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تیـم برنرزلـی راهـکار جدیـدی را ارائه داده اسـت که 
بـر پایـه آن تمرکزگرایـی اطالعـات در دنیـای وب 
جـای خـود را بـه تفکیـک بهتـر اطالعـات و امنیـت 

بیشـتر داده هـای کاربـران خواهد داد. 
بـه گـزارش وب سـایت DigitalTrends، بـا آغاز به 
کار دنیـای وب در ابعاد محدود در اواسـط دهه ۱۹۹۰ 
میـالدی، جاه طلبی شـرکت ها هم محدودتـر از زمان 
حـال بـود. در وب قدیـم، تمامـی افـراد صفحات وب 
مخصـوص بـه خـود را داشـتند، هر شـخص تفکرات 
خـود را در فضـای آنالیـن منتشـر می کـرد و حتی تا 
سـال ۱۹۹۹ میـالدی واژه ای بـه نـام وبـالگ وجـود 
نداشـت. عـالوه بـر ایـن، تمامـی افـراد اطالعـات 
مخصـوص بـه خـود را مدیریـت می کردنـد و هیـچ 
شـخص یا شـرکتی ادعای حفـظ و نگهـداری از این 
دنیـای وب  زبـان سـاده تر،  بـه  نداشـت.  را  داده هـا 
مجموعـه ای از لینک هـای به هم پیوسـته بـود و هیچ 

خبـری از تمرکزگرایی نبود. 
مدیریـت  زمـان، شـرکت های مختلـف  بـا گذشـت 
اطالعـات  و  فعالیت هـا  از  متفاوتـی  بخش هـای 
مثـال  عنـوان  بـه  شـدند.  عهـده دار  را  کاربـران 
فیس بـوک در حـوزه شـبکه های اجتماعـی، گـوگل 
eBay در حـوزه  آنالیـن و  در حـوزه جسـتجوهای 
حراجی هـای آنالیـن بـه مدعیـان اصلـی مدیریـت 
فعالیت هـای کاربـران تبدیـل شـدند. ایـن در حالـی 
اسـت که ایـن شـرکت ها تلویحـا مالکیـت اطالعات 
کاربـران خـود را نیـز در دسـت دارنـد. همیـن امـر، 
برتـری این شـرکت ها را نسـب به کاربـران به همراه 

داشـته اسـت. عـالوه بر ایـن، شـرکت های یادشـده 
از مزایـای رقابتـی برخوردارنـد کـه هیچ اسـتارت آپ 
و یـا شـخص دیگـری توانایـی رویارویـی بـا آن ها را 

نخواهد داشـت. 
شـده  باعـث  دیگـر  مـوارد  کنـار  در  عوامـل  ایـن 
تالش هایـی بـرای تمرکززدایـی در دنیـای وب آغـاز 
شـود. از جملـه ایـن تالش هـا می تـوان بـه راهـکار 
ارائـه شـده توسـط تیـم برنرزلـی خالـق دنیـای وب 
را  راهـکاری  سرشـناس  محقـق  ایـن  کـرد.  اشـاره 
تحـت عنـوان Solid (Social Linked Data) ارائه 
کـرده کـه در قالـب آن مالکیـت اطالعـات در اختیار 
خـود کاربـران بـوده و بـه صالحدید شـخص، امکان 
اسـتفاده از بانـک اطالعاتـی در اختیـار نرم افزارهـا و 

سـرویس های مختلـف قـرار خواهـد گرفـت. 
بـا اسـتفاده از ایـن راهـکار، اطالعـات کاربـران در 
ذخیره سـازی  فضاهـای  مخفـف   ،Pods( پادهایـی 
می شـوند.  ذخیـره  شـخصی(  اطالعـات  آنالیـن 
میزبانـی ایـن اطالعـات نیـز در فضای دلخـواه کاربر 
یـک  از  فراتـر  چیـزی   Solid شـد.  خواهـد  انجـام 
سیسـتم ذخیره سـازی سـاده اسـت و امکان مدیریت 
و  نرم افزارهـا  از سـوی  ارائـه شـده  درخواسـت های 
برنامه هـای مختلـف بـرای دسترسـی بـه داده هـای 
کاربـر را فراهـم می کنـد. در صـورت تاییـد سیسـتم 
سـوی  از  الزم  مجوزهـای  آنکـه  از  پـس  و   Solid

کاربـر ارائه شـد، امـکان دسترسـی به داده هـا فراهم 
می شود. 

