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Millest täna jutustan?

● Elu varemalt.
● Elu pärast e-riigi teket. p.S.
● Asjade sügavast sisust.
● Kuhu keerab tulevik?
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2013 Rannu

© Tiit Kivisild



 6

43

1994-07-30+

US 
Robotics:

33,6kbit/sec

7,5 km LL

PPP/SLIP
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Täna?

© Delfi
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1995?
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1994

http://ftp.funet.fi/pub/msdos/games/strategy/

http://ftp.funet.fi/pub/msdos/games/strategy/
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2013
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2013-08-09+          *.edu.ee
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2013 - On kiiresti muutuvaid asju..
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..ning on asju, mis ei muutu.
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20+ aastat Internetti

http://grahamcluley.com/2013/07/venn-diagram-internet-porn/

http://grahamcluley.com/2013/07/venn-diagram-internet-porn/
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https://twitter.com/KimDotcom/status/243541340535808000

https://twitter.com/KimDotcom/status/243541340535808000
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Eesti
a) rahvastiku tihedus;    b) puhas vesi

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Kakerdaja_raba.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Kakerdaja_raba.jpg
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That mighty 
IT country 
Estonia!?

(2007)
http://www.riso.ee/wiki/Riots

http://www.riso.ee/wiki/Riots
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DDoS
tigedalt 
kliendilt



 25

Standardne riiuli-DDoS ($20)
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2007 Estonian Great DDoS
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Meedia arvates ...



Müüdid: Elboonia & Eesti Nokia



Meie elu EU's
- Vaid 3% EU elanikest räägib
          mitte-indoeuropea keeltes. 
      - Lingvistiline relativism: me mõtleme teisiti.
 

- Me usume millessegi, mis polegi  
ilmtingimata Jumal (Eurobarometer 2011)
      - oleme lõpuni konverteerimata paganad?



 30http://tracemedia.co.uk/portfolio/mapping-wikipedia/

http://tracemedia.co.uk/portfolio/mapping-wikipedia/


We stick our noses to what/where 
we shouldn't

http://visualoop.com/8629/the-world-map-according-to-twitter

http://visualoop.com/8629/the-world-map-according-to-twitter


Me topime oma nina tõesti igale 
poole, sh sinna, kuhu pole vaja
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Kuniks piim ja bensiin on saadaval...

http://y.delfi.ee/norm/102149/4987007_FZJEkH.jpeg

http://y.delfi.ee/norm/102149/4987007_FZJEkH.jpeg


Ebaküpsed tehnoloogiad
The winner takes it all

http://theresilientearth.com/?q=content/cargo-cult-climate-science

http://theresilientearth.com/?q=content/cargo-cult-climate-science


 35

Tehnoloogia areng

–    Üha kiirenev

–    See pole mood

–    Tagasiteed pole

–    Uued tehnoloogiad 
toetuvad eelmistele
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Maslow' püramiid

Oevre

Fame

$ull
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Maslow' püramiid

Oevre

Fame

      $ull

http://www.psychologytoday.com/blog/positively-media/201111/social-networks-what-maslow-misses-0

http://www.psychologytoday.com/blog/positively-media/201111/social-networks-what-maslow-misses-0
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http://www.psychologytoday.com/blog/positively-media/201111/social-networks-what-maslow-misses-0

http://www.psychologytoday.com/blog/positively-media/201111/social-networks-what-maslow-misses-0
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6 tutvust Mr Obama'ni

– http://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation

• Suurim seni pakutud distants – 13
• Stanley Milgram – 6

–  (Small World experiment)

• Milaano ülikool (FB) – 4,7
• Haritud eestlane – 2,5?

http://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation
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Mark Andrejevic
- digitaalne aedik

Digiaedik on interaktiivne ruum, milles iga 
tegevusega genereeritakse ühtlasi ka info 
selle tegevuse kohta (transaktsioon)
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Kiirus:  OODA loop - John Boyd

Elukestev õpe

– http://en.wikipedia.org/wiki/OODA_loop

+2008 .GE

http://en.wikipedia.org/wiki/OODA_loop
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Petukad
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Petukad

http://blog.pere24.ee/1710-ettevaatust-koik-ei-ole-kuld-mis-internetis-hiilgab/

http://blog.pere24.ee/1710-ettevaatust-koik-ei-ole-kuld-mis-internetis-hiilgab/
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Petukad
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Aisopose keel
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http://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I

Amazing Mind Reader revealing his gift

http://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I
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http://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I

Amazing Mind Reader revealing his gift

http://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I
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Kokkuvõte hetkeseisust
● Info kogus ja kvaliteet. Kuidas infot otsida/leida  

ja samas üleliigset tõrjuda...

● Võrgustumine igas mõttes

– Tehnovõrk vs inimsuhete võrk

● Tehnika jõuab järele inimaju suutlikkusele ning 
riivab inimaju organiseerumisprintsiipe

● Esialgset entusiasmi on järel juba vähem
– “Kas tiigrid muutuvadki vanaduses seniilseks?”

