Hop 3

TELEFONO NUMERIS:
+49 174 276 6483

Mobiliuoju telefonu su šiuo numeriu buvo paskambinta
vidaus informatoriui Williamui Binney. Williamas
Binney yra buve
˛
es JAV slaptosios tarnybos NSA techniniu̧
reikalu
˛
u direktorius. 2001 m. jis atsistatydino, protestuodamas prieš prasidedančia
˛ visuotine
˛ kontrole
˛
ir vienas pirmu
˛ju
˛ viešai paskelbė informacija
˛
apie slaptas NSA programas. Atsižvelgiant i
˛ tokia
˛
priešistore
˛ manytina, kad visi su juo siejami duomenys yra „ketiniai“ – tai slaptosiose tarnybose vartojama sa
˛voka, reiškianti, kad tie duomenys nuolat
išsaugomi visa apimtimi.
Galima daryti prielaida
˛, kad mobiliojo telefono
numerio +49 174 276 6483 dabar taip pat pasiklausoma,
nes iš jo buvo paskambinta W.Binney.
Kaip žinome, kontrolė yra taikoma ne tik pavieniams
asmenims, bet ir mums visiems. Viena iš seniausiu
˛
masinio sekimo programu
˛ yra ryšio duomenu
˛ i
˛rašymas:
kas kada, iš kur, su kuo ir kiek ilgai kalbėjosi
telefonu. Tai bet kuriame pokalbyje fiksuojami
metaduomenys, kuriuos labai paprasta analizuoti
siekiant nustatyti ryši
˛ tarp komunikacijos partneriu
˛.
Tai galima padaryti ne mažiau kaip trimis etapais,
o pats procesas atrodo taip:
Tarkime, i
˛ koki
˛ nors asmeni
˛ (nesvarbu, dėl kokiu
˛
priežasčiu
˛) atkreipia dėmesi
˛ slaptosios tarnybos.
Norėdamos daugiau sužinoti apie ta
˛ asmeni
˛ tarnybos
pirmiausia sudaro socialini
˛ grafa
˛. Grafas apima ne
tik sekamo asmens pokalbius telefonu, bet ir jo el.
pašto pranešimus, trumpa
˛sias žinutes ar kontaktus
socialiniuose tinkluose. Analizėje pirmiausia sugrupuojami visi tiesioginiai sekamo asmens kontaktai
(grafo centre). (1 pav.)
Antrajame etape pažymimos visos tiesioginiu
˛ kontaktu
˛
jungtys. (2 pav.)
Tačiau tai dar ne pabaiga: trečiajame etape
identifikuojami visi 2 etapo kontaktu
˛ komunikacijos
partneriai. (3 pav.)
Šios trys iliustracijos, pateiktos aiškumo sumetimais, yra tik labai mažytė i
˛prastu
˛ mobiliojo telefono
ir el. pašto kontaktu
˛ dalis. Iš tiesu
˛ dauguma žmoniu
˛
turi daug daugiau tiesioginiu
˛ ryšiu
˛. Be to, svarbūs
ne tik asmens asmeniniai kontaktai: išplečiant
analize
˛, kad ji apimtu
˛ kontaktu
˛ kontaktu
˛ kontaktus,
proporcingai išauga sekamu
˛ asmenu
˛ skaičius. Pradedama
sekti milžiniška visiškai tarpusavyje nesusijusiu
˛
žmoniu
˛ minia. I
˛prastas 3 etapo kontaktu
˛ skaičius
siekia apytiksliai nuo 5 iki 30 milijonu
˛.
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Vadinasi, labai tikėtina, kad jūsu
˛ telefono skambučiai jau yra i
˛traukti i
˛ i
˛vairius duomenu
˛ bankus. Jei
koks nors žmogus, su kuriuo kažkada vos persimetėte
pora žodžiu
˛, kada nors sudomins žvalgybos tarnybas,
išsaugoti metaduomenys bus panaudoti jūsu
˛ socialiniu
˛
kontaktu
˛ schemai nubraižyti. Tokie duomenys bus
analizuojami dar ilgus metus.
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Tiesioginiai kontaktai

Tokio pobūdžio kontrolei nei
˛manoma pasipriešinti.
Be to, tokie metodai yra nesuderinami su demokratijos
principais. Viena iš pragaištingu
˛ tokios praktikos
pasekmiu
˛ yra vadinamasis „atšaldomasis poveikis“:
kai tik sužinome, kad taikomos tokios programos,
instinktyviai imame save riboti. Vengiame tam tikru
˛
sa
˛voku
˛ ir pradedame kontroliuoti tai, ka
˛ sakome.
Nuolat girdint pranešimus apie atskleistas sekimo
programas atsiranda subtilus ir menkai pastebimas
šalutinis poveikis: dėl tokiu
˛ pranešimu
˛ vis stiprėja
„atšaldomasis poveikis“. Pasa
˛monėje i
˛sišaknijusios
savicenzūros nei
˛veiksime raginimais geriau koduoti
informacija
˛ ir saugotis. Tokiu atveju padeda tik
sa
˛moningas apsisprendimas neriboti savo veiksmu
˛.
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Kontaktu
˛ kontaktai

Taigi, štai kuo puikiausia proga. Mobilusis
telefonas, kurio numeris +49 174 276 6483, Williamo
Binney socialiniame grafe nurodomas kaip jo tiesioginis kontaktas. Paskambine
˛ šiuo numeriu iš savo
mobiliojo telefono savanoriškai pateksite i
˛
W.Binney socialini
˛ grafa
˛ ir i
˛ 2 etapa
˛.
Aišku, galite save
˛s paklausti, o kodėl turėtumėte
taip daryti? Tiesa, tokiu būdu jūs būsite susieti
su W.Binney. Kaip ir visi jūsu
˛ asmeniniai kontaktai.
Tačiau čia kalbama apie daug svarbesni
˛ dalyka
˛ už
galimybe
˛ būti užfiksuotam i
˛tariamu
˛ju
˛ sa
˛raše.
Ar iš tikru
˛ju
˛ norite gyventi taip, kad bijotumėte
daryti visiškai i
˛prastus, teisėtus dalykus, kaip
antai paskambinti mobiliojo telefono numeriu?
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Kontaktu
˛ kontaktu
˛ kontaktai
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