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مقدمه
گفتمان ها  برای جهانی سازی  ابزاری  اینترنت 
است، هر که به آن مجهز شود، گفتمان جهانی 
را به نفع خود شکل خواهد داد. اگر چه اینترنت 
از  نیمی  از  اما کمتر  به نظر می رسد،  فراگیر 
جمعیت کل دنیا به آن دسترسی دارند و چهار 
میلیارد نفر از این قابلیت محروم هستند. در 
سالیان گذشته بحث های گسترده ای در محافل 
اینترنت  ارائه  راهکارهای  درباره  علمی جهان 
رایگان و آزاد به تمام ساکنان زمین و خصوصا 
ساکنان مناطق محروم و روستایی مطرح شد، 

پوشش  از  بهره گیری  موارد  آن  از  یکی  که 
رایگان  و  آزاد  اینترنت  ارائه  برای  ماهواره ای 
از طرفی  بود،  به ساکنان کشورهای مختلف 
مشاهده می شود فناوری های نوظهور در فضای 
مجازی در حال رشد است، که زیر ساخت های 

موجود پاسخگوی آن نیستند.
بیان مسئله

شرکت گوگل که در حوزه فناوری های نوآورانه 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  عرصه  پیشگام 
است در شاخه پروژه های نوآورانه خود موسوم 
بالن   پــروژه  تعریف  به  اقــدام   Google X به 
)Project LOON(کرده است. این پروژه با هدف 

GO
O

GL
E 

O
UT

ER
NE

T ه
وژ

پر
ی 

س
رر

ب

بررسی پروژه 
GOOGLE OUTERNET

ابوالفضل�ولوی��
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسالمی
valavi�a@tehran.ir

چکید�ه
تغییر در ماهیت پدیده ها و مسائل کالن استراتژیک یکی از ویژگی های دوران 
مدرن به شمار می آید. دامنه این تغییر و تحوالت در تمامی سطوح خرد و کالن 
و در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، بین المللی و مدیریتی مشهود 
و قابل لمس است. در این شرایط و این ابزار قطعا صاحبان تکنولوژی به ویژه 
با داشتن صنعت رسانه های نو بر شناخت مردم جهان تأثیر گذاشته و آن ها را 
در مسیر تمایالت جهانی خود هدایت می کنند. تمامی تراکنش های اقتصادی، 
جریان بازار، امور فرهنگی و اجتماعی، روابط بین الملل و دیپلماسی در این شرایط 
عوض می شود. به این دلیل است که پروژه OUTERNET را باید با رویکرد همه 
جانبه و فراگیر به آن توجه نمود و ابعاد پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 
... را با هم دید. این پروژه که جلوه مهم و اساسی آن توسعه بالون گوگل است، 
تکمیل کننده زنجیره و فرایند توسعه تکنولوژی بر روی زمین و در فضای مسلط 
بر زمین است. با توجه به تجزیه و تحلیل روندهای فناوری های آینده یک سؤال 
جدی برای کشور این است که چگونه با این پدیده متناقض باید مواجه شد. در 
این مقاله ضمن بررسی ابعاد این پروژه در سطوح فنی، اجتماعی و امنیتی به ارائه 

راهکار در حوزه ملی پرداخته شده است.
واژگان�کلید�ی

بالون گوگل، داده های عظیم، رایانش ابری
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بهره گیری از بالن های ارزان  قیمت هلیوم برای 
ایجاد پوشش شبکه اینترنت رایگان و آزاد برای 

ساکنان زمین ایجاد و تعریف شده است.
گوگل X، آزمایشگاه سری گوگل که پروژه های 
راننده  بدون  و خودروی  عینک گوگل  موفق 
نام  به  را  پروژه  این  دارد،  کارنامه خود  در  را 
»اینترنت بالنی« در سال 2011 معرفی کرد. 
این پروژه با این هدف آغاز شد که به بسیاری 
از مناطق کره زمین که تحت پوشش شبکه 

اینترنت نیستند، اینترنت ارائه کند. 
مهندسان گوگل در پروژه لون قصد دارند تا این 
پروژه را به مرحله جدیدی برای ارائه اینترنت به 
همه  افراد دنیا برسانند. هدف این است، »فراهم 
کردن اینترنت 4G LTE برای تمامی افرادی که 
دستگاه یا گوشی تلفن با قابلیت پشتیبانی از 
شبکه 4G  را دارند.« توسط این قابلیت، حتی 
زندگی  دوردست  مناطق  در  که  کشاورزانی 
هوایی  و  آب  شرایط  به  می توانند  می کنند، 
روستایی  کودکان  باشند،  داشته  دسترسی 
کالس های  و  آمــوزش  در  توانست  خواهند 
آنالین شرکت کنند. گوگل هم در این راستا 
موتور جستجوی خود را برای ارائه اینترنت به 

این دسته از افراد بهبود خواهد داد.
در صفحه پروژه لون در شبکه اجتماعي گوگل 
پالس، گفته شده است که هدف از انجام این 
پروژه این است که محققان گوگل بتوانند در 
مورد روش هاي جدید مانند پنل ها و باتري هاي 
خورشیدي براي پیشرفت فناوري تحقیق کنند. 
اما این پروژه گوگل تبعاتي را هم برایش در پي 
داشته است و برخي از کارشناسان مخالف این 
کارهاي گوگل هستند و این مخالفت خود را 
به صورت یک انتقاد تند و تیز به شکلي علني 

اعالم کرده اند.
از جمله این مخالفان مي توان به »بیل گیتس« 
به  مایکروسافت  شرکت  رئیس  کرد.  اشاره 
در  و  برده  نام  پروژه  این  از  مستقیم  صورت 
بیزینس  »بلومبرگ  مجله  با  که  مصاحبه اي 
ویک« داشته، اظهار کرده است که این فناوري 
آن  قدرها هم مسئله حیاتي و ضروري نیست 

و مسلما کشورهاي در حال توسعه با مشکالت 
مهم تري سر و کله مي زنند و باید اولویت به 
گونه اي باشد که اول به مشکالت این کشورها 

رسیدگي شود.
البته باید به این نکته توجه کرد که اگر این کار 
را قرار بود شرکت مایکروسافت انجام دهد باز 
هم نظر بیل گیتس همین بود یا در آن زمان از 

این پروژه به نوعي هم حمایت مي کرد؟
به هر حال بیل گیتس گفته که فرض کنید 
در  ماالریا  بیماري  به  ابتال  به خاطر  شخصي 
حال مرگ است و به آسمان نگاه کرده و این 
بالن هاي اینترنتي را مي بیند. او اظهار کرده که 
نمي داند بالن چگونه قرار است به چنین فردي 
کمک کند و اطمینان دارد که هیچ وب سایتي 

هم پاسخي براي این سؤال ندارد.
او در ادامه اعالم کرده است که شدیدا به انقالب 
در عصر دیجیتال اعتقاد دارد، اما به نظرش در 
این زمینه باید یک اولویت بندي وجود داشته 
درماني  مراکز  اتصال  مثال  عنوان  به  و  باشد 
به جهان  و مدارس در کشورهاي کم درآمد 

مجازي به نظرش ضروري تر مي آید.
بیل  سالمت  و  آموزش  سطح  اصالح  انجمن 
گیتس تا به حال بیش از 2 میلیارد دالر به 
منظور ریشه کني ماالریا و چیزي در حدود 1/5 
میلیارد دالر براي مبارزه با ایدز سرمایه گذاري 
کرده است. بیل گیتس معتقد است که انجام 
برخي از پروژه ها بیشتر به رویاي بلند پروازانه 
شرکت هایي برمي گردد که تنها به فکر بزرگ 
جلوه دادن نام خود و فعالیت هاي متفاوتشان 

