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ти необхідну інформацію без пошукових систем,
шукати своїх друзів без соціальних мереж, планува-
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ти поїздку та прокладати найкоротший шлях в дорозі без сервісів Інтернет-карт, або ж листуватись за
допомогою електронної пошти з-за відсутності безкоштовних поштових серверів тощо. Усі доступні
засоби Інтернет-серфінгу допомагають нам швидко
знайти та передати будь-яку інформацію в глобальній мережі.
Насолоджуючись доступністю безкоштовних
сервісів та їх широкою функціональністю, ми не
звертаємо увагу на інформацію яку ми лишаємо про
себе у тій чи іншій системі. Починаючи з наших
реєстраційних даних, які ми свідомо вводимо і закінчуючи приватними матеріалами, які відправляємо своїм близьким знайомим, друзям та родичам, з
впевненістю, що крім відправника та одержувача
ніхто інший до них доступу не матиме.
Якщо уважно прослідкувати за собою на протязі кількох днів роботи в мережі – можна легко помітити, що ми розповідаємо про себе майже все. Повна інформація про інтереси та смаки користувача
Інтернету, його теперішній стиль життя та наміри,
як і інші деталі приватного життя потрапляють у
бази даних, які не мають належного контролю. При
чому вся інформація вводиться її власником власноруч. Головними джерелами інформації являються як
соціальні мережі, де ми розміщуємо свої фото та
відео, як поштові системи, за допомогою яких ми
листуємося зі своїми друзями та колегами, як особисті web-сторінки, де іноді розміщують все що тільки
можна про себе та коло своїх знайомих, так і пошукові системи, де ми вводимо пошукові слова. Запити, які ми вводимо в системах пошуку, описують
коли, де, що і як ми збираємось робити чи зробили –

все що тільки можна собі уявити. Школярі розповідають про свої захоплення шукаючи ту чи іншу гру
в Інтернеті, студенти – про рівень своїх знань, знаходячи пояснення до певних термінів, науковці –
про вид своєї діяльності та що саме важливе – про
напрям своїх думок шукаючи різні наукові праці,
результати досліджень та існуючі патенти. Так безробітні розповідають про свої можливості, освіту та
соціальний статус, хворі – про свою хворобу, а злочинці – скасовують собі алібі та розповідають інші
методи як могли вчинити той чи інший злочин. Якщо правильно скомбінувати інформацію з всіх, задіяних користувачем, служб Інтернету та за визначений період часу - можна отримати загальну картину,
яка опише поточні та майбутні дії особи і може принести як негативні так і позитивні наслідки, що вже
залежить від тих, хто має доступ до цих даних.
Розглянемо статистичні данні, які пояснять
значимість проблеми та стрімкий розвиток. Певні
приклади наочно продемонструють як дані збираються, групуються і прикріпляються до тої чи іншої
особи. З’ясуємо ким дана інформація може бути
використана та звернемо увагу на існуючі факти
використання інформації, які привернули увагу.
Таким чином спробуємо зрозуміти як необхідно користуватись мережею та як до неї ставитись
після усвідомлення цих проблем. Це однаково важливо, як звичайних користувачів, які використовують всі мульти-медійні можливості мережі, так і для
працівників спецслужб, дослідників та злочинців,
для яких глобальна мережа є основними каналами
пошуку та передачі інформації.
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