ﮔﻮﮔﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اراﺋﻪ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪون ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮدن در ﺣﺎل ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﭘﻠﯿﺲ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎ ﮔﻮﮔﻞ
ً
ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی دو ﻣﺮد ﻣﺴﻠﺢ در ﺷﻬﺮ »راﻟﯽ« اﯾﺎﻟﺖ اﻟﯿﻨﻮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻈﻨﻮﻧﯿﻦ را از ﮔﻮﮔﻞ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ در آن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده را ﻧﯿﺰ ﻃﻠﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﻠﯿﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای  17ﻫﮑﺘﺎری را از ﮔﻮﮔﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده
در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﮑﯽ از ﻗﺘﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﭘﻠﯿﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ
ﻣﻨﻄﻘﻪ  17ﻫﮑﺘﺎری را از ﮔﻮﮔﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده؛ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻫﻢ
ﺷﺎﻣﻞ اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺠﺎری ﺑﻮده .در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ درﺧﻮاﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ده ﻫﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﮐﺜﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ  ،GPSﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی وای-
ﻓﺎی و ﯾﺎ آﻧﺘﻦ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ردﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ وای-ﻓﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ردﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺎﺳﺦ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ اراﺋﻪ ﻧﺪاده و
ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده:

»ﻣﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎی از ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ای دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮاﻧﻤﺎن را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺖ )اراﺋﻪ ﺷﺪه از

ﺳﻮی ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن( را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﭘﻠﯿﺲ ﺷﻬﺮ ﻣﺬﮐﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﭘﻠﯿﺲ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺣﮑﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ،از روﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺑﻮد.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺿﯿﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ اراﺋﻪ داده ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪه .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او:

»ﻣﺎ ﺑﺪون ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ ،اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ
را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎی ﻗﺎﺿﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.

اﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺎرﺑﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ
ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﻦ  75ﻫﺰار ﺗﺎ  80ﻫﺰار درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت را در
ﮔﻮﮔﻞ
ً
ﻫﺮ دوره  6ﻣﺎﻫﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ ،ﺑﻪ  65درﺻﺪ از اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
داده اﺳﺖ.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در اﺗﻔﺎق اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ،ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻓﺎش ﺷﻮد ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﯿﭻ دﺧﺎﻟﺘﯽ در ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

