تلفن های هوشمند به تمام صحبتهای اطراف خود گوش یمدهند!

آیا یم توان متوجه شد که چه ی
زمان از میکروفون استفاده یم شود؟
ر
خت؟
در صورت فعال شدن میکروفون ،آیا داده های ضبط شده از طریق اینتنت به رسورهای خایص منتقل یم گردند یا ر

اخت رسیده ،و میکروفون ها ر ی
نت ییک از اجزای یضوری موبایل ها به
یضیب نفوذ تلفن همراه به باالترین مقدار یط سال های ر
شمار یم روند ،به ر ی
همی دلیل نگر یان در مورد حریم شخیص تا حد زیادی افزایش یافته است.
به نقل از دیجیاتو ،دیگر اسمارت فون ها دیگر فقط برای مکالمه به کار نیم روند؛ دستیارهای هوشمندی که با صدا ر
کنتل
ی
ستی از اپل ،اسیستنت از گوگل ،کورتانا از مایکروسافت ،همیک در تلفن های همراه جدید به صورت پیش
یم شوند ،مانند ر
فرض حضور دارند و از آنها برای جستجوی ر
اینت رنت ،تنظیم یادآورها ،و ر ی
تعیی قرارهای مالقات استفاده یم کنیم.

نت هنگام نصب ،درخواست ر
در مقابل ،ر
اکت اپلیکیشن ها و بازی ها ر ی
تفاست ،آیا
دستیس به میکروفون را از کاربر دارند .با این
ر
ی
یم توان متوجه شد که چه زمان از میکروفون استفاده یم شود؟ یا در صورت فعال شدن میکروفون ،آیا داده های ضبط
شده از طریق ر
خت؟
اینتنت به رسورهای
خایص منتقل یم گردند یا ر
ی
مایکل دی موی رسپرست بخش محرمانیک داده در مرکز دموکرایس و تکنولوژی ) (CDTدر این رابطه یم گوید:
اسمارت فون در واقع دیوایس ردیان و شنود کوچیک به شمار یم رود ،ویل ر
اکت ما ر ی
چنی دیدی نسبت به آن نداریم ،چون
ی
حت هنگام خواب ر ی
دستگاه شخیص ن آزاری به نظر یم آید که همه جا همراهمان است و ر
نت در کنارمان قرار دارد.
ی
واقعیت این است که موبایل ،اطالعات ر
گستده ای را از کاربر خود و محیط اطراف جمع آوری یم کند و در این میان داده
ر
صون نقش برجسته ای دارند.
های
گتید ،کافیست به این لینک رسی بزنید .با ورود به حساب
اگر به این اظهار نظر شک دارید و از رسویس های گوگل بهره یم ر
کاربری خود ،یم توانید تمایم فعالیت هایتان را در دیوایس ها و خدمات مختلف مشاهده کنید ،از کروم گرفته تا جستجو،
غته.
اندروید ،یوتوب و ر

جالب تر اینکه با کلیک روی گزینه  Filter by date & productو انتخاب  Voice & Audioو ر
فشدن دکمه  Searchیم
ر
ر
صون به طور کامل در رسورهای
صون خود را در رسویس های گوگل مشاهده کنید؛ این محتوای
توانید تمام جستجوهای
همی حاال ر ی
ذخته شده اند و ر ی
نت یم توانید دوباره آنها را اجرا نمایید.
مربوطه ر
ذخته شدن این محتوا اطالع ندارند .گوگل یم گوید رویکردی شفاف در این رابطه دارد و به افراد اجازه یم
بسیاری افراد از ر
دهد هر زمان که بخواهند ،اطالعات خودشان را ببینند؛ اما از طرف دیگر ،هیچگاه ندیده ایم گوگل به طور رسیم و عمویم
ً
ذخته و نگهداری یم شوند.
اعالم کند این داده ها مستقیما ر
حت اجازه ر
البته در مقایسه با گوگل ،بسیاری ررسکت های دیگر ر ی
نت هستند که ر
دستیس کاربر به داده های جمع آوری شده
ی
خودشان را ر ی
نت نیم دهند ،و در نهایت مهم ترین نکته این است که ما به هیچ وجه نیم دانیم کمپان های مختلف با این
اطالعات چه کار یم کنند.

