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INTRODUCERE

    Monitorizarea automată a interacțiunilor sociale, adică o evidență digitală a
întâlnirilor pe care le are fiecare dintre noi cu alte persoane, este o măsură intens
discutată la nivel global în acest moment, cu scopul de a limita răspândirea virusului
COVID-19. Multe state din toată lumea au implementat sau sunt pe cale să
implementeze o astfel de aplicație. Marii giganți ai tehnologiilor internet Google și
Apple oferă suport software pentru telefoanele mobile astfel încât statele să poată
dezvolta mai ușor aplicația.
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     Care sunt însă implicațiile proliferării unor astfel de aplicații? În mod
convențional, analiza interacțiunilor sociale face parte din răspunsul la o epidemie.
În cazul infectării cu un virus contagios și periculos, persoana sau chiar sistemul
medical au datoria morală sau, în unele cazuri, obligația legală de a-i informa pe cei
cu care pacientul a intrat în contact recent, pentru a se testa și eventual a se trata. 
Noutatea constă în faptul că monitorizarea s-ar putea face automat, cu ajutorul
tehnologiei, prin intermediul unei aplicații digitale. Acest nou tip de monitorizare
promite avantaje (de exemplu este rapidă, nu duce la încărcarea sistemului medical),
dar nu este fără riscuri serioase. O astfel de aplicație va înregistra interacțiunile
precum și informațiile medicale ale unei mari părți din populație. Astfel, un potențial
derapaj ridică serioase probleme pentru viața privată a cetățenilor și ar putea duce
la o supraveghere în masă a societății, avertizează comunitatea științifică
internațională. [1]

     O primă condiție pentru a evita derapajele este ca dreptul cetățenilor la viață
privată să fie protejat, cum de altfel prevăd reglementările din Uniunea Europeană.
Nici o organizație, de exemplu, compania pentru care cineva lucrează, nu are
dreptul să afle dacă o persoana este bolnavă de COVID-19 sau nu. De asemenea,
nici o instituție guvernamentală (cum ar fi Poliția, să spunem) nu are dreptul să
poată afla cu cine este în contact o persoana și să poată utiliza această informație în
alte scopuri (de pildă, urmărirea manifestanților în cazul unui protest).



      O a doua condiție este ca aplicația să nu fie obligatorie și să poată fi instalată și
dezinstalată oricând, la cererea utilizatorului. Garanții legale că datele nu vor fi, sub
nici o formă, folosite in alte scopuri sunt necesare.

     În consecință, cerințele de bază impun să nu fie colectate mai multe date
decât este necesar, iar toate datele colectate să fie anonime. Datele trebuie
șterse atunci când nu mai sunt necesare (după 15 zile), de asemenea aplicația
trebuie să poată fi ștearsă la finalul pandemiei, cu tot ceea ce implică o astfel
de acțiune, adică dezinstalarea aplicației și ștergerea completă a datelor de contact.

     În plus, datele colectate trebuie să fie protejate utilizand tehnologiile de
securitate informatică la zi. În cele ce urmează vom prezenta tehnologiile care fac
posibilă o astfel de aplicație de monitorizare, precum și beneficiile și limitările
actuale ale acestora. În prima parte vom detalia opțiunile de implementare ale
acestor aplicații și cum pot ele respecta viața privată a cetățeanului. Apoi vom
discuta aspecte legate de securitate informatică și vulnerabilități la atacuri
informatice. Ultima parte va puncta întrebările care pot apărea din cauza unei
monitorizări imperfecte și a unei rate de adopție scăzute. Într-o analiză următoare
vom discuta beneficiile și riscurile adoptării unor astfel de aplicații pentru
comunitate.
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CUM FUNCȚIONEAZĂ ACEST
TIP DE APLICAȚII?

