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محاســبات ابرى، پردازش ابرى، كالود 
 IT و ســاير معادل هايش به تب كنونى جامعه
تبديل شــده است. ابزارهايى كوچك، با وعده 
قابليت حمل بــاال و انجام تمام امور روزمره 
كم كم بــازار محصوالت مرتبــط با فناورى 
اطالعات را قبضه مى كننــد. ابزارهايى كه به 
خودى خود قدرت پردازش و ذخيره ســازى 
اندكــى دارند و تقريبًا براى برطرف كردن هر 
نياز شــما، به توان پردازشى و ذخيره سازى 
يكى از غول هاى دنياى IT وابســته هســتند. 
داده هاى شــما همــواره و همه جا و روى هر 
دستگاهى كه بتواند تا رسيدن به ابرها (كه بر 
خالف هميشه در ارتفاع بسيار پايينى تشكيل 
شــده اند) اوج بگيرد، قابل دســترس هستند. 
گوشــى هوشمند شــما، تبلت تان يا حتى يك 
پخش كننده ساده موسيقى مى تواند به راحتى 
از ميان ابرها ســر درآورده و داده هاى شما 
را در ميان انبوهى از داده هاى ديگران بيابد و 
در هر كجا در اختيار شــما قرار دهد. كارايى 
اين دســتگاه هاى «كم تــوان»، مديون فراهم 
شدن توان پردازشى فراوان و ارزان بر بستر 
اينترنت است. جايى كه شعار «پرداخت هزينه 
به اندازه نياز» روز به روز افراد بيشــترى را 
به اســتفاده از اين خدمات مجازى بى زمان و 

بى مكان تشويق مى كند.

عوارض جانبى
امــا مانند هــر پديده نوينى، محاســبات 
ابــرى نيز تبعاتى را با خــود به همراه خواهد 
آورد كه همه آن ها لزومًا پســنديده و مناسب 
نيستند. بزرگ ترين معضل اين رويكرد نوين 
به خطــر افتادن حريم خصوصــى كاربران 
و پــس از آن آزادى آن هــا اســت. داده هاى 
شــما در جايى كه نمى دانيد كجاســت ذخيره 
شده، توســط نرم افزارهايى كه نمى شناسيد 
كنتــرل مى شــوند و شــايد از همــه مهم تر 
توســط افرادى كــه از انگيــزه و هدف  آن ها 
اطالعى نداريد، تجزيه و تحليل خواهند شــد. 
نكته جالب توجه اينجا اســت كه بســيارى از 
كاربــران حتى از ارزش مادى اطالعاتى كه از 

طريق شبكه هاى اجتماعى و محاسبات ابرى 
در اختيار شــركت  ها قرار مى دهند بى خبرند 
(به يادداشت همكارم، كيومرث سلطاني با نام 
«خداحافظ پروفسور» در شماره 120ماهنامه  

شبكه مراجعه كنيد). 
نشــريه گاردين حدود ســه ســال پيش 
(ســپتامبر 2008) مصاحبــه اى را با ريچارد 
استالمن ترتيب داد تا از نظريه هاي اين مدافع 
سرســخت آزادى نرم افزار دربــاره اين تب 
جديد مطلع شــود. اســتالمن هنگام صحبت 
دربــاره همه گير شــدن اين پديــده و مطرح 
شــدنش به عنوان آينده قطعى محاســبات، با 
خشــونت تمام به خبرنگار گاردين مى گويد: 
«اين حماقت اســت. بدتر از حماقت است. تنها 
يك جنجال بازاريابى اســت. وقتى كســى به 
شــما مى گويد ”اجتناب ناپذير“ است، مطمئن 
باشــيد كه توطئه اى در پــس پرده در جريان 
است.» به عقيده بنيان گذار بنياد نرم افزارهاى 
آزاد، استفاده از اين سرويس يا فناورى تازه، 
درواقــع واگذاري كنترل داده ها و اطالعات به 
سايرين اســت و اين يعنى سلب بنيادى ترين 
آزادى كاربــر. او حتى تــا آنجا پيش مى رود 
كه اســتفاده از نرم افزارهــاى مبتنى بر وب 
(نظير سرويس رايگان جى ميل) را هم مردود 