هستند.
به هر حال شرکت گوگل به هیچ کدام از این 
انتقادها توجهي نداشته و به شکلي مصمم به 
کار خود ادامه مي دهد. این پروژه، یک پروژه  
ماهواره ای  به شمار می رود که اطالعات موجود 
به  ماهواره ای  امواج  طریق  از  را  اینترنت  در 
مخاطبان خود در سراسر جهان منتقل می کند؛ 
راه اندازی  با  که  گفت  می توان  بدین   ترتیب 
رسمی این پروژه، عمال سانسور اینترنت بی معنا 
صورت  بدین  اوترنت  کار  شیوه   بود.  خواهد 
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روی  نظر  مورد  محتوای  نخست  که  است 
سرویس دهنده های خود را بارگذاری می کند و 
سپس آن را با ماهواره های که بدین منظور بر 

روی مدار زمین قرار داده، مرتبط می کند.
مروری بر پروژه اوترنت

اوترنت محصول مؤسسه غیرانتفاعی آمریکایی 
MDIF )صندوق سرمایه گذاری توسعه رسانه ها( 

به  و  شد  تأسیس   1995 سال  در  که  است 
جمع آوری و قرار دادن محتوای موجود بر روی 
تاکنون  و  کرد  خود  ماهواره های  در  اینترنت 
پایگاه اطالعاتی بسیار بزرگی را در اختیار دارد 

که آن را به رایگان برای همه عرضه می کند.
در  موجود  اطالعات  ماهواره ای   پروژه  این 
اینترنت را از طریق امواج ماهواره ای به مخاطبان 
خود در سراسر جهان منتقل می کند تا کاربران 
با استفاده از دیش های خانگی یا ریسیورهای 
همین مؤسسه بتوانند تمام اطالعات ویدئویی، 
را  دارند  نیاز  که  بخشی  هر  یا  متنی  صوتی، 

دریافت کنند.
توسط  پایلوت  صورت  به  پیش تر  پروژه  این 
ارتش ایاالت متحده و در راستای ایجاد شبکه 
ارتباطی بین نیروهای این ارتش در افغانستان 
مورد بهره برداری و آزمایش قرار گرفته است 
پروژه  این  پروژه گوگل نسخه عمومی  این  و 

نظامی ارتش ایاالت متحده است. 
ارســال  طریق  از  جهانی  اینترنت  عرضه 
سیگنال های اینترنتی پرسرعت از مجموعه ای 
در  که  هلیومی صورت می پذیرد  بالن های  از 
می گیرند.  قرار  زمین  فوتی  هزار   60 فاصله 
تبلیغات  از  حاصل  درآمدهای  می شود  گفته 
دیجیتالی گوگل منبع اصلی تأمین مالی این 

پروژه هستند.
در خردادماه 2011 که گوگل پروژه ی Loon را 
معرفی کرد بسیاری شانس اندکی برای اجرای 

این پروژه قائل بودند. 
بالن های ناسا، که خیلی بزرگ تر از بالن های 
آسمان  در  روز   60 از  کمتر  هستند،  گوگل 
این بود که  اما هدف گوگل  در پرواز بوده اند 
زمان معلق نگه داشتن بالن ها در آسمان را، 

با هزینه ای خیلی کمتر از بالن های ناسا، به دو 
برابر این تعداد روز برساند.

در این مورد، بالن سوار کهنه کار، پر لیندستراند 
 WIRED خبری  رسانه   به   )Per Lindstrand(

چنین گفته است:
این کار کامال غیر ممکن است. می توانید با هر 
کسی در جامعه علمی در این مورد صحبت 
کنید و نظر آن ها را جویا شوید. حتی سه هفته 

پرواز در آسمان با بالن نیز خیلی نادر است.
به دنبال همکاری بین گوگل و آژانس فضایی 
فرانسه صورت گرفت در ژوئن 2013 در پی 
ارسال 30 بالن پالستیکی به هوا در نیوزیلند، 
از این دستاوردهای این پروژه پرده برداری شد. 
مهم ترین آن ها درباره بالنی ملقب به ماراتونر 
از  ماه  خرداد  در  که  است   )Marathoner(
از  پس  و  شد  فرستاده  آسمان  به  نیوزیلند 
134 روز در شیلی به زمین نشست. ماهش 
کریشناسوامی )Mahesh Krishnaswamy( که 
عملیات تولید پروژهLoon   را رهبری می کند، 
چنین گفت: در ابتدا به رکورد 10 روز رسیدیم 
به طور  بالن  این  که  بود  روز  ادامه 30  در  و 
مستمر در آسمان در حال پرواز بود و این عدد 
به 70 رسید و حاال برای ما این امری عادی 
است که بالن ها را 100 روز یا حتی بیشتر، در 

آسمان معلق نگه داریم.
آزمایش های  نتیجه  ماندگاری  و  دوام  این 
حتی  می گوید:  کریشناسوامی  بود.  متمرکز 
یک سوراخ خیلی ریز، به اندازه  2 میلی  متر، 
می تواند چرخه  زندگی بالن را به اندازه  چند 
هفته کاهش دهد و پیدا کردن این سوراخ 2 
میلی  متری بر روی بالنی با سطح 6000 متر 
مربع، مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه است. 
من در تالش بودم تا راه هایی برای آزمایش و 

یافتن این نشتی ها پیدا کنم.
کریشناسوامی و تیم وی آزمون های مایعات 
پیدا  و  آزمایش  برای  الکترواستاتیکی  و 
میکروسکوپی  نشت های  و  سوراخ ها  کردن 
انجام می دهند،  بر روی محصوالت خود  که 
موضوع  این  دادند.  انجام  بالن ها  روی  بر  را 

GO
O

GL
E 

O
UT

ER
NE

T ه
وژ

پر
ی 

س
رر

ب



شماره 23
مهر 95

38

به  مواد  از  الهام گیری  با  آن ها  تا  شد  سبب 
مواد جدیدی دست  به  کاندوم  در  رفته  کار 
یابند و با تغییر در ساختار بالن ها بتوانند به 
طور چشمگیری طول عمر بالن ها را افزایش 
دهند و پروژه Loon   را به هدفش نزدیک تر 
گسترده   حلقه   یک  ایجاد  که  هدفی  کنند، 
ناگسستنی در سراسر جهان است، حلقه ای از 
برج های سلولی شناور که قادر به ارائه  خدمات 
مستمر و بدون وقفهWi�Fi    با سرعت های باال 
است که در آزمون های اخیر به سرعت دانلود 

MB  10 رسیده اند.