یم توان حدس زد حداقل برای یک بار ،اطالعات ضبط شده توسط یک انسان گوش داده یم شود ،و در نهایت الگوریتم
های اختصایص روی آنها پیاده سازی و اجرا یم گردد تا الگوهای ویژه را تشخیص داده و جزئیات سودمندی در مورد رفتارها
و عالئق کاربر به دست آید.
ر
صون همه ر ی
چت را فاش یم سازند .نویزهای محییط یم توانند نشان دهند که در اتاق نشیمن قرار دارید یا در
داده های
ی
ر
حمام؛ صداهای پس زمینه ،افراد حاض در محل و در کنار شما را مشخص یم سازند؛ حت استفاده از میکروفون برای
تعیی سطح نویز فضای اطراف یم تواند ی
ری
زمان که به خواب رفته اید را به ررسکت مربوطه نشان دهد.
دی موی در این رابطه یم گوید:
ی
اگر تصور یم کنید صحبت های مهم و ارزشمندی نیم گویید و بنابراین نیازی به نگران ندارید ،اشتباه یم کنید .داده های
ر
صون با انواع و اقسام اطالعات دیگر ترکیب یم شوند و با کاوش درون آنها ،یم توان تصویری کامل و جامع از شما به
دست آورد.
ر
فناوری های مورد استفاده در این حوزه خییل عجیب و غریب نیستند .در واقع هم اکنون بیشت آنها با دیگر تکنولوژی های
ً
مرتبط در تعامل بوده و دائما با یکدیگر به تبادل اطالعات یم پردازند.

سال گذشته  CDTدر مورد رسویس جدیدی به نام SilverPushبه کمیسیون تجارت فدرال ) (FTCهشدار داد .در این
ر
ردیان فعالیت های افراد در دیوایس های مختلف استفاده یم شود.
صون خاص برای
فناوری از پیام های
ی
ر
ی
ی
ی
ی
حی پخش پیام های بازرگان ،نویع محتوای صون مخف را رنت پخش یم کند که توسط گوش
به عنوان مثال تلویزیون در ر
ر
ر
.
شناسان نیست ،اما موبایل به راحت آن را تشخیص یم دهد بدین ترتیب ،رسکت مربوطه یم تواند مالک
انسان قابل
ی
ر
مشتک موبایل و تلویزیون را بشناسد.
ر
ی
مختلف متوسل شده اند تا دیوایس های مرتبط با
اخت ،ررسکت های تبلیغان به راهکارها و تکنولوژی های
یط سالیان ر
ردیان کرده و تبلیغات را به صورت هدفمند برای
یکدیگر را
شناسان کنند ،زیرا بدین ترتیب یم توانند فعالیت های افراد را ی
ی
آنها پخش نمایند.

چنی فناوری هان از سوی دیگر ررسکت ها و نهادهای خصویص ،ر
با این حال ،چندان دور از ذهن نیست که ر ی
دولت یا
ی
جاسویس به کار گرفته شود؛ کافیست پیام ی
مخف خایص از طریق تلویزیون پخش شود تا تمایم موبایل های موجود در اتاق
شناسان شده و هویت کل گروه ی
حاض مشخص گردد.
ی
ر
هان در
اگر نگرانید که موبایلتان به هر آنچه یم گویید گوش یم دهد ،باید بدانید تنها نیستید .اینتنت پر است از داستان ی
مورد ر
استاق سمع دیجیتال .افراد زیادی احساس یم کنند صحبت هایشان در نزدییک تلفن های همراه برای ارائه تبلیغات
هدفمند به کار یم رود.

تابستان سال گذشته ،پس از اینکه فیسبوک به ر
استاق سمع از طریق اپلیکیشن خود محکوم شد ،بیانیه کوتاه زیر را ر
منتش
ساخت:
.
گتد ما تنها در
ختی یم بینید ،بهره نیم ر
تغیت آنچه در یفیدهای ی
فیسبوک از میکروفون موبایل شما برای ارائه تبلیغات یا ر
ر
صورن به میکروفون ر
هان استفاده کنید که به دریافت صوت نیاز
ویژگ
از
و
باشید،
دستیس داریم که شما اجازه داده
ی
داشته باشند.
ی
تغیت
اما چرا این گمان در ربی کاربران به وجود آمد که فیسبوک به صحبت های یآنها گوش کرده و تبلیغات را بر اساس آنها ر
یم دهد؟ پروفسور جیسون هونگ از دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه کارنیک ملون یم گوید:
ً
ی
ر
دو توضیح وجود دارد :یا این وضعیت کامال تصادف بوده ،یا اینکه کاربران مورد بحث ابتدا به وب سایت رفته و موضوع یا
ختی
کاالن را مشاهده نموده ،سپس در مورد آن با دوستان خود گفتگو کرده اند .فیسبوک با وب سایت ها و پایگاه های ی
ی
ر
محتوان که کاربران یم بینند را دریافت یم دارد ،بنابراین به راحت
به
مربوط
اطالعات
و
است
ارتباط
در
جهان
در
متعددی
ی
یم تواند تبلیغات مرتبط به آنها را به نمایش درآورد.
جان که ما اطالع داریم ،میکروفون به صورت دائم شنود نیم گردد».
او در ادامه گفت «تا ی