      Aplicațiile mobile de monitorizare înregistrează dacă o persoană petrece un
anumit timp (cum ar fi 15 minute) în apropierea altei persoane (la mai puțin de un
metru) și, deci, dacă există riscul de contagiune. Când cineva este testat pozitiv,
persoanele pe lângă care a trecut în ultimele 14 zile pot fi avertizate. În plus, medicii
și epidemiologii pot primi informații în avans despre numărul de cazuri potențiale,
focare de infecție, contagiozitatea virusului etc.

     Folosind telefonul mobil, exista două opțiuni pentru a identifica dacă două
persoane se află, fizic, aproape una de alta. Prima este geo-localizarea utilizând
Global Positioning System (GPS), în care o aplicație poate ști în orice moment unde
se află telefonul. Deci prin integrarea informațiilor de la mai mulți utilizatori putem
deduce dacă au fost în apropiere unul de celălalt. Dezavantajul protocolului GPS
este că este foarte dificil de anonimizat, motiv pentru care în Norvegia aplicația de
monitorizare, deși lansata în aprilie, a fost oprita și rediscutata în iunie [2]. Dincolo
de asta, nu are precizia necesară pentru a stabili proximitatea dintre doua
persoane. De aceea, toate aplicațiile propuse în Uniunea Europeană folosesc o a
doua opțiune, și anume interfața radio Bluetooth.  Majoritatea telefoanelor sunt
dotate cu Bluetooth. 

      Prin Bluetooth, o aplicație nu știe locația unde se află telefonul, dar poate să
emită semnale la care un alt telefon din apropiere poate răspunde, determinând
astfel proximitatea. Dar nici protocolul Bluetooth nu este fără probleme. Distanța
estimată de Bluetooth depinde de poziția telefonului și de unde îl ținem (în geantă,
în buzunar), fiind, de asemenea, imprecisă. În plus, două persoane care sunt de o
parte și de alta a unui zid pot fi înregistrate ca fiind în proximitate, deși nu exista nici
un risc de contagiune. Acest aspect poate duce la multe atenționări false, cu alte
cuvinte, persoane care nu au fost suficient de aproape sunt înregistrate ca și
potențial infectate. Vom discuta implicația acestei imprecizii mai jos.3

https://www.digitalhealth.net/2020/06/norway-track-and-trace-app/
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     Pentru ca identitatea utilizatorilor să nu fie dezvăluită când aplicațiile comunică
prin Bluetooth, sunt folosite anumite tehnici de anonimizare. Când două persoane
se găsesc aproape una de alta, aplicația de pe telefonul fiecăreia trimite celuilalt,
prin Bluetooth, nu identificatorul telefonului sau numărul de telefon, ci un cod
aleator, numit "pseudo-id" - pseudonim. Fiecare telefon generează propriile
pseudonime, care se schimbă la un interval de timp, de exemplu 15 minute. Fiecare
telefon menține lista de pseudonimelor pe care le-a generat și cele pe care le-a
primit (indicând persoane pe lângă care a trecut) din ultimele 15 zile. 

     În cazul în care o persoana este testată pozitiv, primește autorizarea de la
sistemul medical (printr-un cod dificil de falsificat) de a informa persoanele în
proximitatea cărora s-a aflat în ultimele 15 zile. Aici propunerile variază, existând
două mari clase de opțiuni pentru a-i informa pe cei care au riscul de a se infecta și
anume o gestiune a informației centralizată versus descentralizată.

        În varianta centralizată, pseudonimele sunt primite la instalarea aplicației de
la serverul central. La instalare, aplicația nu trebuie să informeze serverul central
despre identitatea persoanei sau a telefonului care a inițiat aceasta instalare. De
asemenea, deși sistemele Android sau iOS știu care sunt aplicațiile instalate pe un
telefon, ele nu ar trebui să aibă acces la codul inițial sau la pseudonimele cuiva. 

     Toate acestea pot fi garantate doar dacă programul de instalare precum și
aplicația pot fi evaluate de un număr cat mai mare de experți independenți. Pentru
ca aspectul aceasta să fie posibil, programele trebuie sa fie "open-source", mai
exact codul lor sursă să fie accesibil oricui.

