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TELEFONNÍ CÍSLO:
+49 174 276 6483

Z tohoto čísla mobilního telefonu byl zavolán whistleblower William Binney, bývalý technický ředitel americké
Národní bezpečnostní agentury (U.S. National Security
Agency; NSA). V roce 2001 na protest proti začínajícímu
totálnímu sledování podal výpověd´ a jako jeden z prvních
vynesl na veřejnost informace o tajných programech NSA.
Na základě těchto skutečností je považován za to, co
zpravodajské služby nazývají „cast iron“ (česky: litina), což je pojem interně používaný tajnými službami pro
cíle, které jsou tak důležité, že každý údaj s nimi spojený musí být zaznamenán a natrvalo uložen.
Vzhledem k tomu, že číslo +49 174 276 6483 bylo použito k zavolání Binneymu, dá se předpokládat, že je i dnes
stále ještě sledováno.
Jak víme, nejsou sledováni jen vybraní jedinci, ale
všichni. Jedním z nejstarších programů hromadného
monitorování je zaznamenávání údajů o telefonických spojeních: Kdo telefonoval, kdy, odkud, s kým a jak dlouho.
To jsou takzvaná metadata, která generuje každý telefonní hovor a která se dají se velice jednoduše vyhodnotit.
Lze z nich zjistit vztahy mezi komunikačními partnery.
To probíhá přinejmenším ve třech fázích resp. skocích
(Hops) a funguje to takto:
Dejme tomu, že nějaká osoba se – z jakéhokoli důvodu –
dostane do hledáčku tajných služeb. První věcí, kterou tajné služby podniknou, aby se o této osobě dozvěděly
víc, je, že vypracují sociální graf. Ten zahrnuje nejen
telefonní hovory sledované osoby, ale také její e-maily,
sms nebo kontakty na sociálních sítích. Na základě vyhodnocení těchto údajů se nejprve shromáždí všechny přímé
kontakty cílové osoby (uprostřed grafu). (Obr. 1)
Ve druhé fázi (Hop 2) jsou zaznamenána veškerá spojení
přímých kontaktů. (Obr. 2)

Spojení vašeho telefonu jsou tedy s velkou pravděpodobností už také evidována v různých databázích. Pokud
by se někdo, s kým jste byli byt´ jen vzdáleně v kontaktu, stal někdy pro zpravodajské služby zajímavým, budou
uložená metadata použita k vykreslení obrazu jeho
sociálních kontaktů. To lze provést zpětně i po mnoha
letech.
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Přímé kontakty

Vůči tomuto způsobu sledování je člověk zcela bezmocný. A takové postupy nejsou slučitelné se základním
demokratickým uspořádáním. Jedním z neblahých následků je takzvaný „chilling effect“ neboli „odrazující
účinek“ – jakmile se člověk dozví, že takové programy
existují, začne se bezděčněěsám omezovat. Vyhýbá se
určitým pojmům a nemluví už úplně nenuceně.
Nenápadným a nepříliš diskutovaným vedlejším účinkem
probíhajícího odhalování je, že se odrazující účinek
stává stále efektivnějším. Nevědomá autocenzura se
spustí dřív, než si to člověk stačí uvědomit, a nelze jí
čelit výzvami k důkladnějšímu šifrování a větší vlastní
ochraně. Zde pomůže jedině vědomé rozhodnutí člověka,
že se nenechá ve svém vlastním konání omezovat.
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Kontakty kontaktů

Zde se nabízí jedna příležitost. Telefon s číslem
+49 174 276 6483 je přímý kontakt v sociálním grafu
Williama Binneyho. Zavoláte-li na toto číslo ze svého
vlastního mobilu, pak se k Binneyho sociálnímu grafu
sami připojíte – a stanete se jeho kontaktem (Hop 2).
Možná se zeptáte, proč byste měli něco takového dělat.
Je pravda, že na základě toho budete spojováni s Binneym
– stejně jako všechny vaše osobní kontakty. Ve hře je
však mnohem víc než možné následky takové datové stopy.
Chcete opravdu vést život, ve kterém se budete bát dělat
naprosto legální věci – jako třeba zavolat na nějaké
telefonní číslo?

To však ještě není konec: Ve třetí fázi (Hop 3) jsou
identifikováni všichni komunikační partneři kontaktů
ze druhé fáze. (Obr. 3)
Tyto tři obrázky představují pro přehlednost jen zlomek
typických telefonních nebo e-mailových kontaktů. Ve
skutečnosti má většina lidí podstatně víc přímých spojení. Navíc nejde jen o vlastní kontakty jedné osoby.
Rozšířením analýzy na kontakty kontaktů kontaktů totiž
počet sledovaných osob exponenciálně roste. Cílovým
objektem se stává nepřehledný počet zcela nezúčastněných
osob. Typický počet kontaktů zjišt´ovaných ve třetí fázi
(Hop 3) je odhadován na 5 až 30 milionů.
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