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جشنبیستمینسالگردکانکشن Cat.6برایشبکههایدادهنقطهعطف

عصرگیگابیت،بهحسابمیآید.اینامرباعثایجادتغییردرترافیکداده،

برایدیجیتالی راهی و برایمحیطکاری باال باند پهنای با اینترنت ایجاد

شدنشد.آراندام)R&M(یکیازپیشگامان Cat.6 استودرطول20

Bubikonسالگذشتهبیشتراز100میلیونماژولرادرکارخانهخوددر

سوئیستولیدکردهاست.

صرفهجویی باعث که جهانی RJ45پالگین قالب با Cat.6 کانکشنهای

درفضامیشود،نقشمهمیدرجهشکوانتومیفناوریاطالعاتدریک

Cat.6باعثافزایشسرعتانتقال دورهطوالنیایفاکردهاند.تکنولوژی

و Cat.5e یعنی خود قبلی نسخه با مقایسه در استفاده قابل دادههای

افزایشپهنایباندتا250مگاهرتزشدهاست.درگذشتهمقادیرغیرقابل

تصورمیتوانستبهدفاتراداریوساختمانهاانتقالیابد.

سراسر در شده نصب شبکه کانکشن بیشترین Cat.6 هم هنوز امروزه

ازخروجی )R&M(تخمینمیزندکهدرهرکدام ام اند آر جهاناست.

وجود Cat.6 ماژول  کانکشن یک مخابراتی شبکههای و داده شبکههای

دارد.

دستاوردهایمشارکتیکیازپیشگاماندراینزمینه
کمیتههای در Cat.6 استانداردسازی  در فعال بهطور )R&M( ام اند آر

پارامترهای اینکه از قبل حتی است. داشته شرکت بینالمللی تخصصی

کار به 1999 سال در )R&M( ام اند آر شوند، تصویب انتقال تکنولوژی

خودادامهداد.درهمانزمان،کانکشنماژولاختصاصیCat. 6 باکانکتور

،BubikonمتناسبباآنتوسعهدادهشدویکمرکزتولیدیدرRJ45

نزدیکبهدفترمرکزیشرکتدرسوئیسراهاندازیشد.

آراندام)R&M(اولینسازنده Cat.6 بودکهکاماًلخودکاروباکیفیتی

ابتدادر2 Cat.6 تولیدکرد.هزارعددکانکشنماژول را بدوننقصآن

Winterthurبهمشتریانتحویلدادهشد.امروزه100 آگوست2000در

را داده انتقالسریع Cat.6نصبشدهدرسرتاسرجهان، ماژول میلیون

تضمینمیکنند.

داستانموفقیتسوئیس
سهمآراندام)R&M(درشروععصرCat.6داستانموفقیتسوئیساست.

درسال1999،مالکانمتقاعدشدندکهبررویتیمتوسعهسرمایهگذاری

Cat.6 بـیـسـت سـال با
بیست سال با الوان ارتباط



گ
ماهنامه الوان م

Lavan Ertebat

کنند.مدیریتپویااینامکانرابرایتیمفراهمآوردکهبتواندظرفمدت

18ماهبههمهاهدافخودبرسد.

زود خیلی استانداردسازی، کمیتههای در مشارکت با )R&M( ام اند آر

توانستدرموردتکنولوژیهایآیندهاطالعاتکسبکند.شجاعتوتعهد

کارآفرینیمالکان،اعتمادبهکارکنانوتمرکزکلشرکتبراینتعهدباعث

شبکه کشی کابل بازار مدیر ،MatthiasGerber شد. پروژه پیشرفت

محلی)LAN(آراندام)R&M(کهیکمدیرپروژهمسئولوتوانمنداست

یکتیمپروژهمستقلایجادکرد.

