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يادداشت

«ترومن» در ابرها

 احمد شريف پور

در  را  محتوايـى  شـما  كـه  «زمانـى 
سـرويس هاى مـا آپلود مى كنيد، بـه گوگل (و 
همكارانـش) به صورت جهانى اجازه مى دهيد 
كه اين محتوا را استفاده كرده، [در سرورهاى 
مختلـف] ميزبانى، ذخيره، بازتوليد و ويرايش 
كنند. محتواهايى جانبى را براسـاس محتواى 
شـما توليد كنند (مانند ترجمه و بهينه سـازى 
براى هماهنگى بهتر با سـرويس هاى گوگل) 
و آن ها را به همراه محتواى شما منتشر كرده، 
به صـورت عمومى به اجرا يـا نمايش درآورند 
يا توزيع كنند. حقوقى كه شـما بر اساس اين 
مجـوز به ما واگـذار مى كنيد صرفـاً به منظور 
اداره، ترويج و بهينه سـازى سـرويس هاى ما 
و همين طـور راه اندازى سـرويس هاى جديد 
مورد اسـتفاده قرار مى گيـرد. اين مجوز حتى 
زمانى كه شـما اسـتفاده از سرويس هاى ما را 

متوقف كنيد به قوت خود باقى خواهد بود.» 
از  بخشــى  ترجمــه  بــاال  جمله هــاي 
موافقتنامه اســتفاده از ســرويس هاى گوگل 
است. اما بسيارى از كاربران در سراسر دنيا 
و نــه فقط ايران، با خوشــحالى تمام و بدون 
توجه به اين موارد و نكات مشابه فراوانى كه 
در Terms of service يكپارچــه گوگل آمده 
اســت، به اســتفاده از ســرويس تازه گوگل 
يعنــى Google Drive روى آورده انــد. فارغ 
از اين كــه حقوقى كه به گوگل واگذار مى كنند 
درواقــع بهايى اســت كه همــه كاربران اين 
سرويس هاى «رايگان» بايد براى بهره مندى 
از مزاياى قابليت دسترسى از همه جاى دنيا، 
داشــتن پشــتيبانى قابل اطمينان از داده ها و 
امكانــات كار گروهــى و به اشــتراك گذارى 

اسناد «بپردازند».
برداشت من از كل عبارات فوق به صورت 
خالصه اين اســت كه هيچ داده خصوصى و 
امنى وجود نخواهد داشت! شايد اين امر براى 
كاربــران عادى و كســانى كه بــراى ذخيره 
اسناد ساده شخصى و حتى كارهاى گروهى 
ساده از اين سرويس استفاده مى كنند (و اين 
ممكن اســت شــامل 90 درصد افراد جامعه 
باشد)، هيچ مشــكلى ايجاد نكند اما بد نيست 

بدانيــد كه انتشــار اســناد ســازمانى به هر 
نحوى در بسيارى از سازمان هاى دنيا جرم 
محســوب شده و ممكن اســت موجب اخراج 
كاركنان شــود. انتشــار چنين اســنادى در 
مورد سازمان هاى خاصى نظير بانك ها؛ ولو 
اين كه باعث افشاى اسرار داخلى يا اطالعات 
مشــتريان نشود، باعث پيگرد قانونى و حتى 

مجازات زندان خواهد شد. 
جدا از دردسرهاى مربوط به مجوز، اين 
ســرويس نوظهور به رغم كاربرپسند بودن 
و ســادگى ذاتى كه خاص محصوالت گوگل 
است، مشكالت ديگرى را نيز با خود به همراه 

خواهد آورد.
نخست اين كه براى ايجاد امكان ويرايش 
و انجــام كار گروهى بر روى اســناد، لزومًا 
بايد آن ها را به فرمت اســناد گوگل درآورد. 
فرمتى كه شــما هم شــك نخواهيد داشت كه 
براى سازگارى هرچه بيشتر با الگوريتم هاى 
جســت وجوى گوگل بهينه شده است. ساير 