      Când o persoană este infectată, ea primește un cod de autentificare de la
sistemul medical și cu el poate comunica serverului central toate pseudonimele
primite (automat) de la persoanele pe lângă care a fost. Codul de autentificare este
necesar pentru că server-ul calculează un coeficient de risc de infectare pe care îl
trimite (automat) la cei care s-au aflat în proximitate. Serverul central este un punct
cu vulnerabilitate ridicată, pentru că toate informațiile medicale și de contact, deși
anonimizate, se află stocate aici.

     Dacă un atacant obține acces la acest server, el poate avea foarte multă
informație sau poate cauza o cădere a sistemului, ceea ce poate duce la scăderea
încrederii într-un astfel de sistem. Estimăm că acest server poate reprezenta o țintă
atractiva pentru hackeri, deci serverul trebuie protejat, oferindu-i un nivel de
securitate ridicat. De asemenea, identitatea persoanelor care accesează
legal această informație trebuie înregistrată, astfel încât litigiile eventuale să
poată fi rezolvate în cazul unor efecte neprevăzute.



Varianta centralizata este preferată în anumite tari, printre care și Franța, pentru că
oferă mai multe informații relevante pentru studii epidemiologice. Pornind de la lista
persoanelor infectate, epidemiologii pot să afle câte alte persoane au fost în
proximitatea lor, dacă în anumite zone au fost mai multe infecții decât în altele, dacă
exista focare de infecție etc. După cum vom vedea, varianta descentralizată permite
mai puține studii deoarece antrenează mai puține date.
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Fig 1: Aplicație de monitorizare – varianta centralizat

        În varianta descentralizată pseudonimele pot fi generate plecând de la un
cod primit la instalare, dar ele rămân locale, pe telefon. Pseudonimle persoanelor
infectate (din ultimele 15 zile) pot fi publicate pe un server și aplicația de pe fiecare
alt telefon verifică, local și automat, dacă unul din pseudonimele pe lângă care a
trecut recent sunt pe această listă. Calculul coeficientului de risc de infectare se face
local, pe telefon, și nu pe server. 

Varianta descentralizată a fost și este pe cale de a fi adoptată în mai multe tări
precum Germania, Elveția și Marea Britanie, și este preferată de Apple și Google
care lucrează pentru a oferi suport de implementare în sistemele de operare iOS și
Android.



6

Fig. 2: Aplicație de monitorizare - varianta descentralizată

     După cum se poate observa, amândouă variantele au un server central, dar care
antrenează mai multă informație în versiunea centralizată. O limitare a variantei
descentralizate este faptul că lista pseudonimelor cu persoanele infectate este
cunoscută. Aflând un singur pseudonim al unei persoane țintă, oricine poate afla
dacă aceasta persoana este infectată sau nu. Este de notat că versiuni mixte între
variantele centralizate și descentralizate prezentate aici sunt posibile.



CARE SUNT LIMITĂRILE
TEHNOLOGIILOR DE MONITORIZARE?

    În continuare vom prezenta care sunt vulnerabilitățile acestor aplicatii la atacuri
informatice în care cineva urmărește să infecteze “virtual” o persoană țintă sau în care
receptori Bluetooth deja existenți sunt folosiți pentru a determina starea de sănătate
a cuiva. Apoi vom discuta implicatiile preciziei scăzute în detectarea persoanelor
contact.
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SUNT TEHNOLOGIILE DE MONITORIZARE
REZISTENTE LA ATACURILE INFORMATICE
CUNOSCUTE AZI?