عالوهبراین،اینپروژهبدونتماسهایطوالنیمدتورابطهقابلاطمینان

SMEباارائهدهندگانامکانپذیرنبود.چشماندازکارآفرینیمنحصربهفرد

درسوئیسعاملمهمیدرکسباینموفقیتبود.شرکتهایتخصصیو

انعطافپذیر بهطور باهم اتوماسیون ومهندسان ابزار همچنینسازندگان

پیشرفت با همزمان و کردند اجرا را خود ایدههای بالفاصله کردند، کار

محصول،مؤلفههاوفرآیندهارابهطورمداومسازگارساختند.

اندام)R&M(اثباتمیکندکهسوئیسمیتواندپایگاهیبرایتولید آر

رقابتیدربازاربینالمللیباشد.ثابتشدهاستکهسرمایهگذاریبلندمدت

درسوئیسارزشباالییایجادمیکند.باکانکشنماژولهایRJ45 بهعنوان

از قابلتوجهی )R&M(سالگذشتهدوبارهبخش ام اند آر اجزایاصلی،

)R&M( ام اند آر آورد. بهدست کابلکشیدادهمسی با را درآمدخود

و دارد تمرکز اهمیتی با بازارهای بر سوئیسی کننده تولید یک بهعنوان

انتظاردارندعملکردانتقالومنابعازپارامترهایاستانداردفراترروند.

قابلاطمینانترینتکنولوژی
ماژول اولین با را Cat.6 اجزاء الزامات )R&M( ام اند آر ،2000 سال در

خوددربازاربرآوردهکرد.صنعتازاینمحصولآراندام)R&M(بهعنوان

»ماژولشگفتانگیزآبیرنگ«بهدلیلکیفیتآنیادمیکند.اینمحصول

هنوزهمبهعنوانمطمئنترینکانکشنشبکهدرجهانشناختهمیشود.آر

اندام)R&M(تنهاسازنده Cat.6استکهبرایجبرانخسارتازبردهای

مدارچاپی)pcb(استفادهنمیکند.اینبدانمعنیاستکهسیگنالهای

دادهمستقیمًاازاتصالکابلوازطریقمسیرهایفلزیمخصوصشکلداده

شدهبهپالگینهامنتقلمیشوند.

تــکنـولـوژی از سـیـمهـا اتـصـال بــرای )R&M ( ام انـد آر

گفته میکند. استفاده IDC یا insulation displacement contact

میشودکهبااینتکنولوژیکابلهادربرابربار،لرزش،کشش،دماورطوبت،

گردوغبار،گازوخوردگیمقاوماست.مقاومتتماسیکاتصالIDCدرکل

طولعمرمحصولکموپایداراست.عالوهبراینبااستفادهازتکنولوژی

IDCسیمکشیرامیتوان20بارتکرارکرد.

تجهیزاتتولیدیدرBubikonبهطورکاماًلخودکاربرایهرماژولمواردی

برابر در مقاومت و پیوستگی ،)NEXT( تداخل بازگشتی، تلفات مانند

ولتاژباالراآزمایشمیکنند.تضمینکیفیتجامعبهعنوانیکپیشروی

 1PPM درصنعتشناختهمیشود.میزانخطادرطولمدت20سالزیر

بودهاستکهاینیکپاداششگفتانگیزبرایکارمندانوتوسعهدهندگان

بهحسابمیآید.آراندام)R&M(باماژولCat. 6خودرابهعنوانیک
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معرفی  RJ45 تولیدکنندهفنیبرترویکبرندجهانیبرایآداپتورهای

کرد.

بهطورخودکاردر را اکثرماژولهای RJ45خود )R&M(هنوز ام اند آر

سوئیستولیدمیکند.اگرچهاکنونمدتیاستکهاینکارخانهدرلهستان

موفقیت با Cat.6A ELرا ماژولهای  ،Cat.6 ماژولهای  توسعه از بیشتر

به مییابند. بهبود مکان دو هر در مداوم بهطور تولیدمیکند.سیستمها

همیندلیلاستکهماژولهای Cat.6 آراندام)R&M(حتیپساز20

)R&M(سالهنوزهممطابقآخرینپیشرفتهایعلميهستند.آراندام

ازاینتجربهبرایتوسعهنسلهایبعدیماژولهااستفادهمیکند:درحال

حاضرآخرینماژول Cat. 8.1 باموفقیتواردبازارشدهاست.

