
Google cấm các ứng dụng có phần mềm 
thu thập dữ liệu ẩn 

Mã được đặt trong các ứng dụng hướng tới người tiêu 
dùng được liên kết với các nhà thầu an ninh quốc gia 
của Hoa Kỳ, tài liệu cho thấy 
 

Google đã loại bỏ hàng chục ứng dụng khỏi cửa hàng Google Play của 

mình sau khi xác định rằng chúng bao gồm một yếu tố phần mềm thu thập 

dữ liệu một cách lén lút. 

Công ty Panama đã viết mã, Hệ thống đo lường S. de RL, (Measurement 

Systems S. de R.L.) được liên kết thông qua hồ sơ của công ty và đăng ký 

web với một nhà thầu quốc phòng tại Virginia làm công việc tình báo mạng, 

phòng thủ mạng và đánh chặn tình báo cho các cơ quan an ninh quốc gia 

Hoa Kỳ. 

Mã chạy trên hàng triệu thiết bị Android và đã được tìm thấy bên trong một 

số ứng dụng cầu nguyện của người Hồi giáo đã được tải xuống hơn 10 

triệu lần, cũng như ứng dụng phát hiện bẫy tốc độ trên đường cao tốc, ứng 

dụng đọc mã QR và một số ứng dụng khác các ứng dụng tiêu dùng phổ 

biến, theo hai nhà nghiên cứu đã phát hiện ra hành vi của mã trong quá 

trình kiểm tra công việc mà họ thực hiện để tìm kiếm lỗ hổng trong ứng 

dụng Android. Họ đã chia sẻ những phát hiện của mình với Google, một 

đơn vị của Alphabet Inc., các cơ quan quản lý quyền riêng tư liên bang và 

The Wall Street Journal. 

Các nhà phát triển đã trả tiền cho hệ thống đo lường trên khắp thế giới để 

kết hợp mã của họ — được gọi là bộ phát triển phần mềm hoặc SDK — 

vào ứng dụng của họ, các nhà phát triển cho biết. Theo Serge Egelman, 

nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Máy tính Quốc tế và Đại học California, 

Berkeley và Joel Reardon của Đại học Calgary, sự hiện diện của nó cho 

phép công ty Panama lén lút thu thập dữ liệu từ người dùng của họ. 

Các ứng dụng hiện đại thường bao gồm các SDK được viết bởi các công 

ty ít nổi tiếng như Hệ thống đo lường “không được kiểm toán hoặc hiểu rõ”, 

ông Egelman nói. Việc chèn chúng thường hấp dẫn các nhà phát triển ứng 
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dụng, những người có được nguồn thu nhập cũng như dữ liệu chi tiết về 

cơ sở người dùng của họ. 

“Câu chuyện này tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không nhận 

kẹo từ người lạ,” ông Egelman nói. 

Hai người đồng sáng lập một công ty có tên là AppCensus chuyên kiểm tra 

tính bảo mật và quyền riêng tư của các ứng dụng dành cho thiết bị di động - 

coi phần mềm này là SDK xâm phạm quyền riêng tư nhiều nhất mà họ từng 

thấy trong 6 năm họ kiểm tra các ứng dụng dành cho thiết bị di động. Ông 

Egelman nói “chắc chắn nó có thể được mô tả là phần mềm độc hại”. 

Ông và ông Reardon đã ghi lại những phát hiện của họ về mã Hệ thống đo 

lường trong một báo cáo được công bố hôm thứ Tư đã được chia sẻ với 

Tạp chí và trước đó đã được cung cấp cho Ủy ban Thương mại Liên 

bang. Trong bài đăng, hai người này đã nêu chi tiết danh sách các ứng 

dụng mà họ tìm thấy mã. Họ cũng đã chia sẻ những phát hiện của mình 

vào tháng 3 với Google, công ty đã bắt đầu một cuộc điều tra dẫn đến lệnh 

cấm. “Các cuộc điều tra của FTC là không công khai, chúng tôi không thể 

bình luận về việc liệu chúng tôi có đang điều tra một vấn đề cụ thể hay 

không,” một phát ngôn viên của FTC cho biết. 

