اﺳﺘﺮاقﺳﻤﻊ از ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﭘﺮواز

اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﭘﺮواز اﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﭘﺮواز و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در آﺳﻤﺎن ﻗﺮار دارد ،دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﺮاقﺳﻤﻊ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و آنﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ دادهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺣﺘﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ از روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻦﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از
ﺳﺎل  2005ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﺗﻼش ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﺣﯿﻦ ﭘﺮواز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ را ﻣﻮرد ﭘﻮﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺴﻞ دوم
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  GSMﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺟﺰء
اوﻟﯿﻦ اﻫﺪاﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﻮرد رﻫﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ  GSMﮐﻪ از ﺳﻮی رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ،اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و دﻻﻻن ﺳﻼح اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﺮاقﺳﻤﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻫﻨﺪ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از وایﻓﺎی در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮواز را ﻧﻤﯽدﻫﺪ
آژاﻧﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل  2009ﻣﯿﻼدی ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﻃﻮل
ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ  GSMاز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ،اﻣﮑﺎن ﺷﻨﻮد اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﻮدی ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﻤﻮاره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻠﻠﯽ در رﻫﮕﯿﺮی آنﻫﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﯾﺪ راﺣﺖ ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺗﻤﺎسﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،

دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دادهاﻧﺪ ﺗﺎ رﻫﮕﯿﺮی ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮان ﭘﺮوازی در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آژاﻧﺲ  GCHQاز ﺳﺎل  2012ﻃﺮﺣﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Southwindsرا ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در
آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ و ﺣﺘﺎ ﺗﻤﺎسﻫﺎی
ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ذﺧﯿﺮه و ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺘﺎ ﺗﻤﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻫﻮاره اﯾﻨﻤﺎرﺳﺖ
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎسﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﻓﺮﯾﻘﺎ و اروﭘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
 GCHQاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺧﻮد ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ
ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﻪای از ﺟﻬﺎن ﺑﺎ او در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮواز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ
ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮوازی وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﻣﯿﻨﮓ آن روﺷﻦ ﺑﻮد ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد
ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 GCHQدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﯾﮑﺴﺮی اﻓﺮاد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﭘﺮوازﻫﺎی آنﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﻮد را آﻣﺎده
ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺮ زﻣﺎن دادهای را ارﺳﺎل ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ،ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﯿﺴﺒﻮک و آدرس اﺳﮑﺎﯾﭗ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ«.
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