● Globaalküla lömastab meid … Mis on meie visioon?
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The President of Twitter (BuzzFeed 23.09.2013)

Eesti 
konkurentsieelis 
maailmas on 
meie e-riik
14.03.2012

„...modern ICT solutions are a key enabler to 
foster...“  25.09.2013
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IT-asekantsler

Eesti IT-tiiger elab! 7.03.2013

Eesti e-riigi maine vajab pidevat 
arendamist ning uute 
edulugudega toitmist.
19.04.2013

Digiallkiri on ja jääb turvaliseks.
27.08.2013
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RIA peadirektorAjal, mil inimesed ja 
organisatsioonid 
liigutavad jarjest enam ̈
konfidentsiaalseid 
andmeid Internetis, on 
ID-kaart privaatsuse 
tagamiseks vaga tohus ̈ ̃
tooriist.̈ ̈
03.12.2012

Loodame jõuda 
esimeste toimivate 
piiriüleste e-teenusteni, 
mis oleksid eeskujuks 
kogu Euroopale. 
12.09.2013
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Läbipaistvus on positiivne omadus, 
kuniks see iseloomustab avaliku 
sektori tegevust. Isikuandmed 
peavad olema kaitstud nii volitamata 
avalikustamise kui muutmise eest.
08.08.2012

Eestlane ei muretse ülearu oma 
privaatsuse pärast – turvakaameraid 
võiks olla isegi rohkem ning 
Snowdeni leke ei suurendanud 
andmekaitse-inspektsiooni 
töökoormust.
27.09.2013
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Võrdlus naabritega: BGP Ranking
AS3249 Elion

AS12578 Lattelecom
AS790 Elisa (Soome)

AS3301 TeliaSonera (Rootsi)
AS12389 Rostelecom 

(Venemaa)
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Võrdlus naabritega ja maailma keskmisega 
MS SIR 2012 IV kv 

1000 arvuti / saidi kohta
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CERT-EE automaat-statistika 
(pahasündmuste arv päevas keskmiselt)
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CERT-EE käsitsi hallatud sündmuste 
statistika 2013 03-08
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 61http://www.youtube.com/watch?v=SNPJMk2fgJU

http://www.youtube.com/watch?v=SNPJMk2fgJU
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Supernormal Stimuli

● Sool. Suhkur.
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Mitu reaalsust
● Reaalne reaalsus
● Virtuaalne reaalsus
● 60 virtuaalset osareaalsust: FB, Twitter .. 

#armastusesaal, ASK.fm
● Sinu valik (komplekt) osareaalsusi?

– Sest igasse aknasse enam ei jõua

● Sinu RR + 25VR = Sinu täisREAALSUS
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Reaalsuse võltsimine
– Kinnimakstud poliitilised teadaanded

– Europropa multiteemadel

– Tootetutvustused

– Otsesed valed

– Kiirelt muutuvad või parandatavad uudised

– Enda parendamised netis

– Eri riikide erinevad riigisaladused

– PSYOP libareaalsused (ITU vs Internet)

Põhiküsimus: KELLE OMA on reaalsus?

By way of deception thou shalt do war
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Identeet

● Universaalne ekvivalent pole enam kuld 
ega karusnahk või viin või sularaha.

● Uus universaalne ekvivalent on nüüd 
IDENTITEET

● Meil on kari loetud!
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Identiteet
● Anzori Barkalaja:

1. seostumine iseendaga (ehk kes ma olen 
ja tahan olla)

2. seostumine teistega (ehk kas ka nemad 
mind sellisena näevad ja vastupidi)

3. seostumine füüsilise toimeruumiga (ehk 
kogu see rollimängu kila-kola ja 
atribuutika)  

● Sünnipärane ID / riiklik ID /  klubi/ordu/***
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Privaatsus
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EU privaatsuse 
lätted
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E-ühiskond
● Ajalooline vaade:

– Rahvad, kes said Interneti pärast privaatsust, usuvad, 
et Internet on privaatsfääri osa

– Rahvad, kellele Internet saabus enne privaatsust, ei 
näe asjas suuremat konflikti

– Arenenud e-ühiskonnaga rahvad teavad, et IP aadress 
ja isikukood on säärase ühiskonna ehituskivid

● IP aadressi võib ju privaatseks kuulutada, kuid siis kas IP aadressi võib ju privaatseks kuulutada, kuid siis kas 
jääb infoühiskond saabumata või nõuab säärase jääb infoühiskond saabumata või nõuab säärase 
äramajandamine hirmsat kogust riigisaladusvõimelisi äramajandamine hirmsat kogust riigisaladusvõimelisi 
ametnikke.ametnikke.
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Eesti mure privaatsusega
● Ilma IP aadresse salvestamata ja analüüsimata pole 

enam võimalik küberruumis korda luua. Kari on 
nummerdatud.

● Euroopa vanamoeline privaatsusmõte on sügavas 
konfliktis moodsa e-ühiskonnaga.
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●  THI: tuleb hinnata ümber oma arusaam 
privaatsusest ja identiteedist.  2012-09-27

http://www.president.ee/et/ametitegevus/koned/8009-2012-09-28-17-13-25/

http://www.president.ee/et/ametitegevus/koned/8009-2012-09-28-17-13-25/
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Kes keda?

