اﺷﺒﺎح دﯾﺠﯿﺘﺎل

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﺑﺮان

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر از ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ در ﻧﺼﺐ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه دﻗﺖ زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وارد ﻫﺮ ﻟﯿﻨﮑﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری و اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،روزﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﺟﺪﯾﺪی
را ﺑﻪ روی ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ درﯾﭽﻪﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﺷﻮﻧﺪ و روش ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن
آنﻫﺎ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .در »دﻧﯿﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ« اﯾﻦ ﺷﻤﺎره دو ﻣﺜﺎل از ﭼﻨﯿﻦ روزﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﻮذی را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و اﯾﻦﮐﻪ
ﭼﻄﻮر ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،دهﻫﺎ دﺳﺘﯿﺎر ﺻﻮﺗﯽ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ
ﭼﻄﻮر ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راه را ﺑﺮای ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ،ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ اﻟﺰام
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺼﺐﺷﺪه روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ از اﻃﻼﻋﺎت
ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺿﻊﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ،اﯾﻠﯿﻨﻮﯾﺰ و ﻧﻮرتاﯾﺴﺘﺮن درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺑﯽﻗﯿﺪوﺷﺮط را از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺰاران وبﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن داده در  ۳۶۹۵وبﺳﺎﯾﺖ ،اﺳﮑﺮﯾﭗﻫﺎﯾﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺴﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ،ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻫﻢ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺮورﮔﺮ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ،
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﺎورت ،ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺸﺪاری ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه از اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﺎرﺑﺮ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ از ﻣﺮورﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه
ﻣﺤﻘﻘﺎن ،اﯾﻦ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه ،ﺑﻪ ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،از دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮ ﻧﻮری ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﺮور ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از دادهﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  PINرا ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ.

شکل .۲مرورگرهای گوشی همراه ،امکان دسترسی
مخفیانه بسیاری از سایتها را به دادههای
حسگرهای گوشی همراه کاربران فراهم میکنند.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ وب )World
 (Wide Web Consortiumدادهﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ آن اﻧﺪازه
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺸﺎی اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ  ۹ﻣﺮورﮔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮوم ،Edge ،ﺳﺎﻓﺎری،
ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و اﭘﺮا ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی
ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﺟﻬﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮورﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ در
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ،اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎورت و ﻧﻮری را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮورﮔﺮ در ﻧﺴﺨﻪ
) ۶۰ﻣﻪ  (۲۰۱۸اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺶﻓﺮض را ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺳﺘﺨﺮاج ﺧﻮدﮐﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان

ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ردﯾﺎﺑﯽ در ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ در ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺒﻮده و در ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ
اﺷﺎرهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﮐﺪﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ،
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و داﻣﻨﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ از دادهﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ
ﮔﻮﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﮑﺮﯾﭗﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز درﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ اﯾﻦ دادهﻫﺎ را
ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ واﯾﺮد ،ﺳﯽانان ،ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲﺗﺎﯾﻤﺰ و ﺳﯽﻧﺖ
ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺳﮑﺮﯾﭗﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻤﻊآوری داده ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ،
ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪون اﺟﺎزه ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺠﺎم
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