ر
صون افراد چه کار یم کنند ،اما یم دانیم
به هر حال از بیانیه فیسبوک مشخص نیم شود که آنها با اطالعات و داده های
ی
کمپان بر جمع آوری داده و تبلیغات فوق العاده هدفمند بنا نهاده شده .شاید تصور کنید دریافت
کل مدل کسب و کار این
ی
تبلیغات اختصایص نتیجه منف ندارد ،اما ماجرا پیچیده تر از اینهاست.
دی موی یم گوید:
ر
ی
ی
مطمی باشید بهای آن را با اطالعات خود یم پردازید ،و در این میان
خدمان به رایگان استفاده یم کنید،
زمان که از
ر
مشخص نیست که کدام سمت قضیه بر دیگری یم چربد .ر
تفاون اسایس
اینت رنت که من یم بینیم با آنچه شما یم بینید،
ً
دارد.
محتوان که برای هرکدام از ما به نمایش در یم آید ،کامال به اطالعات جمع آوری شده از ما وابسته است.
ی
ر
بر این اساس ،افرادی که به گروه های نژادی مختلف تعلق دارند ،آگیه های شغیل متفاون را دریافت یم کنند ،یا تبلیغ وام
نامناست گرفتار آمده اند ،به نمایش در یم آید.
های پر بهره برای اشخایص که در وضعیت مایل
ی
چه کاری از دستمان بر یم آید؟
ی
ر
ستی یا گوگل اسیستنت ،موبایل شما همواره در جستجوی کلمه کلیدی مربوطه به صداهای
با معرف خدمان همچون ر

اطرافش گوش یم دهد .البته طبق ادعای سازندگان ،پردازش داده تا این مرحله به صورت محیل و درون خود موبایل
ر
اطالعان به ربتون منتقل نیم گردد.
گتد و هیچ
صورت یم ر
پس از اینکه عبارت  OK Googleیا  Hey Siriرا بر زبان جاری سازید ،صحبت های شما به طور کامل ضبط شده و به
رسورهای مربوطه منتقل یم گردد.
ی
ر
ستدن همیشیک موبایل به محیط اطراف شوید ،به راحت یم توانید از بخش تنظیمات گزینه
اگر یم خواهید مانع از گوش ر
ً
غت فعال سازید .مثال در سیستم عامل اندروید به بخش تنظیمات ،قسمت گوگل ،گزینه  Search & Nowو
مورد نظر را ر
سپس  Voiceرفته و در آنجا  OK Google Detectionرا خاموش کنید.
هونگ در این رابطه یم گوید:
ً
معتت ،معموال در اینگونه موارد بسیار شفاف عمل یم کنند ،چون کمیسیون تجارت فدرال و دیگر
ررسکت های بزرگ و ی
ی
ر
سازمان های ر
دولت به طور دائم آنها را زیر نظر داشته و در صورت مخف کاری ،جریمه های سخت را برایشان در نظر
خواهند گرفت.
ی
ی
ری
آنالت خط به خط این اپلیکیشن ها یم
همچنی نهادهای خصویص رنت تحقیقات متعددی در این رابطه انجام داده و به ر
پردازند.

با این حساب به نظر نیم رسد با ر
استاق سمع مخفیانه دائیم از سوی موبایل ها روبرو باشیم ،اما هنوز هم مشخص نیست
ی
از داده های ضبط شده کاربر چه استفاده ای یم شود .ر
حت اگر وقت بگذارید و ر ی
می سیاست های محرمانیک ررسکت ها را
ً
تقریبا هیچکس انجام نیم دهد ،باز هم ر ی
چت زیادی دستگ رتتان نیم شود .هونگ یم گوید:
مطالعه کنید ،کاری که
ر
در واقع هیچ فردی ر ی
صورن که به آنها بگویید چه حجم وسییع از داده
می های  Privacy Policyرا مطالعه نیم کند ،و در
های آنها به صورت آنالین جمع آوری یم شود ،متعجب یم شوند.
ر
اما در این میان ،اپلیکیشن های دیگری ر ی
نت وجود دارند که با اهداف نامشخص به میکروفون دستگاه دستیس دارند ،و یم
توانند بدون اطالع کاربر به صحبت هایش گوش دهند .هونگ اضافه یم کند:
ی
یان
با فعال شدن  GPSحداقل آیکن کوچیک را باالی صفحه یم بینیم و مشخص یم شود که اپلیکیشت از رسویس مکان ی
ر
استفاده یم کند ،اما در مورد میکروفون و دیگر حسگرها ر ی
وضعیت وجود ندارد.
چنی