جادهایبهسویاترنتگیگابیت
 ISO/IEC 11801ازنظرفنی،اینموضوعبیستسالپیشدراستاندارد

پروتکل از استفاده با را داده انتقال استاندارد این مطرحشد. )2 )نسخه

اترنت/اینترنت،باپهنایباند250مگاهرتزوسرعت1گیگابیتبرثانیهدر

طول100مترکابلکشیبازوجکابلهایبههمتنیدهمسیتعریفمیکند.

دراینمیان،تحوالتبیشتردرIEEEباعثافزایشچشمگیرنرخدادهها

درطولکانکشن Cat.6شدهاست.برایمثالکانکشنهایدارایحفاظ

پشتیبانی ثانیه بر گیگابیت 5 تا داده انتقال ازسرعت Cat.6 الکتریکی

میکند.

برای یافته ساختار کشی کابل در Cat.6 کانکشنهای  اصلی کاربرد

شبکههایدادهدردفاتراداری،مراکزداده،کارخانههاوانواعساختمانها

از استفاده هنگام در Cat.6 ماژولهای  است. مختلف باکاربریهای

انرژی داده، سیگنالهای بر عالوه ،PoE یا Power over Ethernet

دستگاههای تأمین برای PoE میدهند. انتقال نیز را بیشتری الکتریکی

نهاییمانندآنتنهایWLAN،دوربینهایمداربسته،چراغهایهوشمند

استفاده داده شبکه طریق از )IoT( اشیاء اینترنت دستگاههای و LED

میشود.ماژولهای Cat.6نیزباتوجهبهطراحیتماسخالقانهخود،برای

انتقالPoEمناسبهستند.
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Wave2 کابل کشی برای وایرلس

استانداردجدیدوایفای)WiFi(ترافیکدادهبیشتروحتیسریعتررابه
نقاطدسترسیبیسیم)وایرلس(منتقلمیکند.کابلکشیساختاریافته

بایدچگونهباشدتاازعدموجودتنگنادرشبکهاطمینانحاصلکند؟

IEEE 802.11acبرنامهریزیزیرساختبرای
باوجودIEEE 802.11ac،استانداردجدیدبرایشبکههایمحلیبیسیم،

افزایشچشمگیریبرایبرنامههایکاربردیوایفای)WiFi(انتظارمیرود

.اینWLANنرخدادهحداکثر7گیگابیتبرثانیهرافعالمیکند.ایننسل

جدیدWave2نامیدهمیشود.

آیامابهزودیبهجاییخواهیمرسیدکهدیگرنیازیبهکابلکشیثابتدر

دفاترادارینداشتهباشیم؟خیر!زیراحتینقاطدسترسیمعموالًبااستفاده

ازکابلکشیساختاریافتهبههممتصلمیشوند.

درموردمحصوالتمدرنWLAN)مطابقباIEEE 802.11ac ( ،پهنایباند

موردنیازدرکابلبیشاز1گیگابایتبرثانیهاست.بنابراین،نقاطدسترسی

بایدباچندینپورت1000BASE-Tبههممتصلشوند.اینباعثافزایش

 10GBASE-Tپیچیدگیکابلکشیمیشود.جایگزینمیتواندیکاتصال

باشد.

تکنولوژیبرنامهریزیشدهانتقالNBASE-T،کهانتقال2.5یا5گیگابایتبر

ثانیهرادرطولکابلکشیCat.5وCat.6موجودقادرمیسازد،یکراهکار

موقتممکناست.امااینراهکاربهسختیمیتوانددردرازمدتکافیباشد.

WLAN کاهشسلولهایرادیویی
زیادی تعداد امروزهمعمولاست، که برظرفیت مبتنی WLAN برنامهریزی

سلولکوچکرادیوییدارد.آنهابرایجلوگیریازتداخلباسلولهایمجاور

واطمینانازسرعتباالیدادهدرهرمشترکبههماننسبتباکاراییپایین

اجرامیشود.