Theo Scott Westover, phát ngôn viên của Google, các ứng dụng có chứa 

phần mềm Hệ thống đo lường đã bị xóa khỏi Cửa hàng Google Play kể từ 

ngày 25 tháng 3 vì thu thập dữ liệu của người dùng ngoài các quy tắc mà 

Google đã thiết lập. Ông Westover cho biết các ứng dụng có thể được tin 

cậy nếu phần mềm bị gỡ bỏ. Một số đã trở lại trong App Store. 

Hành động của Google không làm giảm khả năng của Hệ thống đo lường 

trong việc thu thập dữ liệu từ hàng triệu điện thoại trên khắp thế giới nơi 

phần mềm của nó đã được cài đặt. Messrs. Egelman và Reardon nhận 

thấy rằng SDK đã ngừng thu thập dữ liệu về người dùng và tự ngắt kết nối 

ngay sau khi hai người đàn ông bắt đầu lưu hành những phát hiện của họ. 

Theo Messrs. Egelman và Reardon, phần mềm Hệ thống đo lường chạy 

bên trong hơn một chục ứng dụng - bao gồm nhiều ứng dụng cầu nguyện 

theo chủ đề Hồi giáo như Al Moazin và Qibla Compass. Theo hai nhà 

nghiên cứu, bộ phần mềm Hệ thống Đo lường đã có mặt trên các ứng 

dụng được tải xuống trên ít nhất 60 triệu thiết bị di động và có thể còn 
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nhiều hơn thế nữa. Google từ chối cho biết tổng cộng có bao nhiêu ứng 

dụng chứa phần mềm. 

Theo phát hiện của họ, phạm vi tiếp cận thực sự của phần mềm có thể lớn 

hơn nhiều vì nó có thể phát hiện ra sự tồn tại của các thiết bị khác chạy 

trên cùng một mạng Wi-Fi như một thiết bị sử dụng ứng dụng có mã, có 

khả năng cung cấp một cách để lập bản đồ các mạng xã hội. 

Parfield, nhà phát triển Al Moazin có trụ sở tại Ai Cập và các ứng dụng có 

chủ đề tôn giáo khác, cho biết họ đã được thông báo với Measurement 

Systems đang thu thập dữ liệu thay mặt cho các nhà cung cấp dịch vụ 

internet cũng như các công ty dịch vụ tài chính và năng lượng. Các nhà 

sản xuất của Qibla đã không trả lời yêu cầu bình luận. 

Ông Reardon đã có thể xem xét chính xác mã của các ứng dụng như Al 

Moazin và xác định rằng chúng đang truyền dữ liệu cho một công ty của 

Panama có tên là Hệ thống đo lường. 

Hệ thống đo lường nói với các nhà sản xuất ứng dụng rằng họ muốn dữ 

liệu chủ yếu từ Trung Đông, Trung Âu và Đông Âu và châu Á, theo các tài 

liệu được Tạp chí xem xét - một yêu cầu bất thường vì dữ liệu của Hoa Kỳ 

và Tây Âu thường đặt giá cao nhất trong số các nhà môi giới thương 

mại. Một số nhà phát triển cho biết Hệ thống đo lường yêu cầu họ ký các 

thỏa thuận không tiết lộ. 

SDK hệ thống đo lường có trong các ứng dụng tiêu dùng Android phổ biến 

khác, bao gồm ứng dụng thời tiết, máy quét mã QR và ứng dụng phát hiện 

radar trên đường cao tốc. Pixalate, một công ty bên thứ ba giám sát phân 

tích ứng dụng, đã cung cấp cho Tạp chí dữ liệu về sự phân bố theo địa lý 

của người dùng ứng dụng chạy Hệ thống đo lường. Một ứng dụng thời tiết 

có mã đang chạy bên trong đặc biệt phổ biến ở Iran. 