بهتین راهکار در این زمینه ،نصب نکردن اپلیکیشن های متفرقه و اجازه ندادن به آنها برای ر
ر
دستیس به میکروفون است .
هونگ پیشنهاد یم کند:
ر
ی
ی
ری
منتش شد ،رسی ع به رساغش نروید و نصبش نکنید .حداقل ییک دو
اپلیکیشت
پنگوئت نباشید که در آب یم پرد .تا
اولی
صت پیشه نمایید .گوگل و اپل روش های خون برای ر ی
یافی و حذف اپلیکیشن های مخرب دارند ،اما باید چند روز به
هفته ی
ی
آنها مهلت بدهید.
همچنی در نسخه های جدید سیستم عامل اندروید ،یم توانید برای اطمینان از مجوزهای ر
ری
دستیس به بخش تنظیمات و
بخش به نام  App Permissionsوجود دارد که ر
منوی  Privacy and Safetyبروید .در اینجا ر
دستیس به امکانات
مختلف سخت افزاری را در ر ی
شناسان
بی برنامه های مختلف نشان یم دهد و با کیم کنکاش ،یم توانید موارد مشکوک را
ی
کنید.
باالخره نگران باشیم یا نه؟
ر
صون هنوز به
ردیان فعالیت آنالین کاربران ،فضای داده های
ای
ر
ب
استفاده
مورد
ترفندهای
و
ها
در مقایسه با دیگر تکنیک
ی
ی
ر
کاف ر
پیشفت نکرده و توسعه نیافته ،اما با توجه به اینکه هر روز دیوایس های بیشتی با قابلیت شنیداری عرضه یم
اندازه
ی
ی
شوند ،نگران رنت در این حوزه افزایش یم یابد.

هونگ معتقد است:
ی
ی
ً
ر
این روزها موبایل ،تلویزیون هوشمند ،اسپیکرهای خانیک و حت اسباب بازی ها ،همیک دائما به محیط اطراف خود گوش یم

ی
کمپان یم خواهد به رسورها و
مست این داده ها بیش از حد دشوار خواهد شد ،چون هر
دهند ،و به زودی تشخیص ر
خدمات کالود خود متصل شود.
ً
ر
ر
ی
متخصصی حوزه امنیت پیش یم آورد ،و درک اینکه واقعا چه اتفاف
این قابلیت ها ،ررسایط دشواری را برای کاربران و حت
ر
در حال وقوع است ،ناممکن یم گردد.
ی
ی
ری
تضمی امنیت کاربران وجود داشته باشد،
قوانی پایه ای برای حفظ محرمانیک و حریم شخیص و
CDTمعتقد است باید
ر
ً
ی
ر
ی
.
کمپان ها رنت ملزم گردند که تا جای ممکن اطالعات کمتی را از افراد جمع آوری کنند آنها واقعا به این حجم از
ضمن اینکه
گتد را جمع یم کنند تا شاید در آینده کاربردی برای آن پیدا نمایند.
ار
ر
ق
اختیارشان
در
که
آنچه
هر
ویل
ندارند،
داده نیاز
ر
ر
دی موی اظهار داشت «در جهان واقیع به این عمل رسکت ها ،احتکار داده گفته یم شود».

ی
ایده اصیل پشت این حرکت ،باور عمومیست که یم گوید تکنولوژی باعث ر
بهت شدن زندگ خواهد شد ،اما همواره ممکن
است اهداف خوب دستخوش تحریف شوند ،و در نهایت نیم دانیم که از اطالعات شخیص ما چه استفاده ای خواهد
شد.
ی
خت است .بنابراین شاید تنها راه
در حال حاض نیم توان تصمییم آگاهانه گرفت ،چون هیچکس نیم داند پشت پرده چه ی
موجود عمل کردن به گفته های دی موی باشد:
اگر از این رسویس ها و خدمات روی موبایل خود استفاده یم کنید ،در درجه اول باید بدانید دیگر ر ی
چتی به اسم حالت
شخیص و خصویص وجود ندارد .سامانه های هوش مصنویع را به ی ی
متله دستیار شخیص یا دوست خود ندانید ،همه آنها
ردیان و جمع آوری محتوا هستند.
ابزارهای ی
ً
اپلیکیشن های پیام رسان و شبکه های اجتمایع ضفا با هدف جمع آوری داده و استفاده تجاری طرایح و عرضه یم شوند،
پس هیچ وقت به تنظیمات پیش فرض آنها اعتماد نکنید ،همه ر ی
بگتید و از حریم شخیص خود محافظت
چت را زیر نظر ر
نمایید.