به یا است، تعیینشده استاندارد در که متر 12 بهطول زنبوری النه شعاع

عبارتدیگرفاصلهنتیجهبخشبیننقاطدسترسی21متر،بایدمنسوخشود.

امروزهتولیدکنندگانWLANبرایفاصلهبیننقاطدسترسیدرمحیطکاری

14متر)شعاعالنهزنبوری:8متر(توصیههاییرامطرحمیکنند.بهاحتمال

زیادایناعدادکاهشمییابد.
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، EN 501736-ا در ارائهشده زنبوری النه باساختار مطابق کابلکشی

اصالحیهB،ازایننظرموفقاست.آنچهدرتصمیمگیریدرموردکارایی

اینکابلکشیدرآیندهبسیارمهماست،انتخابصحیحشعاعالنهزنبوری

استکهوابستهبهاندازهسلولWLANمیباشد.

درکنارتغییراتتکنولوژی،بایدازعواملیتأثیرگذارمانندتمرکزایستگاه

هایکاریوتغییردراستفادهموردتوجهقرارگیرد.بههمیندلیلاستکه

برنامهریزیطوالنیمدتنصبوراهاندازیضروریاست.

به که کاری های محیط برای واحد: رادیویی سلول یک پوشش میزان

طورمستقیمملزمبهنقطهدستیابیهستند،روابطقدرتمندمیدانیبرای

تضمینحداکثرسرعتدادههامناسباست.بسیاریازایستگاههایکاری

باسرعتمتوسطباعثکاهشسرعتپذیرشدادههامیشوند.

ساختارالنهزنبوریمطابقبا6-اEN 50173،اصالحیهB. SO=خروجی

توجهی قابل بهطور آینده در رادیویی پوششیکسلول خدمات.شعاع

کمترازدوازدهمترخواهدبود.
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پروتکلهایامنیتیشبکهعموماازتکنیکهایکدگذاریورمزگذاریبرای

الگوریتمخاص،کلید بایک استفادهمیکنند.کدگذاری انتقالدادهداده

منطقی،فرمولریاضییاترکیبیازهمهاینها،روشهاییهستندکهاین

پروتکلهابرایایمنسازیدادههااستفادهمیکنند.

3پروتکلامنیتیمعروفاینهاهستند:

Secure File Transfer Protocol )SFTP)

Secure Hypertext Transfer Protocol )HTTPS)

Secure Socket Layer )SSL)

SFTP:پروتکلاول
پروتکلSFTPیکپروتکلبرایانتقالفایلهایبزرگدرسطحوباست.

اینپروتکلبررویپروتکلFileTransferProtocol) FTP (ساختهشده

البتهبه SSHاست، یا SecureShell ودربردارندهکامپوننتهایامنیتی

شکلیطراحیشدهکهمیتواندتوسطپروتکلهایدیگرهممورداستفاده

امنیت با البته FTP پروتکل عنوان به SFTP دیگر عبارت به بگیرد. قرار

بسیارباالترشناختهمیشودوبهمرورزمانتبدیلبهروشیمحبوببرای

انتقالایمنفایلهاشدهاست.درموردSFTPوFTPبایدایننکتهرامدنظر

داشتکهSFTPیکپروتکلمتفاوتازFTPاستوبهعنوانیکافزونه

برای SSH-2 توسعهدادهشدهاست.کالینتهایFTPنمیتوانندازسرور

اختصاص SFTP کالینتهای به اینسرورها که چرا کنند استفاده SFTP

دادهشدهاند،البتهآندستهازکالینتهایSFTPکهازپروتکلSSHبرای

دسترسی،مدیریتوانتقالفایلهااستفادهمیکنند.

اگربخواهیممباحثفنیوتکنیکالراکناربگذاریم،SFTPرامیتوانیک

امنیتیآنرا FTPتلقیکردکهباگهای جایگزینامنومطمئنبهجای

غیررمزنگاری متن صورت به را اطالعات تمامی FTP( است داده پوشش

شدهانتقالمیدادکهسرقتدادههاراامکانپذیرمیکرد(.