   Loon سوای از معرفی بالن ماراتونر، پروژه
در  نیز  دیگر  توجه  قابل  بالن های  یک سری 
دستاوردهای خود ذکر کرده است. لقب »ستاره  
سریع ترین  به  مربوط   )Sprint Star( سریع« 
بالن این پروژه است که از اقیانوس آرام جنوبی 
تا فراز قطب جنوب با سرعت 324 کیلومتر 
بر ساعت در پرواز بود. لقب »بازمانده  یخ زده« 
بالنی است که  به  )Frosty Survivor( مربوط 
قادر به تحمل دمای -83 درجه  سانتی گرادی 
)-117 درجه  فارنهایت( است. کریشناسوامی 
می گوید: در چنین دمایی، هوا خیلی خشن و 
سخت است و از این  رو بالن ها می توانند خیلی 

حالت شکننده و بی دوام پیدا کنند.
است،  فرود  یا  در حال صعود  بالن  که  وقتی 
بالن  که  می شود  سبب  دما  سریع  تغییرات 
منقبض و منبسط شود. تصور کنید که یک 
باند کشی را کامال منجمد کرده اید، حاال سعی 

کنید که آن را بکشید. ترق! )می شکند!(
در اولین آزمایش 30 بالن به مدت دو هفته 
به جو فرستاده شدند و توانستند به خوبی و 
با کیفیت باال دسترسی به اینترنت را برای 50 
کاربر در نقاط مختلف نیوزیلند تأمین کنند. 
گاز هلیوم 15 متر طول  با  پر شده  بالن  هر 
دارد و قادر است بیش از صد روز به صورت 
مستمر به انجام مأموریت بپردازد. نکته جالب 
توجه سرعت باالی این شبکه است که بنا بر 
نسل  آن  شبکه  نوع  انجام شده  آزمایش های 
سوم تلفن همراه یعنی 3G است و این نکته 

شهروندان  کلیه  که  است  ویژگی  این  بیانگر 
به  قادر  همراه  تلفن های  دارندگان  جمله  از 
بهره گیری از این شبکه خواهند بود. هر بالن 
در کنار تجهیزات مخابراتی، مجهز به سیستم 
ناوبری و پنل خورشیدی است تا بتواند به  طور 
همزمان عالوه بر تأمین انرژی مورد نیاز خود، 

قادر به مسیریابی و هدایت باشد. 
در نهایت نتیجه این شد که حاال بالن ها برای 
باقی  غوطه ور  آسمان  در  می توانند  ماه  چند 
بمانند، بدون این که آسیبی به تجهیزاتشان 
وارد شده یا بدنه پالستیکی آن ها دچار مشکل 

گردد. 
هر بالن قادر است فضایی به مساحت 1255 
برای  بنابراین  پوشش دهد،  را  مربع  کیلومتر 
مثال به  راحتی می توان پوشش اینترنت الزم 
راهکار  این  با  را  تهران  برای شهروندان شهر 
تأمین کرد. گوگل امیدوار است با ارسال 300 
را تحقق  اینترنت  بتواند پوشش جهانی  بالن 

بخشد.
به  جهانی  دسترسی  تأمین  گوگل،  گفته  به 
اینترنت از طریق پروژه Loon بسیار ارزان تر از 

کابل های فیبر نوری تمام می شود.
سریالنکا  در   Loon پروژه  اجرای  اول  مرحله 
از  بتوانند  تا مردم این کشور فقیر  اجرا شده 
اینترنت پر سرعت گوگل استفاده کنند. این 
بالن در حدود 20 کیلومتر باالتر از سطح زمین 
بوده و به تجهیزاتی مانند پنل های خورشیدی 
و جعبه قطعات الکترونیکی مجهز شده است. 
سریالنکا، اولین کشوری بود که از طریق بالن 
گوگل توانست از اینترنت رایگان و پر سرعت 

استفاده کند.
پوشش دهی  شده،  منتشر  گزارشات  به  بنا 
و کاربران در  انجام شده  با موفقیت  اینترنت 
هر اینچ از خاک این کشور قادر به استفاده از 
اینترنت پر سرعت هستند. الزم به ذکر است 
که اینترنت گوگل فعال سرعت نسل سوم را 
ارائه می دهد، بنابراین مشخص نیست که آیا 
اهالی سریالنکا تغییری حس خواهند کرد یا 
خیر. اما به هر حال، از جمعیت 20 میلیونی 
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اینترنت  به  نفر  میلیون   3 تنها  کشور،  این 

دسترسی دارند.
جمله  از  دنیا  نقاط  از  بسیاری  در  اوترنت 
و  آفریقا  شمال  خاورمیانه،  شمالی،  آمریکای 
این  و  است  دسترس  در  آسیا  از  بخش هایی 
روند توسعه جغرافیایی به شدت و سرعت در 
حال رشد است، به طوری که به عقیده مدیران 
این پروژه به زودی در جای جای کره زمین 
دیگر نقطه ای نخواهد بود که از دسترسی به 
اوترنت باز بماند چه وسط صحرا و چه در میان 

اقیانوس.
مقصد دوم برای آزمایش این پروژه کشور هند 
است، زیرا مقامات هندی عالقه مندی باالیی به 
گسترش شبکه اینترنت و در نتیجه بهره گیری 
از خدمات ارزش افزوده آن در راستای توسعه 
ملی کشور هند دارند. در دومین آزمایش قرار 
است ارائه پوشش اینترنت رایگان برای چند 

روستا مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد.
پروژه در هندوستان  این  در صورت موفقیت 
که جمعیت کاربران اینترنت آن بالغ بر 130 
 میلیون نفر است ولی تعداد کاربران تلفن همراه 
بیش از 900  میلیون نفر است، می توانیم شاهد 
یک انقالب در افزایش ضریب نفوذ اینترنت در 

بین کاربران هندی باشیم.
بالن های اینترنتی گوگل مرحله دیگر برنامه این 
شرکت را با قرار گرفتن در استراتسفر جو زمین 

بر فراز اندونزی آغاز کنند.
اطالعات  مرکزی  سازمان  اعالم  اساس  بر 
آمریکا )سیا(، حدود 250 میلیون نفر در کشور 
اندونزی که از حدود 17 هزار جزیره تشکیل 
شده است، زندگی می کنند و از این تعداد، تنها 

42 میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند. 
اندونزی،  در  گوگل  پروژه  اجرای  صورت  در 
این  اینترنت در  به  فروش خدمات دسترسی 
تلفن  شماره  میلیون   319 حدود  که  کشور 
همراه در آن وجود دارد، از طریق ارائه دهندگان 
بالن  و صدها  انجام می شود  بی سیم  خدمات 
گوگل به عنوان برج های تلفن همراه در آسمان 

عمل می کنند. 

این پروژه تاکنون در نیوزیلند، استرالیا و مناطق 
دور افتاده در کالیفرنیا و برزیل آزمایش شده 
است و اندونزی به واسطه گستردگی و موقعیت 
پروژه  این  در  مهمی  گام  آن،  جغرافیایی 

محسوب می شود. 
نحوه کار اینترنت بالنی

بالن. 1
بالن های این پروژه یک محفظه مقاوم در برابر 
دماهای  در  که  معنی  این  به  هستند،  فشار 
این  داشت.  خواهد  را  ثابتی  فشار  مختلف 
بالن ها از ورق های سه میلی متری پلی اتیلین 
ساخته شده اند. برای راه اندازی اولیه، بالن ها 
از گاز هلیوم پر شده و تا زمان رسیدن به الیه 
استراتوسفر، به اندازه طبیعی خود دست خواهد 
یافت. بالن ها 12 متر ارتفاع، 15 متر قطر داشته 
و تا 47.22 درجه سانتی گراد مقاومت دارند، و 
تا 100 روز یا بیشتر می توانند در استراتوسفر 
شناور بمانند؛ پس از آن مهندسان این پروژه 
قادر هستند تا آن را برای تعمیر و نگه داری 
به زمین فرود آورند. پانل های خورشیدی برق 
این بالن ها را تأمین کرده و باتری آن را برای 
جعبه هایی،  می کنند.  شارژ  شب  در  استفاده 
الگوریتم های  توسط  را  بالن ها  کامپیوترهای 
ناوبری نگه داشته و همچنین سیستم کنترل 
برای  آنتن  تعدادی  و  باتری  یک  ارتفاع، 
این  در  نیز   4G LTE سیگنال های  گسترش 

