Hop 3

ČÍSLO TELEFÓNU:
+49 174 276 6483

Z tohto mobilného telefónu sa uskotočnil hovor na osobné číslo Williama Binnneyho, bývalého
technického riaditel’a NSA, ktorý rezignoval v
roku 2001 a neskôr sa stal jedným z prvých whistleblowerov poukazujúcich na ilegálne programy
tejto americkej agentúry. Musia ho považovat´ za
osobu, ktoré spravodajské agentúry volajú “liatina” – ide o interný termín pre ciele, ktoré
sú také dôležité, že každá informácia, ktorá má
s nimi osobnú súvislost´, sa musí zaznamenat´ a
prechovávat´ bez časového obmedzenia.
Ked’že z tohto čísla prebehol hovor s Binneym,
domnievame sa, že číslo +49 174 276 6483 je momentálne tiež priamo sledované.
Avšak, ako vieme, sledovaní sú nielen vybraní
jednotlivci. Sledovaný je každý. Jeden z najstarších monitorovacích programov je zbieranie dát o hovoroch: kto volal komu, odkial´ a ako
dlho. Toto sú metadáta, ktoré generuje každý
telefonický hovor. Používajú sa na tvorbu grafov, ktoré ilustrujú osobné vzt´ahy, čo sa deje
minimálne v troch krokoch.
Funguje to takto: povedzme, že je niekto – na
dôvode nezáleží – objektom záujmu spravodajských služieb. Prvé, čo urobia, aby sa o ňom dozvedeli viac, je to, že nakreslia sociálny graf.
Takýto graf obsahuje nielen telefonické hovory, ale aj emaily, chat a kontakty zo sociálnych
médií. Prvý krok je, že sa zistia všetky priame
kontakty ciel´ovej osoby (tá je v strede grafu).
(obr. 1)
Druhý krok mapuje všetky d´alšie spojenia
priamych kontaktov. (obr. 2)
Tu to ale nekončí: tretí krok následne identifikuje akékol´vek kontakty kontaktov z kroku 2.
(obr. 3) Tieto tri ilustrácie sú kvôli jasnosti
zjednodušené a zobrazujú len malý zlomok typického počtu telefonických a emailových kontaktov. L´udia zväčša mávajú významne väčší
počet priamych spojení. A, ako vidíte, nie sú
to len vaše vlastné kontakty. Tým, že sa dosah rozšíri na kontakty kontaktov kontaktov, sa
počet skúmaných l´udí exponenciálne zväčší. Do
takto zintenzívneného sledovania je vtiahnuté obrovské množstvo nezainteresovaných
okoloidúcich. Odhady priemerného počtu kontaktov po tret´om skoku sa pohybujú medzi
5 a 30 miliónmi.
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Spojenia, ktoré ste urobili z telefónu vo svojom
vrecku, sú už vel´mi pravdepodobne tiež súčast´ou
rôznych databáz. Ak sa kedykol´vek v budúcnosti
niekto stane sledovanou osobou a vy ste boli s
touto osobou čo i len vzdialene spojení, uložené
metadáta sa použijú na vytvorenie mapy vašich
sociálnych kontaktov. Funguje to aj spätne,
mnoho rokov dozadu.
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Osobné kontakty

Proti tomuto druhu sledovania sme bezmoní. Takáto agenda nie je kompatibilná s demokratickým
systémom. Jeden z najzradnejších problémov
predstavuje tzv. “chilling effect”.
Akonáhle viete, že tieto systémy existujú, začnete sa mimovol´ne obmedzovat´. Prestanete používat´ niektoré slová a slobodne rozprávat´.
Nenápadný a zriedka diskutovaný vedl´ajší účinok
aktuálne prebiehajúcich odhalení je, že je vd´aka
nim “chilling effect” čoraz efektívnejší. Táto
autocenzúra je automatická a pôsobí skôr, než si
ju vôbec uvedomíte. Volanie po širšom nasadení
šifrovania tu nepomôže. Jediné, čo môžete urobit´, je vedome sa rozhodnút´ nenechat´ sa v svojom konaní obmedzit´.
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Kontakty kontaktov

Tu je jedna z možností, ako to urobit´. Telefón s
číslom +49 174 276 6483 je kontakt prvého stupňa
na sociálnom grafe Williama Binneyho. Ak na toto
číslo zavoláte zo svojho vlastného telefónu,
pridáte sa priamo na zoznam na úrovni kroku 2.
Možno sa pýtate, prečo by ste to mali robit´. Áno,
budete tak spájaní s Binneym. Rovnako ako všetky
vaše osobné kontakty. To, čo tu však je v stávke,
je niečo omnoho dôležitejšie než potenciálne
dôsledky dátovej stopy.
Chcete naozaj žit´ život, kde sa zdráhate urobit´
úplne normálne, legálne veci, ako napríklad zavolat´ na číslo mobilného telefónu?
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Kontakty kontaktov kontaktov
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