HTTPS:پروتکلدوم
احتماالبرایتانپیشآمدهکهدرهنگاموبگردیدروبسایتهایمختلف،

آدرسبعضیوبسایتهاباHTTPوبرخیدیگرباHTTPSشروعمیشوند

وحتیشایددیدهباشیدگاهیوقتیآدرسوبسایتراباHTTPدرآدرس

HTTPSتبدیل به بارمرورگرتانواردمیکنیدخودبخودتغییرمیکندو

میشود.اماحکایتاینSاضافیچیست؟اگرحتیاطالعاتکمیدرزمینه

شبکهوکامپیوترودنیایاینترنتداشتهباشیدباکمیفکرکردنمتوجه

خواهیدشدکهاینSاضافیبهکلمهsecureبهمعنی»ایمن«اشارهمیکند.

HTTPSبههمینخاطراستکهدرکنارآدرسسایتهاییکهازپروتکل

مشاهده امنیت( نمادهای از )یکی قفل عالمت یک میکنند استفاده

ارتباطامنومحافظتشدهاست HTTPSیک میکنید.درواقعپروتکل

درگاه که وحساسی مهم سایتهای با کردن کار هنگام در مخصوصا که

پرداختبانکیدارندودرهنگامانجامتراکنشهایبانکیاهمیتبیشتری

برایموتورجستجو بهینهسازیصفحاتوب یا SEO از اگر پیدامیکند.

که وبسایتهایی به گوگل که احتماالمیدانید باشیدهم داشته سررشته

ازپروتکلHTTPSاستفادهمیکنندنسبتبهآنهاکهازHTTPاستفاده

میآید پیش که سوالی اما میدهد. بهتری ترافیک و جایگاه میکنند

از وبسایتمان برای و کنیم هزینه حتما که دارد لزومی آیا که است این

است. مثبت حتما پاسخ کنیم؟ استفاده HTTPS پروتکل

بزرگترینمشکلHTTPدرایناستکهانتقالاطالعاتدر

آنرمزگذارینشدهوخرابکاراناینترنتیوهکرهابهراحتی

و بگیرند قرار باشما اطالعات تبادل راه میانه در میتوانند

snifferبهدادههایشما)ایمیل، ابزارهایخرابکاریمثل با

اطالعاتبانکیو...(دسترسیپیداکنند.HTTPSاینمشکل

راتاحدزیادیمرتفعکردهاستبهنحویکهدراینپروتکل

به )... و محتوا و آدرس قبیل از اطالعات )تمامی اطالعات

با 3 پروتکل امنیتی شبکه بیشتر آشنا شوید
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طریق این از و میشود منتقل مقصد و مبدا بین شده رمزنگاری صورت

دسترسیخرابکارانوسارقاناینترنتیبهاطالعاتشماراتاحدممکن)نه

کامل(محدودمیکند.

برایاستفادهازپروتکلHTTPSبایدازیکگواهیSSLاستفادهکردتا

یکالیهامنیتیبینمرورگرووبسرورایجادشود.

SSL:پروتکلسوم
کدگذاری برای وب استاندارد پروتکل یک Socket Secure Layer

اطالعاتیاستکهبینکاربرووبسایتردوبدلمیشود.کدگذاریاطالعات

همانطورکهدرموردHTTPSگفتهشدمانعازاینمیشودکهاطالعاتبه

سرقتبروندویابهدستسواستفادهگرانبیفتد.