بـا ایـن اوصاف، بـه عنوان مثـال می توانید دسترسـی 

یـک وب سـایت فعال در حـوزه حمل و نقـل عمومی 
را بـه اطالعـات خـود فراهم کنیـد تا داده هـای الزم 
شـما،  شـهری  درون  مسـافرت های  خصـوص  در 
تاثیـرات آن بـر اقتصـاد محلی و آلودگی هـای کربنی 

شود.  تحلیل 
Solid ایـن قابلیت هـا را بـدون نیـاز بـه تمرکزگرایی 

اطالعـات پیـش روی کاربران قـرار خواهد داد. 
In� نـام بـه  ایـن روش، راهـکار دیگـری   در کنـار 

terPlanetary File System کـه بـه اختصـار از 

از ایـن مرحلـه  آن بـا عنـوان IPFS یـاد می شـود 
حتـی  روش  ایـن  برپایـه  اسـت.  رفتـه  فراتـر  نیـز 
اسـتفاده از سـرورهای ذخیره سـازی داده هـا نیـز بـه 
نوعـی تمرکزگرایـی اسـت. در قالـب ایـن راهـکار، 
حاضـر  حـال  در  آنچـه  ماننـد  روشـی  به کارگیـری 
توسـط بیت تورنـت اسـتفاده می شـود در دسـتور کار 
قـرار گرفتـه تـا رایانه هـای مختلـف بتواننـد بخشـی 
از اطالعـات را میزبانـی کننـد. بـا ایـن تفاسـیر، در 
صورتی که سـرورها با مشـکلی روبرو شـوند حداقل، 
دسترسـی به بخشـی از اطالعات ممکـن خواهد بود. 
IPFS پایداری بیشـتر وب و مقاومت بیشـتر در برابر 

سانسـور اطالعـات را بـه همـراه خواهد داشـت. 
در حـال حاضـر بـرای اسـتفاده از IPFS بـه دانلود و 
نصـب افزونه های ویـژه آن بـرای مرورگرهای کروم 
و فایرفاکـس نیـاز خواهیـد داشـت امـا امید اسـت تا 
اسـتانداردهای یادشـده توسـط W3C و IETF کـه 
قوانین رسـمی فضـای وب را تاییـد می کنند تصویب 
شـده و بـه مرحلـه اجـرا درآینـد. ایـن امـر، انگیـزه 
بیشـتری را بـرای پشـتیبانی مرورگرهـای اینترنتی از 

اسـتانداردهای یادشـده ایجـاد خواهد کرد. 
درنظـر داشـته باشـید کـه ایـن اسـتانداردهای جدید 
بـه حـذف گزینه هـای فعلـی منجـر نخواهنـد شـد و 
تملـک  و  مدیریـت  در  کاربـران  انتخاب هـای  تنهـا 
داده هایشـان را افزایـش خواهنـد داد. بـا ایـن وجود، 
در نهایـت همه چیـز بـه تمایـل کاربـران و حمایـت 
آن هـا از طرح های یادشـده بسـتگی دارد. چند سـالی 
اسـت کـه اینترنـت تمـام و کمـال در اختیـار جوانان 
و نیروهـای تـازه نفـس قـرار گرفتـه اسـت. از طرفی 
گـوگل و از طـرف دیگـر هـم فیـس بـوک، جایـی 
بـا  روز  هـر  و  نمی گذارنـد  شـرکت ها  دیگـر  بـرای 
ایده هـا و خالقیت هـای نویـن خود کاربران بیشـتری 
را بـه سـمت خـود جلـب می کننـد. شـاید وقـت آن 
فرا رسـیده اسـت که ریش سـفیدان اینترنتـی، دوباره 
بـه فکر قـدرت نمایـی افتـاده و ایده هـای جدیدی را 
مطـرح کننـد. پایـه گـذاران اینترنـت و وب، مسـلما 
آینـده  سـال های  در  و  نشسـت  نخواهنـد  بـی کار 
احتمـال این کـه رقابت جالبـی در این راسـتا صورت 

بگیـرد، بسـیار زیاد اسـت.