جعبه قرار دارد.
شبکه. 2

کردن  تشعشع  وظیفه  منطقه ای  ارتباطات 
سیگنال ها 4G LTE را به داخل بالن ها دارند. هر 
بالن دیگر جهت  با ده ها  ارتباط خود را  بالن 
برقرار  مش  مانند  جهانی  شبکه  یک  ایجاد 
هستند.  حرکت  حال  در  همیشه  و  می کند 
هر سیگنالی که از بالن ها تقویت شده مانند 
دکل مخابراتی در یک میدان وسیعی خود را 
بازپخش می کند تا همه به آن دسترسی داشته 
باشند. سرعت دانلود می تواند تا 10 مگابیت 
بر ثانیه افزایش پیدا کند و دستگاه های دارای 
قابلیت  4G می توانند حداکثر این سرعت را 
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با شبکه  دریافت کنند. گوگل این سرعت را 
وای فای آزمایش کرد، اما آن را ناتمام گذاشت، 
زیرا دریافت سرعت بیشتر فقط در آنتن های 
بالن های  در  مفهومی  و  بود  مقدور  زمینی 
 4G  LTE اینترنت  قابلیت  با  نداشت.  اینترنت 
تمامی افراد می توانند تنها با گوشی هوشمند 
خود به اینترنت و ایمیل های خود دسترسی 

داشته باشند.
شناور ماندن در الیه استراتوسفر. 3

باد در الیه استراتوسفر در جهات مختلف می وزد، 
اما این جهات و سرعت آن ها قابل پیش بینی 
به  را  بالن ها  تا  قادر هستند  است. مهندسان 
سمت باال یا پایین در الیه های مختلف حرکت 
داده تا بتوانند آن ها را به سمت شمال، جنوب، 
غرب و شرق هدایت کنند. برای این که بالن را 
به سمت پایین انتقال دهند، مهندسان از پمپ 
تعبیه شده در بورد کار گذاشته شده در بالن، 
که هفت برابر چگال تر از هلیوم است، استفاده 
می کنند. به منظور فعال شدن پمپ، مهندسان 
هوای آن را آزاد می کنند. آن ها توسط الگوریتم 
مبتنی بر اطالعات مراکز گزارش دهنده شرایط 
جوی و اقیانوسی و داده های پیش بینی شده 
قادر هستند تا بالن ها را به هر سمتی که نیاز 

شد، حرکت دهند.
پس از آن کاربران اینترنت می توانند با استفاده 
از دیش خانگی یا دریافت کننده  های مشابهی 
که این مؤسسه در اختیار مصرف کنندگان قرار 
می دهد، تمامی اطالعات موجود در اینترنت را 
رایانه های  مانند  مرسوم  دستگاه های  روی  بر 
خانگی، لپ تاپ ها، تبلت ها و موبایل ها دریافت 
کنند. تنها تفاوت این پروژه با اینترنت این است 
که دسترسی به اطالعات از طریق اوترنت به 

صورت آفالین خواهد بود.
اطالعات  همه  به  می توان  اوترنت  طریق  از 
موزیک  و  ویدیو  از  اینترنت،  در  موجود 
ایستا،  مختلف  سرویس دهنده های  تا  گرفته 
الکترونیکی  کتاب های  خبری،  سایت های 
و ... با سرعت بسیار باال دسترسی پیدا کرد. 
اوترنت از مؤسسات و سایت های مختلفی برای 

اکنون  هم   و  می برد  بهره  خود  پروژه  توسعه 
و  شده  راه اندازی  پروژه  این  آزمایشی  نسخه 
انتظار می رود تا پایان سال 2016 این پروژه 
در بسیاری از کشورهای جهان قابل استفاده 
باشد. اوترنت از یک دریافت کننده  انحصاری که 
»النترن« نام دارد استفاده می کند. این دستگاه 
می تواند  است،  شکل  استوانه ای  که  کوچک 
اطالعات موجود در ماهواره های اوترنت را به 

صورت مستقیم دریافت کند.
دستگاه دریافت کننده النترن

روزرسانی  به  قابلیت  النترن  مدرن  دستگاه 
خود را دارد. این دستگاه زبان های انگلیسی، 
عربی  و  چینی  آلمانی،  اسپانیایی،  فرانسوی، 
را پشتیبانی می کند و هدف این است که به 
زودی آن را به تمام زبان ها در دسترس قرار 

دهند.
این دستگاه که لقب کتابخانه  جیبی به خود 
گرفته است به راحتی قابل حمل است و در هر 
محیط و هر گونه شرایطی قابل استفاده است. 

قیمت این دریافت کننده صد دالر است. 
در حال حاضر نمونه اولیه ماهواره مورد استفاده 
در پروژه اوترنت تهیه شده و قرار است اواسط 
سال 2016 صدها نمونه از آن به مدار زمین 
ارسال شود. به گفته مجریان طرح،  با راه اندازی 
چهار  که  کرد  تصور  می توان  اوترنت،  شبکه 
میلیارد مشارکت کننده جدید وارد بازار جهانی 

شود.
النترن  به  فرد،  منحصر   تکنولوژی  این  در 
است.  اطالعات  دریافت  برای  که  وسیله ای 
این دستگاه استوانه ای کوچک است و قابلیت 
دریافت مستقیم اطالعات را از ماهواره دارد و 
هر چند ساعت یک  بار خود را آپدیت می کند. 
را  خود  شارژ  قابلیت  النترن  این ها،  بر  عالوه 
وقتی که استفاده از نیروی الکتریکی ممکن 
از سلول های خورشیدی  استفاده  با  و  نیست 
که درون آن تعبیه شده نیز دارد. ویژگی های 

النترن از قرار زیر است:
ساعت . 1  12 خورشیدی:  پنل های 

ماندگاری باتری در حالت پسیو و 4 ساعت 
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در هنگام برقراری ارتباط داده.
و . 2 روشن  چراغ ها  شاخص ها:  و   LED  

بای، ورود  استند  بودن، حالت  خاموش 
و  قدرت سیگنال  باتری،  داده، وضعیت 

فرکانس های دریافتی را نشان می دهد.
ورودی/خروجی: پورت یو اس بی، میکرو . 3

.USB اس دی، خروجی
طراحی . 4 با  قوه  چراغ  پالستیکی:  کیس 

قابلیت  با  الیت،  فلش  اندازه  در  مناسب، 
کارت حافظه باال. 

این دستگاه که لقب کتابخانه  جیبی به خود 
گرفته است به راحتی قابل حمل است و در هر 
محیط و هر گونه شرایطی قابل استفاده است. 