SDK đang thu thập một lượng lớn dữ liệu về mỗi người dùng — bao gồm 

vị trí chính xác, các số nhận dạng cá nhân như email và số điện thoại cũng 

như dữ liệu về các máy tính và thiết bị di động lân cận, Messrs. Reardon 

và Egelman nhận thấy. Trong khi các nhà môi giới dữ liệu người tiêu dùng 

đôi khi thu thập dữ liệu như vậy, họ thường không bao gồm các số nhận 

dạng được cá nhân hóa như địa chỉ email và số điện thoại, vì điều đó có 

thể vi phạm luật bảo mật dữ liệu. 



Hệ thống đo lường SDK cũng có thể thu thập thông tin được lưu trữ trong 

khay nhớ tạm thời của điện thoại — ví dụ: mật khẩu — bất cứ khi nào tính 

năng cắt và dán được sử dụng. Và nó có khả năng quét một số phần trong 

hệ thống tệp của điện thoại, bao gồm cụ thể là các tệp được lưu trữ trong 

thư mục tải xuống WhatsApp, Messrs. Reardon và Egelman đã phát hiện 

ra. Nó không nhất thiết phải đọc nội dung của các tệp nhưng nó có thể 

khớp chúng với các tệp đã biết bằng cách sử dụng một kỹ thuật được gọi 

là so sánh theo hàm băm. 

WhatsApp được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới như một giải pháp thay 

thế cho tin nhắn văn bản nhưng nó mã hóa các tin nhắn khi chúng truyền 

qua internet, bảo vệ quyền riêng tư của người dùng nhưng thường gây khó 

chịu cho khả năng chặn nội dung của các cơ quan thực thi pháp luật và cơ 

quan tình báo. 

“Cơ sở dữ liệu ánh xạ email và số điện thoại thực tế của ai đó với lịch sử vị 

trí GPS chính xác của họ đặc biệt đáng sợ, vì nó có thể dễ dàng được sử 

dụng để chạy dịch vụ tra cứu lịch sử vị trí của một người chỉ bằng cách biết 

số điện thoại hoặc email của họ, có thể được sử dụng nhằm vào các nhà 

báo, những người bất đồng chính kiến hoặc các đối thủ chính trị,” ông 

Reardon viết trong một bài đăng trên blog giải thích những phát hiện của họ. 

Bộ Quốc phòng và các tổ chức an ninh quốc gia khác trước đây cho biết 

họ mua một lượng lớn dữ liệu có nguồn gốc từ các nhà cung cấp thương 

mại nhưng từ chối thảo luận về các chi tiết cụ thể. Người phát ngôn Lầu 

Năm Góc cho biết: “Là một phần trong các hoạt động được ủy quyền của 

họ, các thành phần của Bộ Quốc phòng mua dữ liệu công khai và thương 

mại để cung cấp thông tin phân tích về các mối đe dọa từ nước ngoài đối 

với an ninh quốc gia. 

Tên miền internet của Measurement Systems được đăng ký vào năm 2013 

bởi một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ tên là Vostrom Holdings Inc., theo hồ 

sơ tên miền web từ tháng trước.  

Những hồ sơ đó hiện liệt kê Measureys.com đã được đăng ký với một dịch 

vụ “bảo vệ quyền riêng tư của chủ sở hữu tên miền”. 

Vostrom làm ăn với chính phủ liên bang thông qua một công ty con, Packet 

Forensics LLC, theo hồ sơ của công ty. Hệ thống đo lường S de RL cũng 
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liệt kê hai công ty mẹ là quan chức, cả hai đều có chung địa chỉ Sterling, 

Va., Với những người có liên kết với Vostrom, theo hồ sơ của công 

ty. Ngoài ra, một trong những người đó đã kiểm soát một công ty LLC của 

Hoa Kỳ có cùng tên: Công ty Đo lường Hệ thống LLC, theo hồ sơ quyền 

sở hữu của công ty. Nó đã bị giải thể cùng tuần, Tạp chí đã tìm kiếm bình 

luận từ Vostrom và Packet Forensics. 