گواهینامهSSLچیست؟
باافزیشضریبنفوذاینترنتدرزندگیهایامروزیورشدقارچیتعداد

اینترنتیکهدروبسایتخود )ازجملهفروشگاههای وبسایتهایمختلف

درگاهپرداختمتصلبهبانکدارند(،اعتمادپیداکردننسبتبهوبسایتها

روی بر نصب با SSL گواهی است. شده آنهاسختتر از کردن خرید و

وبسرور بین ایمن اتصال و کرده فعال را HTTPS پروتکل وبسرور،

)فروشگاههای ایکامرس وبسایتهای میکند. امکانپذیر را مرورگر و

اینترنتی(،سایتهاییکهباتراکنشمالیسروکاردارند،ازقبیلسایتهای

بانکی،کارگزاریهاو...واخیراشبکههایاجتماعیجزوسایتهاییهستند

کهگواهیSSLبرایشانازواجباتمحسوبمیشود.

بانصبموفقیتآمیزSSLبررویسرورپروتکلفعالمیشودوHTTPبه

SSLتبدیلمیشود.بههنگامبازدیدازسایتیکهدارایگواهیHTTPS

است،بستهبهنوعسایتونوعمرورگریکعالمتقفلدرنوارآدرسظاهر

میشودویابعضادیدهشدهکهآدرسوبسایتبهرنگسبزدرمیآید.

یکگواهیSSLایناطالعاترادرخوددارد:

lنامدامین)دامنه(وبسایت

lنامشرکتدارندهوبسایت

lآدرسشرکت

lکشوروشهرمحلاقامت

lتاریخانقضاگواهینامه

کردن خاطرجمع برای SSL گواهی داشتن میبینید که همانطور پس

مشتریانازخریداینترنتیبسیارمفیدوضروریاست.
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ترس از آینده | نگاهی گذرا به آرمانشهرها و دالیل ترس از پیشرفت

یکپارادوکسقابلتوجهدرزمانمادرحالشکلدادناست:ماترساز

آیندهداریمبااینوجودکهمثلگذشتهزندگینمیکنیم.چگونهایندودر

کنارهمقرارمیگیرد؟دانشمندوکارآفرینسوئیسیLarsJaegerدالیل

مشتریانآراندام(R&M(رابررسیمیکند.

نگاهیگذرابهآرمانشهرها
نگاهیگذرابهگذشتهنشانمیدهدکهاینتضادیکپدیدهنسبتًامدرن

است.درستدرقرننوزدهم،فیلسوفانونویسندگانجهانغرب،تصاویر

بسیارمثبتیازآیندهبشریتبهنمایشگذاشتند.

همهاینکارهادرسال1516با»Utopia«بهمعنیآرمانشهرتوسطتوماس

مورشروعشد.یکآرمانشهردنیاییاستکهدرآنهمهمردمازحقوق

یکسانبرخوردارهستند.یکروزکاریازششساعتتشکیلشدهاست،

هرکسمیتواندآزادانهحرفهخودراانتخابکندوبهامکاناتآموزشی

دسترسیکاملداشتهباشدوهمهنیازهایخودراازطریقجامعهتأمین

میکنند.

چنینجامعهای500سالپیشبرایمردممانندیکبهشتبهنظرمیرسید.

بنابراین،براییکمدتطوالنیآرمانشهرهادنیاهایخیالیآیندهبودندکه

حاکیازتقابلروشنیبازندگیروزمرهکنونیبودند.

بااینحالدرقرنبیستمآنتصویرتغییرکرد.نگاهیبهچشماندازهای

کند: می آشکار را ناخوشایندی دنیاهای عمدتًا ، گذشته سال صد ادبی

زیستبومکشی،اکتشافاتاتمی،روباتهایقاتل،رژیمهایدیکتاتوری.

برخینویسندگانرمانهایعلمیتخیلیقرنبیستم،دنیایکابوسهای

ایجادشدهتوسطدیکتاتوریهایاستبدادیراتوصیفمیکنندکهایجاد

آنهافقطتوسطتکنولوژیهاینوینممکناست.

