ΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ USER
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ
Στην ανάπτυξη ενός ειδικού λογισμικού το οποίο θα «προωθεί»
τις αμερικανικές θέσεις μέσω εικονικών διαδικτυακών
προσώπων στοχεύει το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Η χρησιμοποίηση
εικονικού προσώπου εντός της χώρας μπορεί να διώκεται ποινικά,
αλλά ο αμερικανικός στρατός ελάχιστα ενδιαφέρεται για το αν η
μέθοδος είναι παράνομη, προκειμένου να «προστατεύσει τα
συμφέροντα» του.
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια τεράστια αύξηση των
“sock puppets”, των εικονικών, ψεύτικων προσώπων, που ως δήθεν
υπαρκτά, περιδιαβαίνουν το διαδίκτυο, βομβαρδίζοντας μπλογκ,
ιστοσελίδες και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης με διαφημίσεις,
δήθεν σχόλια, απόψεις, κτλ. Το Πεντάγωνο στοχεύει να
δημιουργήσει έναν πρότυπο στρατό από διαδικτυακές μαριονέτες,
οι οποίες θα λειτουργούν ως πραγματικά πρόσωπα, εξυπηρετώντας
τα κυβερνητικά συμφέροντα της Ουάσινγκτον και υπονομεύοντας ει
δυνατόν ιστότοπους που κρίνεται ότι τα βλάπτουν.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian, το λογισμικό θα δημιουργεί
ψευδή πρόσωπα στο διαδίκτυο, τα οποία θα συμμετέχουν σε φόρουμ
και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ως υπαρκτά πρόσωπα. Κάθε
ειδικευμένος υπάλληλος του Πενταγώνου θα μπορεί από ένα ειδικό
κέντρο επιχειρήσεων, που θα στηθεί ειδικά για το σκοπό
αυτό, να διευθύνει έως και 10 τέτοια πλαστά διαδικτυακά
πρόσωπα.
Το κάθε διαδικτυακό δήθεν υπαρκτό πρόσωπο θα έχει δικλείδες
ασφαλείας προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν δυσκολότερη η
εύρεση της απάτης. Ταυτόχρονα κάθε «πρόσωπο» από αυτά θα
εμφανίζεται με τον πειστικότερο δυνατό τρόπο στο εκάστοτε
μπλογκ, φόρουμ ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα «συμμετέχει»
προκειμένου να μην κινεί τις υποψίες.

Το λογισμικό θα αναπτυχθεί σε ξενόγλωσσα μπλογκ και
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσηςπροκειμένου να εντοπιστεί
εχθρική προπαγάνδα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι γλώσσες
που θα αναπτυχθεί το λογισμικό θα είναι η αραβική, η περσική,
η ουρντού και η πάστο (γλώσσες δηλαδή που χρησιμοποιούνται
κυρίως στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, το Ιράκ, το Πακιστάν και το
Αφγανιστάν). Κάθε υπάλληλος θα έχει τη δυνατότητα να
διαχειρίζεται εικονικά πρόσωπα τα οποία θα μπορούν να είναι
και «κάτοικοι» διαφόρων περιοχών του πλανήτη, εκτός Η.Π.Α.
Σύμφωνα με τον σχετικό σχεδιασμό, ο εικονικός αυτός χρήστης θα
είναι και εξοπλισμένος με τεχνητή πρόσφατη προϊστορία σε
ιστοσελίδες περιήγησης, στοιχεία πειστικά σχετικά με την
ταυτότητα του και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια και
κάλυψη, προκειμένου να μην γίνεται εύκολα αντιληπτή η
εικονικότητά του.
Η νεοσύστατη εταιρία Ntrepid θα αναπτύξει το λογισμικό,
κερδίζοντας ένα συμβόλαιο ύψους 2,76 εκ. δολαρίων με την
Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Προς το παρόν, η εταιρία η
οποία εδρεύει στην Καλιφόρνια, δεν δίνει καμία πληροφορία
σχετικά με την έναρξη ή τις όποιες προόδους έχουν γίνει στην
ανάπτυξη του προγράμματος.
Η τελευταία αυτή προσπάθεια του Πενταγώνου, εντάσσεται σε μία
γενικευμένη επίθεση που επιχειρούν τα τελευταία χρόνια οι
αρχές σε όλο τον κόσμο εναντίον της ελευθερίας του Διαδικτύου.
Η ποινικοποίηση για απόψεις που εκφράζονται στο διαδίκτυο, η
προσπάθεια επιβολής μιας ιδιότυπης αγοράς εις βάρος της
ελεύθερης πρόσβασης σε ολοένα και περισσότερες ιστοσελίδες και
η πλήρης παρακολούθηση προσώπων μέσα από σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης (π.χ. λογαριασμοί Twitter, Facebook) αποτελούν μέρος
μόνο της ενορχηστρωμένης αυτής προσπάθειας, η οποία ήταν θέμα
χρόνου να μπει στο στόχαστρο των μυστικών υπηρεσιών.
Ενδεικτικό βέβαια των απόψεων περί ελευθερίας που έχει το
Πεντάγωνο, είναι το γεγονός ότι το sock puppetry, η χρήση
εικονικών προσώπων στο διαδίκτυο, διώκεται ποινικά εντός των
ίδιων των Η.Π.Α. εξού και οι διαβεβαιώσεις του Πενταγώνου, ότι

δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
ιστοσελίδες στη χώρα.
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