Measurement Systems cho biết trong một email: “Những cáo buộc bạn 

đưa ra về hoạt động của công ty là sai sự thật. Hơn nữa, chúng tôi không 

biết về bất kỳ mối liên hệ nào giữa công ty của chúng tôi và các nhà thầu 

quốc phòng Hoa Kỳ cũng như chúng tôi không biết về… một công ty có tên 

là Vostrom. Chúng tôi cũng không rõ Packet Forensics là gì hoặc nó liên 

quan như thế nào đến công ty của chúng tôi”. Hệ thống đo lường đã không 

trả lời các câu hỏi về cách miền của họ được đăng ký bởi Vostrom. 

Vostrom và các công ty con của nó có liên kết với Rodney Joffe, một nhà 

tư vấn an ninh mạng lâu năm cho chính phủ Hoa Kỳ, và được điều hành 

bởi một số người bảo vệ của ông, theo hồ sơ sở hữu công ty và một người 

quen thuộc với vấn đề này. 

"Ông. Joffe có quyền sở hữu thiểu số trong Packet Forensics và là chủ tịch 

không liên tiếp, nhưng không có vai trò điều hành nào trong doanh nghiệp 

trong nhiều năm. Người phát ngôn của ông Joffe cho biết ông Joffe chưa 

bao giờ có lợi ích tài chính hoặc tham gia vào Vostrom Holdings. 

Ông Joffe cung cấp nguồn dữ liệu và năng lực chuyên biệt cho các cơ 

quan chính phủ, đôi khi trên các chương trình được phân loại, những 

người quen thuộc với nghề nghiệp của ông cho biết. Ông đã nổi bật trong 

một cuộc tranh cãi kéo dài về việc giám sát lưu lượng truy cập web tại các 

tài sản thuộc về Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. 

Khi tỷ lệ thông tin trên Internet được mã hóa ngày càng tăng, các chính 

phủ đã chuyển sang sử dụng phần mềm trên thiết bị di động để thu thập 

thông tin về con người và những nơi họ đến. Tạp chí đã đưa tin một thị 

trường mạnh mẽ đã xuất hiện để thu thập dữ liệu vị trí từ điện thoại và các 

cơ quan chính phủ đã trở thành những người mua chính những dữ liệu đó. 

Dữ liệu có thể bao gồm vị trí địa lý, thúc đẩy sự phát triển của ngành phân 

tích vị trí trị giá hàng tỷ đô la để hiểu được chuyển động của con 
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người. Nhiều giám đốc điều hành công nghệ có công ty thường không bán 

cho chính phủ cũng đã mô tả việc bị các cơ quan tình báo Hoa Kỳ tiếp cận 

và yêu cầu tự nguyện cung cấp hàng loạt dữ liệu người dùng về người 

dùng của họ hoặc chạy các truy vấn không có bảo đảm về dữ liệu của họ 

cho cơ quan thực thi pháp luật. 

Hệ thống đo lường đề nghị trả tiền cho các nhà phát triển để đưa mã phần 

mềm của họ vào ứng dụng dành cho thiết bị di động của họ, nói rằng mã 

thu thập “thông tin phi cá nhân về người dùng ứng dụng”. 

Trong các tài liệu được Tạp chí xem xét, nó nói với các nhà phát triển rằng 

họ có thể kiếm được từ $ 100 đến $ 10.000 — hoặc hơn — một tháng tùy 

thuộc vào số lượng người dùng đang hoạt động mà nó có thể cung 

cấp. Các tài liệu cho thấy, công ty đặc biệt quan tâm đến những người 

dùng đã cho phép ứng dụng truy cập vào vị trí của người dùng, nhưng 

nhấn mạnh rằng họ không cần phải bật các quyền đó để thu thập dữ liệu. 

 


