیاتل،ازجادهمنحرفووارد
بهصورت روز، هشت مدت به و شد جاده کنار آبکند
رفتن دست از افتاد. گیر خودروش الشه درون وارونه
آببدن،صدماتواردهبهپاوشانهوهمینطورازکار
افتادنکلیهها،تقریبااوراازپادرآوردهبود.خوشبختانه،
ماه چند از پس او کرد. پیدایش نجات گروه سرانجام
بستریدریکمرکزدرمانی،بهبودیافتوتوانستشب

کریسمسرادرخانهاشبگذراند.
یک و تصادف یک تانیا، ماجرای تنها واقعه، این
عملیاتنجاتنیست،بلکهداستانیدرموردبیت ها1است؛
صفرهاویکهاییکهمکالماتتلفنی،سوابقبانکیوهر
چیزدیگریراکهبااستفادهازابزارهایالکترونیکینوین

ذخیرهوتبادلمیشوندشکلمیدهند.
دلیلپیداشدنتانیااینبودکهشرکتهایمخابراتی
سوابقمکانِیتماسهایتلفنیرانگهمیدارند.هرتلفن
همراهی،بهطورمتناوب،عالمتدیجیتالیراـکهپینگ2
مختصات حاوی که میکند ارسال ـ میشوند خوانده
زمانی تا همراه، تلفن است. پیام ارسال محل جغرافیایی
میدهد. ادامه عالمت این ارسال به باشد، روشن که
به و دریافت را پینگها این مخابراتی برج نزدیکترین
مرکزشرکتمخابراتیمربوطهارسالمیکند.مرکزشرکت

بازیابیدادههایدیجیتال،براساسمبنای Bit.1واحدپایهذخیرهو
ریاضیدودوییوبامقادیرصفرویک.مترجم.

2. Ping
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مخابراتی،برایهدایتمکالمهبهبرجمخابراتیدیگریکهشمارهتلفنمقصدراپوشش
میدهد،ازهمینپینگهااستفادهمیکند.بنابراین،شرکتمخابراتیورایزون،حتیبعد
ازاینکهتلفنتانیاخاموششد،هنوزمحلدریافتآخرینپینگشراداشتودقیقابه

همینخاطربودکهپلیستوانستاورابیابد.
اماچرااینکاربیشازیکهفتهطولکشید؟قضیهازاینقراراستکهوقتیکسی
غیبشمیزند،همسرشنمیتواندازپلیسبخواهدکهبااستفادهازسوابقتلفنهمراه
اوراردگیریکند.هرفردیازحقحفظحریمخصوصیبرخورداراستوشایددلیل
موجهیبرایخروجبدوناطالعشازشهرداشتهباشد.دراینموردخاص،گرچه
سوابقبانکیتانیانشانمیدادکهپسازغیبت،ازحساببانکیاشاستفادهکرده)باز
چندبیتدیگر!(،ولیدرواقع،اینکارشوهرشبودهاست.پلیستصورمیکردکه
همسرتانیابهحساببانکیاشدسترسینداردوچوندراینمدتازحسابشاستفاده
شدهبود،نمیتوانستویرافردیگمشدهبهحساببیاورد.پلیستنهازمانیتوانست
اجازهدسترسیقانونیبهسوابقتلفنتانیاراکسبکندکهبهدستداشتنشوهرشدر
گمشدناومشکوکشد.امااگرفرضراهمچنانـوالبتهبهدرستیـبربیگناهیاو

میگذاشتند،ممکنبودهیچوقتتانیاپیدانمیشد.
حریم استانداردهای تکامل در شگفتانگیزی نقش نوین فناوریهای امروزه،
خصوصی،مخابراتوقوانینجزاییایفامیکنند.گرچهاینترکیبانفجارینزدیک
بودبهمرگتانیابینجامدویکداستاناحساسیبیافریند،اماواقعامرایناستکههمه
ماروزانهباعواقبنامنتظرهجریاندادههاییمواجهایمکهتاچندسالپیشاصالامکان

