دﺳﺘﺮﺳﯽ اﭘﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎی ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ
 iMessageو اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
اﮔﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ  iMessageﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ
ﺷﮑﺎف ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ روﺑﺮو ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل درز ﻋﮑﺲ و ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﺗﻤﺎس در آن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ

ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪه.

اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن رﻓﻊ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﻮل
ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺟﺪی و اداﻣﻪ دار ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺐ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد و دور ﻧﮕﻪ

داﺷﺘﻦ ﻫﮑﺮﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از آﻧﻬﺎ روﺑﺮوﺳﺖ و داﺋﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻼش
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮﯾﻪ  The interceptﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎی ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﺳﺮورﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺸﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﻨﻬﺎن آن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه و ﺧﺎرج از دﺳﺘﺮس ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻫﻤﻪ اﭘﻞ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ داده ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ زﻣﺎن ،ﺗﻨﺎوب ﺗﻤﺎس و داده ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ
دارد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان  iOSﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ را ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ
ﺳﺮورﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﭘﯿﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻧﯿﺰ از iMessage
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ ﭘﯿﺎم از ﻃﺮﯾﻖ اس ام اس ﺑﺮاﯾﺶ ارﺳﺎل
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﺒﺎب ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﺎﻻ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد.
در ﮐﻨﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آدرس آی ﭘﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ
را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی اﭘﻞ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻧﻮع
رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه دو ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﭘﻞ

ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎد
ﺷﺪه ﺣﺮﻓﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺘﺎدﯾﺘﺎی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اش ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ The interceptﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻦ
ﻗﺒﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﺎم ﻫﺎ را ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.
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