     În primul rând, o securitate informatică perfectă este imposibil de atins. În
practică, accesarea unei informații digitale, de exemplu stocată într-un telefon,
rămâne posibilă, deși poate necesita un efort și o investiție cu adevărat considerabile,
pe care numai un stat sau o companie foarte mare pot să și le permită. Pentru a
estima investițiile necesare pentru dezvoltarea unui produs digital, în securitatea
informatică se face o analiză de vulnerabilități, astfel încât costul și amploarea
măsurilor de protecție să fie corelate cu nivelul valorii datelor de protejat și al
amenințărilor potențiale. 
Până în prezent, mai multi experți în securitate informatică spun că evitarea
abuzurilor și atacurilor asupra aplicației de monitorizare este foarte dificilă.
Prezentăm aici doar câteva dintre exemplele de vulnerabilități ce pot fi găsite în
literatură [3, 4].  Un prim exemplu se referă la excluderea unei persoane cheie dintr-
o negociere sau o competiție. Aceasta se poate face simplu: în timpul unei conferințe
de presă, de exemplu, ne putem apropia de persoana țintă cu telefonul cuiva care
are simptome sau cu un telefon reprogramat sa distribuie pseudonime care sunt
deja cunoscute ca fiind infectate. Ca urmare, această persoană, infectată „virtual”
poate intra în izolare preventivă. Un alt exemplu ar fi cel al unui anarhist care are
simptome. Acesta poate lega telefonul de un câine și îi lasă liber în curtea Guvernului
înainte să se ducă la doctor. Aceste atacuri pot fi făcute chiar și fără cunoștințe
tehnice.

https://eprint.iacr.org/2020/399.pdf
https://risques-tracage.fr/docs/risques-tracage.pdf


      Un atac mai sofisticat este cel de proximitate cu receptori Bluetooth. De pildă,
există magazine care au deja un sistem de monitorizare Bluetooth pentru a detecta
vizitele consumatorilor la diverse raioane. Când cineva plătește, numele de pe cardul
cu care a plătit poate fi asociat cu traiectoria lui înregistrată prin Bluetooth [5], de
obicei pentru a construi un profil cu interesele consumatorului si a realiza o
publicitate țintită. Acest tip de funcționalitate poate fi foarte ușor dezvoltată pentru a
monitoriza starea de sănătate a cuiva. Singura schimbare necesară este ca unul
dintre receptorii Bluetooth din magazin să fie alt telefon mobil, care va primi
pseudonimele “infectate” și poate apoi să traseze această informație până la
persoana care a plătit cu un card.
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ESTE INEXACTITATEA UN IMPEDIMENT REAL
IMPOTRIVA UTILIZĂRII UNEI APLICATII DE
MONITORIZARE?

     Inexactitatea interfeței Bluetooth poate duce la o incidență mare a unor
atenționări false. Această inexactitate este dublată de faptul că nu orice contact
rezultă în contaminare și un procent mare dintre cei care au SARS-SoV-2 sunt
asimptomatici. De asemenea, aplicația nu poate observa contaminarea prin contactul
cu o suprafață comună infectată, cum ar fi un birou sau un scaun. Astfel, folosirea
aplicației poate duce la o incidență mare de cazuri nedetectate. 
Erorile, alarmele false și cazurile nedetectate pot să genereze incertitudine pe plan
social. Dacă un număr mare de persoane se (auto)izolează în așteptarea unui test
care se dovedește negativ, deci fără motiv real, încrederea în fiabilitatea unei astfel de
aplicații poate scădea rapid. În acest caz, măsura de izolare pare excesivă. Nu este
încă suficient de clar care ar putea fi măsurile rezonabile în acest caz în care rata de
eroare este mare  [6]. Probabil că un test rapid precum și o izolare imediată doar în
cazul în care persoana este la risc sau are contacte frecvențe cu persoane cu risc
ridicat poate fi mai util.

https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/14/opinion/bluetooth-wireless-tracking-privacy.html
https://www.brookings.edu/techstream/inaccurate-and-insecure-why-contact-%20%20%20%20%20tracing-apps-could-be-a-disaster/
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ESTE UN ANUMIT PROCENTAJ DE UTILIZARE
NECESAR PENTRU CA APLICAȚIA SĂ ADUCĂ
BENEFICII?