پیشامدنداشتند.
وقتی دید. دیگریخواهید بهچشم را دنیا کنید، تمام را کتاب این مطالعه وقتی
ماجراییراازیکیازدوستانتانیادراخباربشنوید،باخودخواهیدگفتکه»بازهم
پایبیت هادرمیاناست؛«حتیاگرکسیدرموردمسایلدیجیتالحرفینزدهباشد.
حرکتاشیایفیزیکیوکنشهایانساِنساختهازگوشتوخون،تنهاسطحقضیهاست.
برایدرکماوقع،بایدنگاهیهمبهدنیایمجازیبیندازید؛جریانوهمآلودبیتهاییکه

رویدادهایزندگیرارقممیزنند.
کتابحاضر،نقشهراهنمایشمادرایندنیااست.

انفجار بیت ها و باقی چیزها

جهاندستخوشتغییریناگهانیشدهاست.تقریباهمهچیزرویکامپیوتریدرجاییاز
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دنیاذخیرهمیشود:سوابقدادگاه،خریدازفروشگاهها،عکسهایارزشمندخانوادگی،
برنامههایبیسروتهرادیوییوچهوچه.کامپیوترهاچیزهایزیادیراحفظمیکنند
کهممکناستامروزفایدهاینداشتهباشند،امابههرحال،کسیبهفکرشرسیدهکه
شایدزمانیبهکاریبیایند.همهاینهادرحدصفر و یکشکستهمیشوند؛یعنیهمان
»بیتها«.اینبیتهادردیسکهایکامپیوترهایخانگییادرمرکزدادههایشرکتهای
ایندیسکهاظرفیتشانآنقدر انباشتهمیشوند. نهادهایدولتیرویهم بزرگو
هستکهدیگرنیازینیستبرایانتخابچیزهاییکهبایدبهیادآوردهشوند،وسواس

بهخرجدهیم.
در اطالعاتِی زبالههای و ارزشمند دادههای نادرست، و درست اطالعاِت حجم
گردشچنانباالاستکهبسیاریازآنها،نهباچشمانسانی،بلکهتنهاتوسطکامپیوترها
دیدهمیشوند.ازسویدیگر،کامپیوترهاهمپیوستهدراستخراجمعناازدلاینبیتها
قدرتمندترمیشوندومیتوانندالگوهاییراکشفکنندکهگاهیبهحلیکجنایت
کمکمیکنندیاپیشنهادهایمفیدیدرموردشمیدهندوگاهیهممسایلیرادرباره

ماآشکارمیکنندکهانتظارنداشتهایمکسیازآنهاخبردارشود.
استعفایالیوتاسپیتزر،فرماندارنیویورک،درمارس۲۰۰۸،نهتنهاماجراییمرتبط
باروسپیگری،بلکهیکقضیهبیتیهمبود.طبققوانینضدپولشوییآمریکا،تمام
بانکهاموظفاندتراکنشهایبیشاز۱۰,۰۰۰دالررابهمقاماتنظارتیفدرالاطالع
دهند.بااینکههیچکدامازپرداختهایاسپیتزرازاینآستانهردنشدهبود،اماکامپیوتر
مرکزیبانکمربوطهدرانتقالوجههایاندکویالگویمشکوکیرایافتهبود.گرچه،
قوانینضدپولشوییبرایمبارزهباتروریسموتبهکاریسازمانیافتهوضعشدهاند،اما
کامپیوتربانک،درجستجوینظارتیاشبرایکشفتراکنشهایمربوطبهاینحوزه،
چندپرداختکوچکوسادهبرایخدماتدریافتیراهملودادهوفرمانداروقترا

بهزیرکشیدهبود.
وقتیچیزیرویکامپیوترذخیرهشد،میتواندتکثیرشودوباسرعتبرقدور
دنیابچرخد.تهیهچندمیلیوننسخهبینقصازاطالعیذخیرهشده،بیشازچندلحظه
طولنمیکشد؛خواهمطلبیباشدکهمیخواهیمهمهجهانیانببینند،خواهچیزیباشد

کهاصالنیتکپیکردنشرانداشتهایم.
انفجاردیجیتالدرحالتغییردادندنیااست؛همانطورکهصنعتچاپزمانی
اینکارراکرد.برخیازاینتغییرات،غفلتاگریبانمانرامیگیرندوباعثمیشوند

مفروضاتمانرادرموردشیوهکارکرددنیا،دوربریزیم.