اسناد تنها قابل مشاهده خواهند بود.
ديگر اين كه گرچه نسخه كالينت موبايل 
Drive براى آندروئيد منتشرشده و گوگل قول 

انتشار نسخه iOS را نيز داده است، اما به نظر 
مى رسد كه كاربران بلك برى و ويندوزفون و 
ســاير پلتفرم ها سهمى از مزاياى اين خدمات 
جديد نخواهند داشــت. بــه اين ترتيب، كاربر 
در واقع در اكوسيســتمى قــرار مى گيرد كه 
ســرويس، ابزار دسترســى به ســرويس و 
حتــى فرمت ذخيره اســناد در آن به صورت 
اختصاصى متعلق به يك شــركت است و اين 
شركت تمام آن ها را با انواع الگوريتم هايش، 
تنها براى رســيدن به يك هدف مى كاود. اين 
از ديد من نكته بســيار مهمى است، حتى اگر 
شــعار آن شــركت «شــيطنت نكن» باشد و 
هدفش چيــزى بيش از روند بــى آزار يافتن 
بهترين و مناســب ترين تبليــغ، نمايش آن به 
شــما و گرفتن پورســانتى چند سنتى از يك 

شركت طرف سوم نباشد.
البتــه اين بحــث و انتقــاد، روى ديگرى 
هــم دارد. هرچند كه لحــن اين مجوز و تعداد 

اختياراتــى كه گوگل مطالبــه مى كند، ممكن 
است در مرحله نخست كمى خصمانه به نظر 
برسد، اما از سوى ديگر نشانه اى از سياست 
كامًال باز و آشكار گوگل دارد. از ديد من حتى 
چنين لحن خصمانه اى بســيار پذيرفتنى تر از 
نمونه هاى ديگرى نظير DropBox است كه در 
بخش مجوزهايش بدون هيچ آشكارســازى 
خاصى به كاربر مى گويد كه «ممكن اســت» 
بــراى انجــام برخى امــور بــه مجوزهايى 
از ســوى او نياز داشته باشــد و كاربر بايد 
مجوز «كارهايى از ايــن قبيل» را براى ادامه 

و نگه دارى سرويس به شركت واگذار كند. 
هرچند بايد پذيرفت كه DropBox هيچ گاه 
قادر نخواهد بــود در حد و اندازه هاى گوگل 
به تحليل و بررســى و استخراج اطالعات از 
داده هاى تحــت اختيارش بپردازد يا از آن ها 
ســود ببرد، اما اين براى من تنها نشــانى از 
صداقت «بيشــتر» گوگل نســبت به ســاير 

سرويس دهندگان است.
خاطرم هســت كه در يكى از وبالگ هايى 
كه دنبال مى كردم، مطلبى خواندم كه وضعيت 
كاربــران را بــا قهرمان فيلم «ترومن شــو» 
مقايســه مى كرد. ترومن در دنيايى ساختگى 
بــه دنيا آمده و بزرگ شــده بود كــه از ابتدا 
بــه منظور ضبــط تمام زندگــي او؛ حتى در 
خصوصى تريــن لحظات و كســب درآمد از 
طريق به اشــتراك گذاشــتن تمام آن لحظات 
با ســاير مردم دنيا ســاخته و پرداخته شده 
بود. با روند رو به  رشــد ثبت داده هاى ما، از 
اطالعات فــردى و خصوصى مانند عكس ها 
در شــبكه هاى اجتماعــى گرفته تا اســناد و 
مــدارك ســازمانى و كارى در ابرها و حتى 
ســاليق تماشــاى فيلم و انتخاب موســيقى 
در ســرويس هاى فراهم آورنــده خدمــات 
چندرســانه اى، ما بيشتر و بيشتر به در نقش 
ترومــن فرو خواهيم رفت و ذره بينى كه ما را 
دنبال مى كند بخش هاى بيشترى از زندگى ما 
را پوشــش خواهد داد. مسئله اين است كه آيا 
مى توانيــم يا حتى باالتر از آن مى خواهيم كه 

به آن ديوار آسمانى رنگ برسيم يا نه!
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