      Un alt aspect dezbătut în ceea ce privește utilitatea acestor aplicații este
procentul de utilizare de către populație, necesar pentru ca soluția să fie eficientă.
Anumite studii arată că acest procent ar trebui să fie între 60% și 80%  [7] . Un studiu
al Institutului Național de Statistică la nivelul anului 2018 indică faptul că 86% din
populație utilizează internetul pe smartphone atât în mediul urban, cât și în cel rural
[8]. Se remarcă, de asemenea, un decalaj redus în ce privește utilizarea telefonului
mobil între rural și urban. Totuși, o soluție propusă pentru cei din categoria de risc,
dar care nu au telefon mobil este ca aceștia sa primească un aparat de monitorizare
(de exemplu o brățară), care implementează doar aplicația de monitorizare.În ceea ce
privește utilitatea aplicației de monitorizare.
în lumea medicala părerile sunt împărțite. Pentru unii medici, rata de adopție mică și
precizia scăzută nu reprezintă dezavantaje, pentru că, în ciuda problemelor, aplicația
poate ajuta la o confirmare parțială a celor cu risc ridicat. De asemenea, poate ajuta
la construcția unor modele care să prezică numărul de infecții viitoare. Aceste
aspecte pot ajuta la gestiunea resurselor și a stocurilor de aparatură și materiale
necesare [9]. 
        Din perspectiva politicii de sănătate publică, în unele țări, cum ar fi Franța, aceste
aplicații de monitorizare sunt văzute doar ca o parte dintr-un set de măsuri necesare
[10]. Medicii recomandă testarea masivă și alocarea de mai multe resurse umane
pentru a urmări îndeaproape contactele suspecților de COVID-19 și a evoluției stării
lor de sănătate. Aceste aspecte nu pot încă să fie făcute de o astfel de aplicație. Spre
exemplu, în afara de a lucra la o aplicație de monitorizare, Belgia a recrutat în acest
scop 2000 de persoane [11].

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/09/science.abb6936.full
https://www.gpec.ro/blog/studiu-institutul-national-de-statistica-accesul-populatiei-tehnologia-informatiilor-comunicatiilor-romania-2018?fbclid=IwAR0jX9Z2lqNMSzwD2saUPRndk_Qw7bexOaEYoWGk3zRFr4oGLMurxXzMsYs
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-lutilisation-de-smartphones-pour-le-suivi-du-deconfinement-du-covid-19-en-france/
https://medium.com/@cedric.o/stopcovid-ou-encore-b5794d99bb12
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/21/belgium-recruits-2000-coronavirus-detectives-find-infected-people/


CONCLUZIE

     Deși aplicațiile de monitorizare sunt deja utilizate în diverse țări, inclusiv în
Uniunea Europeană, în starea lor actuală, acestea nu răspund complet cerințelor de
securitate și respect al vieții private. Aplicațiile europene folosesc tehnologii avansate
de anonimizare a datelor și își propun să respecte legea protecției datelor, însă există
încă vulnerabilități informatice nerezolvate.  În plus, o aplicație de monitorizare nu
poate fi singura soluție pentru contracararea unei pandemii. Pentru ca să fie
eficientă, ar trebui acompaniată de măsuri de izolare și de o testare masivă, precum
și de o monitorizare de către sistemul sanitar a celor infectați și a contacților lor.
Impactul exact al fiecărei măsuri în parte nu este ușor de stabilit, deci în acest
moment nu putem spune dacă beneficiile aplicației de monitorizare pot fi mai mari
decât inconvenientele sale și dacă aceasta are cu adevărat potențialul de a diminua
măsurile de izolare necesare sau de a scurta durata pandemiei.

     A doua parte a seriei de articole despre aplicația de monitorizare a contactelor va
detalia experimentele din câteva țări care au adoptat această aplicație, succesele și
eșecurile lor, precum și polemica referitoare la derapajul spre o supraveghere în
masă  a societății.
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