فصل 1. انفجار دیجیتال     1819    انفجار دیجیتال

وقتیبهتماشایانفجاردیجیتالمینشینیم،درنگاهاول،کامالبیخطر،سرگرمکننده
وحتیآرمانشهریبهنظرمیرسد.بهجایاینکهعکسفرزندانمانراچاپکنیمو
باپستبرایمادربزرگشانبفرستیم،بهراحتیآنهاراروییکآلبوماینترنتیـمثل
فلیکرـمیگذاریم.حاال،نهتنهامادربزرگ،بلکهدوستانمادربزرگوافراددیگریهم
امافرضکنید ببینند.خوب؟بهنظرکهجالبوبیخطرمیرسند. میتوانندآنهارا
دررستورانینشستهایدکهکسیقرارنبودهبداندآنجاییدوتوریستیعکسیمیگیرد
کهشماهمدرپسزمینهاشمیافتید.اگراینتوریستعکسشرارویوببگذاردو
دوستمشترکینامتانرابهعکسبرچسببزند،تمامدنیاخبردارمیشوندکهشماچه

زمانیکجابودهاید.
اعتباری کارتهای کهسوابق است این بر دادهها۱.فرض نشت میگویند این به
بایددرانبارههایدادههایامِنچفتوبستداریمحفوظبماند.بااینحال،گاهیبه
دستدزدانهویت۲میافتد.گاهیهمخودماناطالعاتمانرالومیدهیم،چوندر
عوضآنچیزیبهدستمیآوریم.برایمثال،یکشرکتمخابراتیامکانتماسبا
هرنقطهایازدنیارابهصورترایگانبهمامیدهد،اگربرایماناشکالینداشتهباشد
کهتبلیغیرانشانمانبدهدکهکامپیوترهایشازگوشکردنبهمکالماتمابرایمان

مناسبتشخیصدادهاند.
اینهاتنهامواردیهستندکهدردنیایامروزاتفاقمیافتند.انفجاردیجیتالواختالل
اجتماعیناشیازآنبهتازگیشروعشدهودرآغازراهاست.بااینحال،حتیهمین
حاالهمدردنیاییزندگیمیکنیمکهحافظهیکدوربیندیجیتالبهاندازهایگنجایش
داردکهبتواندصدهابرابرتمامکلماتکلکتابهایکنگرهآمریکارادرخودجای
بدهد.آنقدرایمیلتبادلمیشودکهمیتواندمتنتمامکتابهایهمینکتابخانهرادر
عرضدهدقیقهازنقطهایبهنقطهایدیگربفرستد.عکسوصدافضایبسیاربیشتری
میطلبند.درنتیجه،شایدارسالشانحدودیکسالطولبکشد؛البتهباسرعتامروز.
اینرشدانفجاریهنوزادامهدارد.سالبهسال،میتوانیماطالعاتبیشتریراذخیره
کنیم،باسرعتبیشتریتبادلشانکنیموکارهایبهمراتبمبتکرانهتریباآنهاانجام

data leak.۱،درزبانرایج،غالبامعادلنشتاطالعاتبهجاینشتدادههابهکارمیرود.ولیباتوجهبه
 informationتفاوتایندومفهوم،درکتابحاضر،معادلصحیحآنبهکارگرفتهشدهاست،مگرصراحتا

leakبهکاررفتهباشد.مترجم.
۲.اصطالحدزدیهویت)identity theft(بهسرقتاطالعاتهویتیافرادبهمنظورسوءاستفادهمالییاغیر
آنگفتهمیشود.ایننوعدزدیدردنیایمجازیبسیارآسانتر،گستردهتروگاهبانتایجوخیمتریهمراه

شدهاست.مترجم.