مقصراینوخامتیانابودیموردانتظارشرایطزندگیما،پیشرفتعلمیو

فناوریشناختهشدهاست.یعنیهمانقدرتیکهباعثشدهامروزبتوانیم

درجامعهایزندگیکنیمکهبسیارفراترازسناریوهایخوشبینانهیک

آرمانشهراست.اینواقعیتاستکهعلوممربوطبهقرنهفدهموهجدهم

روشنگری در قاطعیت با که گالیله و نیوتن اسحاق مانند آنها قهرمانان و

لیبرالیسم،دموکراسیوجامعهایآزادسهیمبودند،دیگربه ودرنتیجه

چشمنمیآیند.

ازبین را نادیدهمیگیردوآن را بهعبارتیمیتوانگفتعلمبشریت

میبرد!

پنجدلیلبرایاینکهازپیشرفتمیترسیم
چگونهمیتوانیموابستگیعاطفیخودرابهعصریکهدرآنعلموفناوری

بهسطحیباالترازهمیشهرسیدهاستوکیفیتبهتریاززندگیرابرای

مابهارمغانمیآورد،درککنیم؟چگونهمیتواناینتناقضراتوضیحداد

کهدرآنماهمبهآسایشناشیازتکنولوژیمعتقدباشیمهمترسناشی

ازمصیبتهایحاصلازعلموتکنولوژیهایآنرابپذیریم؟ماکورکورانه

بهعملکردتلفنهایهوشمند،رایانهها،ارتباطبادادههایدیجیتالی،آنتی

بیوتیکهاوبسیاریازفناوریهایدیگراعتمادداریمامادرعینحالما

بهطورکلیتحتسلطهپیشرفتتکنولوژیقرارمیگیریم

اساسًاپنجدلیلبرایاینتناقضوجوددارد:
-1خطوطمونتاژ،ترسازدستدادنشغلبهدلیلتکنولوژیهایجدید،

محدودیتزمانیایجادشدهتوسطفرآیندهایبهینهسازیفنیوریاضی

درمشاغلما،همهاینهاباعثمیشودکهمابهتدریجکنترلزندگیخود

رازدستبدهیم.

-2اکثرمردمبهسختیمیتواننددرککنندکهپشتپردهمراحلعلمی

چهمیگذرد.درعینحال،آنهااحساسمیکنندکهفرآیندهایقدرتمند

عدم و شهودی سنجش از ترکیب این دارد. وجود کار در

دانشودرکمشخصاستکهباعثایجاداضطرابمیشود.

سرعت و پیچیدگی و تکنولوژیکی تحوالت سرعت -3

نظر از هم و ذهنی نظر از هم مربوطه اجتماعی تحوالت

عاطفیماراگیجمیکنند.درطی250سالگذشتهمردمبا

چندیندگرگونیتکنولوژیکیمنحصربهفردروبروبودهاند

وپیشرفتهایتکنولوژینسبتًاکندبودهاست.اماامروزهبا

تعدادزیادیازآنهاروبروهستیم.
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این نیست. محله یک به محدود دیگر تکنولوژیکی تحوالت عواقب -4

بسیاری شوند. نمی متوقف ها اقیانوس یا ملی مرزهای در دیگر تحوالت

جنگ مانند موضوعاتی است: رسیده جهانی سطح به مشکالت این از

ازحد،دگرگونیآبوهوا، نابودیمحیطزیست،جمعیتبیش هستهای،

هوشمصنوعیومهندسیژنتیکبرکلبشریتتأثیرمیگذاردوآنرا

تهدیدمیکند!

ماهیت کنیم،خواه راترک یقینهایمطلق امن مامجبوریممحدوده -5

حقایقضد با را زندگی مجبوریم ما باشد. داشته علمی یا فلسفی دینی،

ونقیضآنکهمکملهمهستندتحملکنیم.آنچهکهبانظریهکپرنکس

آغازشدوازبینرفتنجایگاهاصلیمادرجهان،بانظریهداروین)مامرکز

آفرینشنیستیم،بلکهنتیجهیفرآیندیهستیمکهحیواناتوگیاهانبه

طورمساویطیکردهاند(ونظریهفروید)ماخانهذهنیخودنیستیم(ادامه

یافتوتجلیبعدیخودرادرنظریهکوانتومیادامهداد.