قیمت این دریافت کننده صد دالر است.
 طرز کار اوترنت که به نوعی اینترنت آفالین 
است و خود را مکمل اینترنت می داند این است 
که اول محتوای مورد نظر را روی سرورهای 
خود بارگذاری می کند و آن را با ماهواره های 
ارتباط قرار  قرار داده شده در مدار زمین در 
می دهد. سپس شما با استفاده از دیش خانگی 

خود یا دریافت کننده ای که از خود این مؤسسه 
هر  یا  اطالعات  تمام  کنید،  تهیه  می توانید 
بر روی دستگاه های  را  نیاز دارید  بخشی که 
خویش مانند کامپیوتر، لپ تاپ و موبایل دانلود 
می کنید و از این به بعد مانند دسترسی آنالین 
به اینترنت ولی به صورت آفالین، می توانید از 

آن اطالعات استفاده کنید.
نوع خاصی  به  اطالعات هم محدود  این  نوع 
موزیک  و  ویدئو  از  داده،  گونه  و همه  نیست 
آن  در  می توانید  را  کتاب  و  متن  تا  گرفته 
بیابید. برای این که بهتر طرز عمل این سیستم 
را متوجه شوید، می توانیم طرز کار آن را به 
ساز و کار رادیو تشبیه کنیم. اوترنت نیز مانند 
رادیو از امواج رادیویی استفاده می کند ولی در 
فرکانسی متفاوت و به جای آن که، آن امواج را 
فقط به صوت تبدیل کند، آن ها را به هرگونه 
فایلی که شما نیاز دارید، تبدیل خواهد کرد. 
سرعت انتقال داده ها نیز اکنون 200 مگا بایت 

در روز است.
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شکل 1. دستگاه دریافت کننده النترن
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تجزیه و تحلیل اثرات و پیامدهای توسعه 
OUTERNET و راه اندازی

به  است  الزم  ســؤال  این  به  پاسخ  از  قبل 
شبکه های  توسعه  با  مرتبط  فناوری های 
اطالعاتی آینده توجه شود. بدیهی است بدون 
به  نمی توان  فناوری ها  این  گرفتن  نظر  در 
اهداف، نتایج، دستاوردها و پیامدهای اوترنت 

پرداخت.
با یک رویکرد آینده پژوهانه در حوزه فناوری 
اطالعات، فناوری های مهم و کلیدی رو به رشد 

چهار رویکرد کلی را تعقیب می نمایند.
1 .)social( تأثیر بر مسائل اجتماعی
2 .)mobility( متحرک سازی
بهره برداری از ظرفیت های موجود در فضای . 3

تعاملی
4 .)BIG DATA( ساماندهی داده های عظیم

بر این مبنا می توان به فناوری های پشتیبان 
این رویکردها توجه نمود و متعاقبا نقش اوترنت 
را در تکمیل این زنجیره تحلیل نمود. از جمله 

این فناوری ها به موارد زیر اشاره می شود.
ادغام موبایل و رایانه. 1
2 .)cloud computing( رایانش ابری
3 .big data 
4 .IPV6 پروتکل های آینده

به همه موارد فوق باید توسعه سریع و پرشتاب 
سرویس ها و اپلیکیشن ها را اضافه نمود. همه 
حمایت  را  زیر  فناوری های  قابلیت ها  این 

می کنند.
1. تکنولوژی های مبتنی بر کاربر نهایی

2. تکنولوژی های مبتنی بر دسترسی راه دور
3. تکنولوژی های مبتنی بر مدیریت داده

4. سکوهای مشترک زیرساخت و کاربردی
تکنولوژی های دسته اول قابلیت ها در بخش 
کاربر نهایی را مد نظر قرار می دهد و به  توسعه 
در حوزه  بیشتر  تجربیات  و همکاری،  تعامل 
شخصی سازی موبایل )صنعت موبایل و در حال 
قابل  هوشمند  گوشی  و  تبلت  مانند  حرکت 
جابجایی( مربوط می شود و شامل موارد زیر 

می شود :

جدید،  اینترفیس های  با  موبایل  بعدی  نسل 
واقع  در  که  پیشرفته تر  تعاملی  ارتباطات  با 
زیرساخت های  و   ــزاری  اب تکنولوژی های 
نرم افزاری، تا با غنی کردن اطالعات دیجیتال 

کاربر را به حداکثر مطلوب هنگام نیاز برساند.
اما دسته دوم با هدف تواناسازی به جمع آوری 
اطالعات بیشتر و فرایند مربوط به آن اشاره 

دارد که شامل:
شعاع  با  موقعیت یابی  هوشمند،  محصوالت 
وسیع تر و M2M  )ماشین به ماشین( با وظیفه 
جمع آوری و انتقال اطالعات از مردم می شود.

در بخش سوم که فناوری فرایند مدیریت بر 
فناوری هایی  به  می توان  دربرمی گیرد  را  دیتا 

مانند:
تولید اپلیکیشن ها برای مردم با سطح باالیی 
از هوشمندسازی با کالس جدیدی از کسب 
یا فراگیری کسب و کار هوشمند اشاره داشت.

بنیان شکن  و  پروژه های مهم  به  نگاهی 
X آینده مرکز گوگل

ریشه تأسیس این آزمایشگاه به سال 2005 
میالدی باز می گردد. در آن سال لورنس ادوارد 
  )Lawrence Edward “Larry” Page( لَری پیج
مسئول  و  گوگل  شرکت  مؤسسین  از  یکی 
پژوهشگر  با  شرکت  این  محصوالت  فروش 
 Sebastian( علوم کامپیوتری، سباستین ثرون

Thrun( مالقات کرد.

هدف اصلی ایجاد این پایگاه، فعالیت بر روی 
گوگل  واقع  به  است.  نیافتی  دست  ایده های 
نرم افزاری  و  سخت افزاری  کارخانه  ایکس 
ساخت پروژه های به ظاهر غیر عملی و دور از 
دسترس است، کارخانه ای که هدف خود را به 
سمت اختراعات جدید و محیرالعقول تنظیم 
کرده است. گوگل ایکس به طور کامال آگاهانه 
ذهن  در  گوگل  که  می پردازد  مقوالتی  به 

عقالیی اش برای آن ها جایگاهی قائل نیست. 
هم اکنون گوگل ایکس به عنوان نسل جدید 
از این آزمایشگاه های سّری در مسیر پیش برد 
متحده  ایاالت  خدمت  در  ملی  کالن  اهداف 
آمریکا است. در سال 2009 میالدی بود که 



شماره 23
مهر 95

43

GO
O

GL
E 

O
UT

ER
NE

T ه
وژ

پر
ی 

س
رر

ب
ثرون در گوگل تحقیقاتش بر روی خودروی 
بدون سرنشین را آغاز کرد تا بتواند خودرویی 
بدون خطا در  برد 1600 کیلومتر حرکت  با 

جاده های مارپیچ بسازد. 
عینک گوگل: می توان یکی از پروژه های مهم 
و مطرح شده آزمایشگاه گوگل ایکس دانست 
آزمایشگاه  این  روبنایی  پروژه های  جزء  که 
پروفسور  یک  توسط  و  می شود  محسوب 
ایرانی به نام بابک پرویز، استاد رشته مهندسی 
الکترونیک در دانشگاه واشنگتن طراحی شده 

است.
 Bionic( وی با اختراع یک لنز چشمی بیونیک
Contacts( موفق شد لقب خالق گوگل گلس 

را از آن خود کند و به دلیل همین اختراع بود 
که به پروژه گوگل  گلس پیوست.