این روزها انتشار اخبار جعلی و تبلیغات دروغین گسترده، نگرانی ها درباره تاثیرگذاری 
منفــی وب را افزایش داده اســت. بــا وجود فضای مجازی که از ســوی گروهی از 
شرکت های بزرگ و شناخته شــده کنترل می شوند، اما آیا دولت ها می توانند امیدوار 
باشــند که این شــرکت ها را مهار کرده و اصال آیا این کار درستی است؟ »ترزا می« 
بعد از حمله تروریســتی ماه گذشــته روی پل معروف شهر لندن گفت: »دیگر کافی 
اســت. وقتی موضوع افراط گرایی و تروریسم به میان می آید، خیلی چیزها باید تغییر 
کننــد« و در واقع یکــی از چیزهایی که باید تغییر کند، رفتار شــرکت های اینترنتی 
اســت که نبایــد اجازه دهند افراط گرایــی ترویج پیدا کند. ترزا مــی  همچنین گفته 
اســت: »با اینکه دقیقا می دانیم اینترنت چه می کند، اما اطالعات دقیقی درباره نحوه 
عملکرد شــرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نداریم.« صحبت های ترزا می  تنها 
نمونه ای از عدم دسترســی دولت ها به اطالعات مربوط به شــیوه عملکرد اینترنت و 
شرکت های اینترنتی است که به نظر می رسد گاهی بعضی قوانین را زیر پا می گذارند. 
از اپلیکیشــن های رمزنگاری شده مورد اســتفاده تروریست ها )و البته فعاالن صلح و 
حقوق بشــر( گرفته تا نفوذ و سوءاستفاده های آنالین، از اخبار جعلی گرفته تا هک و 
ترویج افراط گرایی، اختالف میان دولت ها و شرکت های اینترنتی رو به افزایش است. 
فرانسه و آلمان قوانینی را برای مقابله با شرکت های اینترنتی که اجازه انتشار آنالین 
محتوای مربوط به حزب نازی را می دهند، به اجرا گذاشــته اند. این در حالی است که 
در آمریکا اف بی آی از اپل خواســته است تا نرم افزاری را برای هک یک آیفون مورد 
اســتفاده یکی از قاتالن حادثه سن برناردینو، بنویســد و زمانی که اپل از انجام این 
کار امتناع کرد، مقامات این شــرکت را به دادگاه احضار کرد. شــرکت های اینترنتی 
در عین حال معتقدند که دولت ها باید دســت از دخالت بردارند، چون این شــرکت ها 
ابزارهای الزم را برای کنترل چنین مشکالتی در اختیار دارند. با این حال اما دولت ها 
حرف های زیادی برای گفتن درباره این موضوع دارند. تصمیم کمیســیون اروپا برای 
جریمــه ۴/ ۲ میلیــارد یورویی گوگل به خاطر حمایــت از خدمات خرید خودش )در 
کنترل سیســتم عامل اندروید و فروشگاه اپلیکیشــن های گوگل پلی(، نشان دهنده 
بعضی از این مشــکالت اســت. در همین حال اما عموم مردم درست در وسط این 
موضوع قرار دارند. آنها هم به شــرکت های تکنولوژی و هم به دولت ها انتقاد دارند و 
درســت مانند بسیاری از سیاســتمداران این روزها سرگردان شده اند. حاال بسیاری از 
مردم و سیاستمداران می پرســند که چرا این شرکت های اینترنتی نمی توانند ما را از 
مزایای ارتباطات دیجیتال بهره مند کنند؟ این همان موضوعی است که "می"  هم به 
آن اشاره کرد، همان موضوع جلسات پی در پی مقامات دولتی و مدیران شرکت های 
اینترنتی؛ درســت مانند جلسه ای که دو هفته پیش میان یکی از مقامات امنیتی دولت 
انگلســتان و شریل سندبرگ عضو هیات مدیره شرکت فیس بوک برگزار شد. در این 
جلسه ان آی فایو به دنبال دسترسی به محتوای مربوط به برنامه ریزی تروریست ها در 
پیام های رمزنگاری شده بود. سندبرگ اما شخصا با فرآیند معکوس کردن رمزنگاری 
در برنامه های پیام رسان واتس اپ )متعلق به شرکت فیس بوک( و یا تلگرام )پیام رسان 
مورد عالقه گروه های تروریســتی به خاطر رمزنگاری بلندمدت پیام ها( مخالف نبود، 
اما او نمی توانســت اجازه دهد این کار انجام شود چون دست کم درباره واتس اپ این 
اتفاق می تواند به طرز ناامید کننده ای به ناامن شــدن همه پیام ها منجر شود.  در این 
جلسات مدام واژه »مقررات« شــنیده می شود. حاال این سوال مطرح می شود که آیا 
دولت ها نمی توانند مقررات جدیدی برای اینترنت و شرکت های اینترنتی وضع کنند؟ 

برای قانون گذاری در حوزه  عزم دولت ها 
اینترنت

 گلسـا ماهیـان

تیم برنرزلی، برنامه های جدیدی در سر دارد

چند سالی اســت که اینترنت تمام و کمال در اختیار جوانان و نیروهای تازه 
نفس قرار گرفته است

یادداشت

خالق وب می خواهد اینترنت را از گوگل و فیس بوک پس بگیرد

650 هزار تومان


