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Ave Tampere
EestiPäevaleht
(Estonian Times)

Äsja Pärnus esinenud McKibben
rääkis Päevalehele lähemalt
vaidlusest Facebookiga ja
turvalisusest.
„Üle miljardi inimese planeedil
kasutab minu leiutist. Selle nimi
on sotsiaalmeedia,” ütleb
Leader Technologiesi juht Michael McKibben tutvustab
IT-firma Leader Technologies
end maailmale kui sotsiaalmeedia leiutajat.
looja ja juht Michael McKibben,
Foto: Urmas Kamdron
kes oli sel nädalavahetusel
toimunud Pärnu juhtimiskonverentsi „Usu küsimus” viimane esineja.
Leader Technologies sai alguse 1997. aastal, kui internetibuum oli alles
algamas. Olles uuesti üles ehitanud sideteenuse pakkuja AT&T e-posti
süsteemi, nägi McKibben enda sõnul viisi, kuidas parandada internetis
globaalset koostööd ja suhtlust.
McKibben ja ta meeskond hakkasid probleemi lahendama tagurpidi,
alustades disainist. „Me saime kõik aru, et kellelgi ei olnud täielikku pilti
parimast suhtlus- ja koostöö tööriistast, mida vaja oli, seega valisime
mittetraditsioonilise lähenemise,” selgitab McKibben. „Meil oli palju
kogemusi sellega, mis ei töötanud, seega hakkasime neid võimalusi
nimekirjast maha tõmbama.”
McKibben põhjendab, et disainist alustati seetõttu, et kõige parem
tootedisain on nähtamatu, kasutaja jaoks intuitiivne, kuid siiski valikute
juurde juhatav.
Kuid disainist olulisemaks sai see, kuidas nende väljamõeldis hoiustas
informatsiooni. Näiteks pildi salvestamisel mässitakse faili ümber
metaandmed, mis panevad pildi konteksti, ühendavad teiste inimeste,
piltide ja kohtadega. McKibbeni väitel töötas just Leader Technologies välja
viisi, kuidas selline informatsioon ühendada ja failid kasutajaga suhtlema
panna.
Mille poolest erineb Leader Technologies teistest sotsiaalmeediakanalitest?
„Meie käes on kõik põhilised patendid sotsiaalvõrgustike ja sotsiaalsete
rakenduste jaoks. On palju diletante, kuid meie käes on reaalsed teod,”
vastab McKibben.
Tüli Facebookiga
„Mootor, mis Facebooki töös hoiab, on meie leiutatud. Põhimõtteliselt kõik,
mida Facebooki kasutaja teeb, on meie välja mõeldud. Näiteks sõbra pildi
tag’imine. Kogu Facebooki rakendusliideste süsteem kolmandate osapoolte
rakenduste jaoks on meie loodud ja patenditud. See kõik, mis praegu
tundub nii tavaline, oli kunagiste failisüsteemidega võimatu. Me muutsime
seda paradigmat,” põrutab McKibben, kes kaebas 2008. aastal Facebooki
kohtusse.
Tema versiooni järgi murdis Facebooki looja Mark Zuckerberg 2003.
aastal Harvardis õppides sisse samas ülikoolis käinud McKibbeni poja e-posti
kontole ja varastas sealt infot.
Kuid esimeses kohtuastmes 11 patendi rikkumises süüdi jäänud Facebook
võitis järgmistes, sest kohus leidis, et Leader Technologies pole järginud
nõuet, et patenditaotlus tuleb esitada esimese aasta jooksul pärast leiutise
müüki panekut.
McKibbeni sõnul olid nendevastased tõendid fabritseeritud ja edasi
kaebamisel pidid nad silmitsi seisma Facebookiga heades suhetes
inimestega.
Põhiliselt USA-s ja Suurbritannias lahvatanud nuhkimis-skandaal on
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McKibbeni sõnul väga häiriv: „Selline asi peaks olema vastuvõetamatu
kõigile vabadele inimestele. See luuramine meenutab Suurt Venda ja
Nõukogude Liidu tegevust. Ainuke vahe on, et praegusel juhul saab seda
teha globaalselt ja pidžaamades nuhkidega.”
McKibbeni sõnul jagavad tema arvamust ka USA kongresmenid ja poliitveteranid, kellega ta on sel teemal rääkinud. „Üksnes möödunud kuul jäi
tosin NSA töötajat oma praeguste või endiste armukeste kõnede ja meilide
jälgimiseks jälgimisseadmete kasutamisega vahele. Selle peab lõpetama
süstemaatiliselt,” rõhutab ta.
Liiga vähe eetikat
Mida arvata aga seisukohast, et „süütutel pole midagi karta”? „See on
naeruväärne,” leiab McKibben. „Korruptsioon on inimeste seas endeemiline.
Halbade kavatsustega mängijaid on igas bürokraatias ja ühiskonnas.
Enamik järgib reegleid, kuid mõned üksikud hiilivad neist igal võimalusel
mööda.” Nende jaoks olevat „süütutel pole midagi karta” lihtsalt suitsukate.
Probleem on McKibbeni arvates tarkvara olemuses – selle toimimine on
kasutajale nähtamatu. „Inimesed vajavad digitaalseid tööriistu, mida nad
saavad usaldada. Tööriistu, mis austavad privaatsust, omandit ja
turvalisust,” märgib ta. „See on see, mille me leiutasime. Facebook
ekspluateerib meie tehnoloogiat nii, et turvalisus ja privaatsus puudub.”
Ta loodab, et eetilise pöörde toob uus põlvkond programmeerijaid ja
häkkereid.
Lühitutvustus

Leader Technologies, Inc.
•• Loodud 1997
•• Asub USA-s Ohio osariigis Columbuses.
•• Tegeleb veebipõhiste koostööplatvormidega, mis panevad kokku andmed
ja hääle: e-posti, helisõnumid, faksid, konverentskõned, veebikonverentsid,
failide jagamise, dokumendihalduse, video, hääletused, chat’i, sõnumite
saatmise, teadetetahvlid, süsteemiadministratsiooni jms.
•• Firma loodud tarkvaral on üle 10 miljoni kasutaja.
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