مى شمارد.
جالب اين جا اســت كه برخى از بازيگران 
اين هياهو نيز، به صورت رســمى به تبليغاتى 
بــودن آن اعتــراف مى كنند. لرى اليســون، 
بــه عنــوان كســى كــه يكــى از بزرگ ترين 
كســب وكارهاى دنيا را بر پايه نرم افزارهاى 
كنفرانــس در  مى كنــد،  مديريــت  بســته 

 Oracle Open World مى گويد: «ما اصطالح 
محاسبات ابرى را به گونه اى تعريف كرده ايم 
كه شامل همه كارهايى است كه در گذشته هم 
انجام مى داديــم. با اين تعريف، من نمى توانم 
چيــزى را در نظر بگيرم كه جزء محاســبات 
ابرى نباشــد. صنعــت كامپيوتر تنها صنعتى 
اســت كه بيش از پوشــاك بانــوان پيرو مد 
اســت. ممكن است كوته فكر به نظر برسم، اما 
اصًال نمى دانم بقيه درباره چه چيزى صحبت 

مى كنند. اين [محاســبات ابرى] ديگر چيست؟ 
كًال نامفهوم و غيرمنطقى است. اين بالهت كى 
به پايان خواهد رسيد؟ ما [هم] به يقين درباره 
محاسبات ابرى تبليغات خواهيم كرد. من با اين 
پديــده نخواهم جنگيد، اما درك نمى كنم كه در 
سايه اين محاسبات ابرى، به جز عوض كردن 
چند كلمه در متن هاى تبليغاتى مان، چه كارى 
را به شيوه اى متفاوت انجام خواهيم داد.»اما 
جالب تر اين كه اين پديده فقط به شــركت هاى 
توليد كننــده نرم افزارهــاى انحصارى نفوذ 
نكــرده،  بلكــه ايــن تب تــازه تا قلــب دنياى 

اپن سورس هم نفوذ كرده است.
 در جايــى كــه اوبونتــو و ردهــت كــه 
بزرگ تريــن فعــاالن لينوكــس در حــوزه 
دســكتاپ و ســرور هســتند، به راه اندازى 
كالود اختصاصــى خــود (هــر چنــد در 
زمينه هــاى مختلف و با رويكردهاى مختلف) 
اقدام كرده اند، به سختى مى توان به وعده هاى 
رنگارنــگ و خدمــات جالب توجه «كالود» به 

ديده بدبينى نگريست.

مصالحه
به طور كلي مانند هر پديده ديگرى، اينجا 
نيز صحبت از مصالحه است. براى در اختيار 
داشــتن يك مركز اطالعــات يكپارچه كه در 
بيشتر شرايط ممكن در دسترس باشد، بايد تا 
اندازه اى از آزادى هاى خود صرف نظر كنيد. 
بايد تا حدى حساسيت  خود را درباره مسائل 
مربوط بــه حريم خصوصى كاهش دهيد . يا 
عكس آن، اگر آزادى و حفظ حريم شــخصى 
از اولويت هاى اساســى شــما اســت، بايد از 
برخــى امكانات مفيد و در دســترس كنونى 
صرف نظــر كنيد. ميل ســرور خودتان را راه 
بياندازيد، فضاى ذخيره سازى وبى تهيه كنيد 
و به احتمال خودتــان نرم افزارهايى را براى 
برقــرارى ارتباط ميان ابزارهايتان تهيه كنيد. 
اگرچه، همين حاال هــم برخى فراهم كنندگان 
سرويس هاى اينترنتى با پذيرفتن مجوزهايى 
نظير GNU Affero GPL ســعى دارند تا ميان 
خدمات و آزادى تعادلى برقرار كنند، اما بعيد 
به نظر مى رســد كه در آينــده نزديك بتوانيم 
از آن ها انتظار خدمات قابل قبولى را داشــته 
باشــيم. به هــر حال اگر در دنياى پرشــتاب 
امروز هدف «انجام شدن كارها» است، شايد 
مجبور شويد تا حدى از سخت گيرى در مورد 

«روش انجام كار» خوددارى كنيد.