* OS (vahel ka brauseri) tootja on tüssamiseks alati 
paremas positsioonis kui arvutikasutaja või mõne 
draiveri tootja.

* Rutkowska printsiip:
http://theinvisiblethings.blogspot.com/2011/04/why-us-password-revolution-wont-work.html

..Operatsioonisüsteem võib täiesti suvaliselt kasutajat 
teeselda. See on nii, sest OS juhib klaviatuuri, hiirt ning 
samuti ekraanikuva.

http://theinvisiblethings.blogspot.com/2011/04/why-us-password-revolution-wont-work.html
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Moodne turb

● Teoreetiline turb
– ntx krüptoalgoritmi murdmiskindlus

● Praktiline turb
– Tehnika + inimene + koer

– (e-hääletus)

● Küberkaitseliit kui häguskaitse etalon
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Tulevik

●  Irvhambad iseloomustavad Eesti mõtteviisi 
nii:

–  no sex and no future ;)

● Aga tegelikult?
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Tulevik?
● Kuidas me sellest va erekteerunud 

eksponendist lahti saame?
● Tehnoloogias pole küsimus. 

Infoühiskonnas on.
● Mida tehnoloogia inimestes muudab ja 

kuidas me muutunud olukorras oma 
ühiskonna ümber korraldame?

● Ülejäänud maailm ei pruugi ilmtingimata 
mõelda meie moodi.
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GrokLaw
● Viljandi poisi säuts: Kardinad on pesus. Tahaks *. 

Satelliidid...

● GrokLaw: "On oht, et kui me julgustame inimesi 
osalema, siis nad inkrimineerivad iseendid."

– http://www.groklaw.net/article.php?story=20130818120421175

● UK pornofilter nõuab iseenda inkrimineerimist.

–  Porr? 

– Terroristlik materjal?

http://www.groklaw.net/article.php?story=20130818120421175
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http://www.parijat.com/scadaproduct/images/MunicipalSCADA-2.jpg

http://www.parijat.com/scadaproduct/images/MunicipalSCADA-2.jpg
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● “SCADA
and me”



Guugli prillid
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Süsteemne risk
& isetäituvad ennustused

KUI süsteem on keeruline

        NING

tema osad on omavahel

tihedasti seotud;

        SIIS tavaliselt juhtub ***
(N.W. positive feedback, bank run)

– http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_feedback

http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_feedback
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Kokkuvõte
● Kaksus nr 1 – asume kahe karu vahel
● Kaksus nr 2 – hea ja kuri polariseeruvad

– Vanasti polnud kõik patud teada

– Käsi oli ka na lühike, et iga kurja nuhelda

● Keerulistes ja tihedalt sidustatud 
süsteemides ikka juhtub!

● Kas eesti rahvusel on mingi arengukava?
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Meie 
tulevik?
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Finaal
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NSA & Snowden
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Miks?

●Sest see on võimalik.
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Kajad
● EU:

– http://cryptome.org/2013/09/eu-nsa-prism-fisa.pdf

● Soome: 
– http://fisc.fi/files/2013/09/CASE-Raportti-NSA-PRISM-ohjelmasta.pdf

● The Internet Society:
– http://www.internetsociety.org/news/internet-society-responds-reports-us-government%E2%80%99s-circumvention-encryption-technology

● Bruce Schneier 5 soovitust:
– http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-how-to-remain-secure-surveillance

http://cryptome.org/2013/09/eu-nsa-prism-fisa.pdf
http://fisc.fi/files/2013/09/CASE-Raportti-NSA-PRISM-ohjelmasta.pdf
http://www.internetsociety.org/news/internet-society-responds-reports-us-government%E2%80%99s-circumvention-encryption-technology
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-how-to-remain-secure-surveillance
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Kajad
● @PrivacyWonk: Schrödingeri Nuhkimisriik: Kuniks 

teie faile kontrollitakse, olete süütu ja terrorist korraga

● Chomsky: Võim on tugev seni kuni jääb varju. 
Päikesevalguses võim aurustub.

● @MikeEstee: vabas ühiskonnas saavad inimesed oma elu ja 
tegemisi privaatsena hoida, kuid valitsus ei saa. Seevastu 
totalitaarses ühiskonnas tohib just valitsus saladusi pidada, 
kuid lihtkodanikud mitte.

● NIST standardid vs meditsiiniõpik diktaatori tapmiseks.

● NSA on omaenda rahvaga kodusõjas?



Organs substituted



Mis kõik on tehniliselt võimalik...



.

.



.

.



Riik IT firmad

Inimesed
http://www.amazon.com/Global-Shift-Sixth-Edition-Changing/dp/1609180062Peter Dicken
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Täitsa uus valitsemismudel?

● Suurandmed
● Riigisaladus
● Tapadroonid

Kuidas tunne on? Kas lasemegi 
neil selle ära teha? 

Või ajame sõrad vastu?



#PRISM



© Ormar Tamm



OWS
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13-th Floor



 98

Tähh!
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