عینک گوگل در واقع یک کامپیوتر پوشیدنی 
به حساب می آید، ارتباط این عینک با اینترنت 
با  از راه تلفن است. این عینک بدون شیشه 
بر روی چشم راست  از یک منشور،  استفاده 
چشم های  از  یکی  واقع  در  و  می کند  تابش 
کاربر را آزاد و کامال در اختیار خود می گیرد 
و اطالعات بر روی چشم دیگر ارسال می شود. 
طبق اعالم صورت گرفته تصویر نهایی معادل 

یک نمایشگر 25 اینچی برای مخاطب است.
کاربر عینگ گوگل توانایی انداختن عکس و 
اینترنت،  در  جستجو   ،720p با کیفیت  فیلم 
جلسات  برگزاری  ایمیل،  ارسال  و  دریافت 
گفتگوی اینترنتی، استفاده از نقشه های راهنما، 
دیدن برنامه های مالقات و پیش بینی وضعیت 

آب و هوا را دارد.
 سیستم عامل این عینک همانند بسیاری از 
زمینه ای  که  است  آندروید  همراه  تلفن های 
بسیار مناسب برای بسط دادن دیگر امکانات 

عینک گوگل را مهیا کرده است.
المنت قرار داده شده در فریم عینک، آن را 
به لرزش می اندازد و سپس دستگاه با استفاده 
از  را  لرزش  استخوانی،  القای  تکنولوژی  از 
طریق فریم به استخوان جمجمه کاربر منتقل 
می کند. مبتکران این طرح علت لزوم کاربرد 

این تکنولوژی را اجازه شنیدن صدای محیط 
به کاربر بیان می کنند که از ایجاد خطر های 
گوناگون نظیر تصادف جلوگیری می کند. در 
می بینید،  می گویید،  شما  که  آنچه  هر  واقع 
می شنوید و انجام می دهید تماما قابل پایش 
گوگل  عینک  مخالفین  می شوند.  ردگیری  و 
معتقد هستند که این عینک مخل آزادی های 
افراد است. اعتراض و تظاهرات های چند صد 
نفری نیویورک به نقض حریم شخصی توسط 

گوگل و NSA بوده است.
Project Glass یک برنامه  تحقیقاتی است که 

مربوط به تولید اولیه و ساخت یک نمایشگر 
و  است   )head � mounteddisplay( سربند 
توسط گوگل پشتیبانی می شود. هر چند این 
یک طرح اولیه است اما از نمایشگرهای سربند 
باریکتر  و  قبلی بسیار کوچکتر  طراحی شده 
است. اولین پیش  نمایش از این پروژه یک جفت 
عینک معمولی را نشان می دهد که لنزهایش با 
یک نمایشگر سربند جایگزین شده اند. احتماال 
در طرح های آینده، افراد بتوانند این قابلیت را 

بر روی عینک های معمولی خود اضافه کنند.
و  کم بینایان  دوم  چشم  هوشمند،  عینک 
برای  هوشمند،  جدید  ابزار  یک  و  نابینایان 
کمک به نابینایان و افراد کم بینا ساخته شده 
است. این ابزار یک کامپیوتر جیبی متصل به 
یک عینک مجهز به دوربین است، که با اشاره 
کاربر می بیند و هر نوع اطالعاتی را پردازش و 

تعریف می کند. 
تلفن های هوشمند و کاربردهای متنوع آن 
فاصله  بخوانید،  را  بارکدها  خود  تلفن های  با 
شاید  هوشمند  تلفن های   ... و  بسنجید  را 
بزرگ ترین پیشرفت تکنولوژیک اخیر است که 
کاربران آن بسیار بیشتر از قبل شده تلفن ها 
نیست.  برقراری تماس  برای  اکنون فقط  هم 
عامل های  سیستم  با  هوشمند  تلفن های 
مختلف )Ios، آندروید و ...( هم اکنون کاربرد 

بسیاری دارند. 
دانش و فناوری روز اپلیکیشن های تلفن های 
تجهیزات  می آیند.  پزشکان  کمک  به  همراه 
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اریک توپول، متخصص قلب در ایاالت متحده 
آمریکا برای معاینه، یک حسگر و یک تلفن 
همراه هوشمند است. اریک توپول، متخصص 
قلب در آمریکا می گوید: انگشت بیمار در داخل 
این حسگر با قلب او یک جریان ایجاد کرده و 

اطالعات به دستگاه انتقال پیدا می کند.
رانندگی با تلفن همراه

نوعی  آزمایشی  طراحی  به  موفق  مخترعان 
تلفن های  هدایت  با  راننده  بدون  خودروی 
همراه شده اند که در نوع خود بی نظیر است. 
و  خــوردن  به  قادر  مسافران  وسیله  این  با 
آشامیدن در حین رانندگی خواهند شد. این 
با  راننده  به  نیاز  بدون  اتومبیل های هوشمند 
کمک یک نرم افزار بر روی گوشی های تلفن 

همراه هوشمند قابل هدایت و کنترل هستند.
تلویزیون های هوشمند

 LED و  پالسما  پیشرفته  تلویزیون های 
ویژگی هایی دارند که پیش از این هیچگاه شاهد 
نبودیم، آن ها مجهز به دوربین HD، دو میکروفن 
و نرم افزارهایی برای دنبال کردن و تشخیص 
چهره و تشخیص صدا هستند. تلویزیون های 
هوشمند قابلیت اتصال به شبکه های اجتماعی 
و وب سایت های اشتراک گذاری فیلم و عکس 
را به طور پیش فرض دارا هستند. دوربین و 
میکروفن ها، در باالی صفحه متصل هستند، 
شود،  متصل  اینترنت  به  تلویزیون  وقتی 
ابری  سرویس  طریق  از  می یابد  امکان  کاربر 
استفاده  موجود  اپلیکیشن های  از  سامسونگ 
روی  کار  حال  در  است،  شده  گفته  کند. 
هوشمند  تلویزیون های  که  است  اپلیکیشنی 
را تبدیل به یک سیستم امنیتی می کند. به 
عبارتی به کاربران اجازه می دهد از راه دور با 
گوشی یا تبلت خود، محیط منزلشان را ببینند. 
سؤالی که پیش می آید این است که، آیا افراد 
بداندیشی پیدا نمی شوند که بتوانند به نوعی 
با برنامه های مخرب، همین کار را بکنند؟ آیا 
کاربردی  نرم افزار  این  طریق  از  که  اطالعاتی 
می رسد،  کاربران  گوشی  به  خاص   )app(

رمزگذاری شده خواهد بود؟

فرد  به  منحصر  تلویزیون  این  است،  گفتنی 
اجازه می دهد که افراد با استفاده از به چشم 
زدن عینکی خاص کانال تلویزیون خود را نگاه 
کنند در صورتی که اعضای دیگر خانواده هم با 
استفاده از عینک کانال های دیگر را به صورت 

همزمان مشاهده می کنند.
کامپیوتر و ابزارهای نوظهور

الکترونیک  ابزارهای  پوشیدنی،  کامپیوترهای 
عضو  یک  که همچون  و گجت هایی هستند 
مصنوعی، بدن یا ذهن صاحب خود را توسعه 

می دهند. 
ابزارهای  کلیه  مطلوب  نتیجه  به  نیل  برای 
دارند  قرار  اطراف شخص  در  که  الکترونیکی 
از طریق یک   ... و  تاپ  لپ  موبایل،  از جمله 
معماری نرم افزاری و شبکه شخصی و با هدایت 
کامپیوتر پوشیدنی به یکدیگر متصل می شوند، 

به این کار »یارانش همراه« گفته می شود.
بازی های کامپیوتری در خدمت یادگیری 

و پیشرفت
بازی هایی  نام  کامپیوتری  بازی های »جدی« 
است که تنها برای تفریح و سرگرمی ساخته 
نشده است. هدف از ساخت این نوع از بازی ها 
یا  ارتباطات  گسترش  مخاطبان،  به  آموزش 

شبیه سازی است.
دیجیتالی«  »کارگاه  شرکت  مثال  عنوان  به 
می دهد  آموزش  مردم  به  بازی  یک  تولید  با 
قربانی  که  شخصی  با  مواجهه  صورت  در  تا 
سکته مغزی است، به درستی اقدام کنند. در 
این وضعیت، اکثر مردم نمی دانند که تا زمان 