انقالبهایتکنولوژیکیدرگذشتهبارهاوبارهاباتعریفجدیدیازهنجارهای

اخالقی،سیاسی،اجتماعی،معنویومذهبیهمراهبودهاند.آنهاحقایقرا

خلق را جدیدی موارد و کردند نابود را جهانی های دیدگاه دادند، تغییر

کردند.

درطیاینفرآیندهاتناقضاتهمیشهبخشیازبازیبود.فیزیککوانتوم

درکناررایانهها،لیزرهاوتشخیصپزشکیمدرن،بمباتمیرانیزبرایما

بهارمغانآورد.اینترنتفرصتهایجدیدومهیجبرایتبادالتاجتماعی،

برای ایجادمیکندوهمچنینروشهایکاماًلجدیدی اقتصادی و سیاسی

نظارتدولتییاسازمانیممکنمیسازدونقشگستردهایدرحفظحریم

خصوصیماایفامیکند.

الگوریتمهایجدیدمشکالتالینحلقبلیراحلمیکنند،اماباتوسعه

یکهوشمصنوعیخطربردگیماراتهدیدمیکند.نیازشدیدتکنولوژی

هایمدرنمابهانرژی،جهانرابهسمتازبینرفتنمنابعطبیعیسوق

میدهد.

پویاییتقریبًاخارجازکنترلاست
اماچهکسییاچهچیزیمیتواندپیشرفتتکنولوژیرابهسمتنتایج

قابلتحملسوقدهد؟دوموردکهاغلببهآنهااشارهمیشود،بیتردید،

بدونشکبااینکارکنارآمدهاند:

،رهبران lمسئولیتپذیریتصمیمگیرندگاناجتماعی)سیاستمداران
مشاغل،طراحانرسانهوغیره(کهوظیفهآنهانیزافزایشمنافععمومی

است. کند بسیار تکنولوژیکی تغییرات پویایی شتاب هدایت برای است،

بهاینخاطراستکهدانشعمیقرهبرانسیاسی،تجاریو اینموضوع

فرهنگیبهنسبتوضعیتفعلیپیشرفتعلمیمعموالًناچیزاست.

ناتوانهستند. تکنولوژی پیشرفت کنترل برای نیز دانشمندان خود  l
درمقابلدقیقًامانندسایراعضایجامعه،آنهانیزتاحدزیادیمطیعبازار

آزادهستند.آنهاحتیمیتوانندباتوسعهتکنولوژیهایجدیدومبتنیبر

بصیرتخودمیلیاردرشوند.

سومیننیرویخالقاجتماعیبازارآزاداست.ودرواقعپیشرفتتکنولوژی

تاکنونتقریبًابهطورانحصاریمنطقاستثماربازار)یانظامی(رادنبالکرده

برای نظامی( )یا مالی بودویکمزیت آنچهممکن بهعبارتدیگر است.

برخیبهشمارمیرفت،درواقعتوسعهیافتهاست.

آیامیتوانیمامیدوارباشیمکهمکانیسمرقابتدربازار،پیشرفتتکنولوژی

رابهبهترینوجهممکنبرایمارقمبزند؟اینبدانمعنیاستکهمیتوانیم

امیدوارباشیمکهGoogle،FacebookوAmazonبتواننددرموردتوسعه

واستفادهازکامپیوترهایکوانتومیوهوشمصنوعیدرسطحباالتربهنفع

همهتصمیمبگیرندوشرکتهایداروییومهندسیژنتیکCRISPRرابه

کارگیرندکهدراینصورتبهبهتریننحوممکنبههمهماکمکمیشود.

مبارزهبافیلتراطالعات
درکناریکپارچگیاخالقی،مابایدازسیاستمدارانوسایرتصمیمگیرندگان

اینبدان بهیکپارچگیفکریباشیم. اقتصادیخواستارتعهد اجتماعیو

طور به باید منافعخاص تحقق منظور به اطالعات فیلترهای که معناست

مؤثرباآنمبارزهکنند.