رسیدن پزشک، چه باید بکنند.
شبیه سازی کامپیوتری در خدمت متخصصان

می توانند  کامپیوتری  پیچیده  مدل های  آیا 
وضعیت جسمی کودکانی را که از بیماری های 
قلبی مادرزادی رنج می برند، بهبود ببخشند؟ 
پیچیده  مدل های  اروپــایــی  پژوهشگران 
ویژگی های  آن  در  که  ساخته اند  کامپیوتری 
سیستم قلب و عروق هر بیمار لحاظ می شود. 
این ویژگی ها شامل تأثیر برخی بیماری ها بر 

آئورت در حال افزایش است.
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رایانه های  لوح  فناوری  جدیدترین  ارائه 

لمسی از سوی فوجیتسو
عمل  ابتکار  جدید  لمسی  رایانه های  لوح 
شما  می دهند.  مصرف کننده  به  گسترده ای 
می توانید با لمس رایانه اسکنی از داده هایتان 
داشته باشید. این اتفاق در حالی می افتد که 
مدارک کاغذی جای خود را به مدارک موجود 
فناوری  این  دنیای غیر مجازی می دهند.  در 
تلفن های هوشمند  و  تاپ ها  لپ  در  می تواند 

نصب شود.
اختراعی با آینده درخشان

 این وسیله Space Coder یا »موقعیت یاب از 
نام دارد. یک نوع ماوس سه بعدی  راه دور« 
است که امکان تجسم دقیق فضایی را فراهم 
اشیاء،  با  تماس  بدون  آسانی،  به  و  می کند 
 pace می دهد.  آن ها  از  بعدی  سه  تصویری 
تلویزیون های  تاپ،  لپ  در  می تواند   Coder
دستگاه  این  شود.  گرفته  کار  به  هوشمند 
کوچک با تکیه بر تشخیص نور و سایه، با دقتی 
نانومتریک فاصله سطوح مختلف یک جسم را 

تا منبع نوری تشخیص می دهد.
دستکشی برای تایپ در هوا

حسگرهایی متصل به یک دستکش، حرکات 
رایانه  یک  گاه  آن  می کند،  ضبط  را  دست 
سیگنال های مربوط را دریافت و آن ها را تبدیل 
به متن می کند تا بتوان در ایمیل، پیامک یا هر 

نوع اپلیکیشن تلفن از آن استفاده کرد.
 کریستوف آما، دانشمند، می گوید: دستکش 
قرار  دست  پشت  قسمت  در  ما  هوانویس 
حرکتی،  حسگرهای  دارای  و  می گیرد 
شتاب سنج و حسگرهای سرعت زاویه ای است. 
وجود  هوشمند  تلفن های  در  فناوری ها  این 
به  بلوتوث  از طریق  دارد. سیگنال ها ضبط و 

رایانه منتقل می شود.
سؤال: آیا گوگل توسط این پروژه ها می تواند 
نقاطی از کره زمین را که تحت پوشش اینترنت 

قرار ندارند، به شبکه جهانی متصل کند؟
شاید پروژه اوترنت پاسخ به همه این پیشرفت ها 

و خال پوشش کامل همه نقاط جهان باشد.

گوگل مرحله  آزمایشی پروژه لون )Loon(  را 
روز شنبه 15 ژوئن 2013 با موفقیت به اجرا 
آنتن  به  مجهز  بالن   30 توانست  و  درآورد 
در  بودند،  تماس  در  زمین  با  را که  اینترنتی 

زالندنو به هوا بفرستد.
باید گفت در حال حاضر بر حسب آمارهای 
اینترنت  از دو سوم جهانیان به  رسمی بیش 
ایکس  بالنی گوگل  پروژه  و  ندارند  دسترسی 
دقیقا همین بخش از ساکنان زمان را مد نظر 
دارد. این پروژه می تواند جدا از پایین آوردن 
هزینه اینترنت به خوبی پوششی سراسری در 

جهان را رقم بزند. 
تحول  رویکردهای  و  روندها  این  به  توجه  با 
بنیادین آینده مهم ترین عامل ایجاد یک شبکه 
ارتباطی پر ظرفیت، به هنگام، در دسترس در 
امروز  شرایط  که  است.  زمان  هم  و  جا  همه 
در  شگرف  پیشرفت های  )علیرغم  دسترسی 
دو دهه اخیر( پاسخگوی این نیاز نیست. لذا 
را   OUTERNET توسعه  برنامه  گوگل  شرکت 
مطرح نمود تا بتواند به همه نیازهای آینده در 
همه سطوح زمین و آن 4 میلیارد نفری که به 

اینترنت دسترسی ندارند، پاسخ دهد.
راه حل این نیاز چیست؟

توسعه  رویکردهای  گسترده  توسعه  الف( 
شبکه های موجود که نیاز به سرمایه گذاری و 

اتالف وقت فراوان دارد.
ب( ایجاد یک شبکه )منظومه( ارتباطی متکی به 
ماهواره های مخابراتی در مدارات GEO، MEO یا 

LEO که بسیار هزینه بر است.

ج( بهره مندی از ظرفیت بالن در مدارات پایین 
مختلف  مناطق  در  ارتباط  برقراری  ضمن  تا 
جهان هزینه کمتری نسبت به روش های فوق 

داشته باشد.
OUTERNET تجزیه و تحلیل توسعه

ابعاد فنی: همان طور که قبل از این اشاره . 1
فنی  نظر  از  بالن گوگل  توسعه شبکه  شد 
نیازهای  برای  مناسبی  جایگزین  می تواند 
توسعه ای آینده باشد و نسبت به هزینه و 
زمان توسعه راه حل مناسبی به شمار می آید.
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کشورهای در حال توسعه، کشورهای با قلمرو 
با  می توانند  آفریقا  ویژه  به  وسیع  جغرافیایی 
بهره مندی از بالن های گوگل به نیازهای آینده 
رسیده و به موازات کشورهای توسعه یافته قدم 
آینده  نیاز کاربر نسل  این که  بردارند. ضمن 

قلمرو جغرافیا نمی شناسد.
شبکه ها، . 2 توسعه  اجتماعی:  ابعاد 

آینده  نسل  فناوری های  نو،  استانداردهای 
می تواند به شدت بر روی عوامل شناختی 
و اجتماعی جامعه مؤثر باشد، به نحوی که 
علمای اجتماعی و فرهنگی متوجه این تغییر 
روی  بر  را  آن  وحشتناک  ابعاد  و  نیستند 
نسل های آینده درک نمی کنند. بدون شک 
این تحوالت علوم و مفاهیم پایه جدیدی را 

در حوزه های اجتماعی باز خواهد کرد.
روانشناسی،  آینده،  مجازی  فضای  در  فلسفه 
در  تغییر  زندگی،  سبک  مقررات،  و  قوانین 
اقتصاد در فضای  پارادایم دولت و حکمرانی، 
مجازی، علم و فناوری و ... همه این ها تحت 

تأثیر این پدیده ها قرار می گیرند.
ابعادامنیتی: در جهان سایبری شده امروز، . 3

دیگر نمی توان به شرکت هایی نظیر گوگل 
تنها به چشم یک موتور جستجو نگاه کرد، 
چرا که هر یک از این شرکت ها به تنهایی 
توانسته اند عامل تحوالت زیادی در زندگی 
افراد باشند. شرکت گوگل در طول سال های 
گذشته با سرعت زیادی در حال پیشرفت و 
گسترش روز افزون دامنه کاری خود است و 
با بسط دادن دایره  فعالیتش، گام های مهمی 
در جهت اهداف خود برداشته است. اما گویا 
جاه طلبی های خود حد  برای  کمپانی  این 
قرار دادن  با در دستور کار  و  ندارد  پایانی 
و  سرعت  با  همچنان  جهانی  پروژه های 
قوت به مسیر خود ادامه می دهد. اما نکته 
ارتباط  این است که  اساسی درباره گوگل 
تنگاتنگ سرویس های امنیتی و اطالعاتی 
ایالت متحده آمریکا با این شرکت و استفاده 
از آن برای کنترل اعمال و رفتار شهروندان 
و استفاده ابزاری از این کمپانی برای تسلط 

اطالعاتی بر جهان، گوگل را تبدیل به یک 
استفن  است.  کرده  کارآمد  جاسوس خانه 
آرنولد )Stephen Arnold( که در گذشته در 
 Booz( شرکت اطالعاتی، بوز آلن همیلتون
Allen Hamilton( فعالیت داشته و همچنین 

در کارنامه خود سابقه اشتغال به عنوان یکي 
از مشاوران شرکت گوگل را نیز دارد، در یک 
سخنراني در سال 2006 در حضور مقامات 
سیاسي و اطالعاتي واشنگتن، در گزارشی 
اعالم کرد که کمپانی گوگل به شکل کامل، 
ایاالت  اطالعاتي  سرویس هاي  اختیار  در 
متحده قرار دارد و کلیه کلیک ها و جریان 
که  دیگري  یا هر چیز  داده ها  و شد  رفت 
قرار  تفتیش  مورد  است،  گوگل  آرشیو  در 
می گیرد. شرکت گوگل در ژوئن سال 2007 
خصوصي  حریم  آژانس  توسط  میالدي، 
بین الملل، به عنوان بدترین مجرم در نقض 
حریم خصوصي افراد در میان شرکت هاي 
در  خصوصی  حریم  شد.  معرفي  اینترنتي 
جهان سایبری شده امروز، دیگر نمی توان به 
شرکت هایی نظیر گوگل تنها به چشم یک 

موتور جستجو نگاه کرد.
از  را  ــراد  اف اجتماعی  ــط  رواب شرکت  این 
پالس  گوگل  خود،  اجتماعی  شبکه  طریق 
از  را  کاربران  تلفن هاي  عادات   ،)Google+(
سوابق   ،)Google voice( ویس  گوگل  طریق 
طریق  از  را  ــي  داروی نسخه هاي  و  پزشکي 
عکس هاي   ،)Google health( هلث  گوگل 
خانوادگی و شخصی را از طریق گوگل پیکسا 
تحقیقات،   ،)Google Picassa image( ایمیج 
موتور  طریق  از  را   ... و  عالقمندی ها  نیازها، 
جستجو، رصد و ذخیره سازی و در کنار سایر 
امکاناتش، اطالعات کاربران جمع آوری، بررسی 
امنیتی  نهاد های  اختیار  در  و  کرده  چک  و 
گذشت  از  پس  اکنون  هم  اما  می دهد.  قرار 
رابطه  برقراری  و  افشاگری ها  از  سال  چند 
عمیق بین این کمپانی با دیگر سرویس های 
امنیتی و اطالعاتی، استفاده از ظرفیت گوگل 
برای پیش برد اهداف ایالت متحده آمریکا بر 
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کسی پوشیده نیست. اخیرا نیز با افشاگری های 
 Edward( صورت گرفته توسط ادوارد اسنودن
سرویس  در  اسبق  فني  دستیار   ،)Snowden

اطالعاتي سیا مشخص شده است، که برنامه اي 
محرمانه و جامع برای نظارت و مراقبت کامل بر 
ارتباطات جهان اینترنتي در حال اجرا بوده و از 
این طریق آژانس امنیت ملي  آمریکا )NSA( که 
وابسته به وزارت دفاع آمریکا است، بي واسطه به 
شرکت هاي مشهور اینترنتي مانند فیس بوک، 
گوگل، توییتر، یاهو و دیگر شرکت های مطرح 
دسترسي مستقیم داشته و مکاتبات و مکالمات 
و کلیه اعمال کاربران در فضای سایبر را مورد 

کنکاش قرار می دهد.
و  رویدادها  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی 
روندهای آینده تغییر در ابعاد امنیتی این حوزه 
است. باید به این مطلب که در واقع در الیه 
نامشهود پیشرفت این تکنولوژی ها توجه نمود. 
بر فضای جهانی که  توجه حکمرانان مسلط 
قطعا گوگل نیز یکی از این بازیگران است بر 
این مطلب است که چگونه جهان آینده را اداره 
و  دفاعی  بسترهای  ایجاد  آمریکا  برای  کنند، 
امنیتی جهان آینده بسیار کلیدی است. تفوق و 
اشرافیت اطالعاتی بر جهان آینده با بهره مندی 
از قابلیت های پردازش داده از جمله داده های 
بزرگ،  قدرت های  برای   )BIG DATA( عظیم 
آرمان های جدیدی را به وجود می آورد که یکی 
از آن ها جاسوسی، اشرافیت اطالعاتی، مراقبت 
از شهروندان، سیستم ها، تکنولوژی ها و ... و در 
یک کالم همه نمودهای جامعه جهانی است. 
بایستی  را  نظریه جهانی سازی  منظر  این  در 

طور دیگری بررسی نمود.
و . 4 شرایط  این  در  ابعاد مدیریت جهانی: 

به ویژه  ابزار قطعا صاحبان تکنولوژی  این 
با داشتن صنعت رسانه های نو بر شناخت 
مردم جهان تأثیر گذاشته و آن ها را در مسیر 

تمایالت جهانی خود هدایت می کنند.
بازار،  جریان  اقتصادی،  تراکنش های  تمامی 
امور فرهنگی و اجتماعی، روابط بین الملل و 
به  این شرایط عوض می شود.  در  دیپلماسی 

این دلیل است که پروژه OUTERNET را باید 
با رویکرد همه جانبه و فراگیر به آن توجه نمود 
و ابعاد پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 

... را با هم دید.
جلوه  که   OUTERNET پروژه  کالم  یک  در 
است،  گوگل  بالن  توسعه  آن  اساسی  و  مهم 
تکمیل کننده زنجیره و فرایند توسعه تکنولوژی 
بر روی زمین و در فضای مسلط بر زمین است. 
به همه این ها باید تکمیل زنجیره نظامی این 
دستاوردهای تکنولوژی را اضافه نمود که یکی 
از الیه های پنهان آن، گسترش امور نظامی در 

فضا است.
نتیجه گیری

و  تجزیه  و  شده  ارائه  توضیحات  به  توجه  با 
تحلیل روندهای فناوری های آینده و نیز پروژه 
اوترنت یک سؤال جدی برای کشور این است 
باید  متناقض  پدیده های  این  با  چگونه  که 
مواجه شد. از طرفی از فرصت ها و قابلیت های 
به وجود آمده در این فضا و روند رو به رشد آن 
نباید غفلت شود و با یک سیاست کنشگرانه از 
ظرفیت های این فضا در توسعه ابعاد فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... در تعامالت 
به  لکن  بهره گرفت.  فعال دیپلماسی جهانی 
موازات این رویکرد، سیاست توجه به تهدیدات 
در  امنیت  این  است.  مهم  بسیار  آن  امنیتی 
 physical و   logical و    Social الیه های 
در  تسریع  دلیل  به همین  است.  مهم  بسیار 
ایجاد زیرساخت ملی اطالعات کشور می تواند 
بخش عمده ای از اطالعات مهم و کلیدی کشور 
را مصون سازد و در عین حال مواجهه فعال 
و نوآورانه در سطح جهان نیز بایستی مد نظر 

قرار گیرد.
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