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Smittesporing – hva og hvorfor
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Når Bob får en diagnose ønsker vi å finne ut hvem han kan ha smittet.
— Vi kan hindre dem i å smitte andre.
— Vi trenger ikke finne alle, men flest mulig.

Vi ønsker også å finne ut hvem som smittet Bob, men det skal vi ikke snakke om i dag.

Tradisjonelt er dette en tidkrevende, manuell jobb.
— Kan mobiltelefonen vår gjøre jobben lettere?
— Supplement, ikke erstatning.
— Ingen vet om dette vil virke.
— Hva med neste pandemi?
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Sikkerhet og personvern

Dette har opplagt en hel haug med potensielle problemer knyttet til seg:
— Ingen skal kunne forårsake falske positiver eller negativer.
— Det skal ikke lekke informasjon om hvem som er syke.
— Det skal ikke forårsake andre personvernutfordringer.

Et internasjonalt opprop fastslo følgende prinsipper:
— Bare brukes til å bekjempe pandemier.
— Åpenhet og dataminimering.
— Mest mulig personvern.
— Frivillig.

Husk: Det skal være mulig å rulle ut.
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En idé – Utveksling av spor
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Når Alice og Bob er i nærheten av hverandre utveksler de spor og holder rede på
hvor nære de var hverandre.

Når Bob får en diagnose skal vi bruke sporene til å få gitt Alice beskjed.
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Når Alice og Bob er i nærheten av hverandre utveksler de spor og holder rede på
hvor nære de var hverandre.

Når Bob får en diagnose skal vi bruke sporene til å få gitt Alice beskjed.

Flere strategier:
— Bob offentliggjør sine spor når han får en diagnose.

Alice sjekker om noen av sporene hun har mottatt blir offentliggjort.
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Når Alice og Bob er i nærheten av hverandre utveksler de spor og holder rede på
hvor nære de var hverandre.

Når Bob får en diagnose skal vi bruke sporene til å få gitt Alice beskjed.

Flere strategier:
— Bob offentliggjør sporene han har sett når han får en diagnose.

Alice sjekker om noen av hennes spor blir offentliggjort.
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Når Alice og Bob er i nærheten av hverandre utveksler de spor og holder rede på
hvor nære de var hverandre.

Når Bob får en diagnose skal vi bruke sporene til å få gitt Alice beskjed.

Flere strategier:
— Susan får alle spor fra både Alice og Bob.

Når Bob får en diagnose får Alice en beskjed fra Susan.
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Når Alice og Bob er i nærheten av hverandre utveksler de spor og holder rede på
hvor nære de var hverandre.

Husk:
— Ikke Alice og Bob, men dingsene deres.

— Alice og Bob trenger ikke kjenne hverandre, men kan gjøre det.
— Alice bytter spor ofte, så hun ikke er lett sporbar.
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Utveksling av spor – Blåtann
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Blåtann er en radioprotokoll med relativt kort rekkevidde.

— Kan brukes til å etablere dataforbindelser.
— Kan også brukes til å kringkaste korte bitstrenger.
— Signalstyrke kan gi et estimat for avstand.
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Praktiske utfordringer
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Det er en rekke utfordringer med slik bruk av Blåtann:
— Forskjellige telefoner har forskjellige radioer.

— Radiosignaler absorberes av menneskekropper.
— Blåtann kan brukes til uønsket masseovervåkning.

• Derfor begrenser telefonen hva app-er kan gjøre med Blåtann.
• Særlig legger Apple store begrensninger på bruk av Blåtann.
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— Forskjellige telefoner har forskjellige radioer.
— Radiosignaler absorberes av menneskekropper.
— Blåtann kan brukes til uønsket masseovervåkning.

• Derfor begrenser telefonen hva app-er kan gjøre med Blåtann.
• Særlig legger Apple store begrensninger på bruk av Blåtann.
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Apple+Google
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Apple og Google tilbyr et felles verktøy for å gjøre smittesporing.
— Bob offentliggjør sine koder. Alice ser om hun har sett noen av dem.
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Apple og Google tilbyr et felles verktøy for å gjøre smittesporing.
— Bob offentliggjør sine koder. Alice ser om hun har sett noen av dem.
— Denne vil ha den beste Blåtann-løsningen.
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Apple og Google tilbyr et felles verktøy for å gjøre smittesporing.
— Bob offentliggjør sine koder. Alice ser om hun har sett noen av dem.
— Denne vil ha den beste Blåtann-løsningen.
— Det må fortsatt lages en app, men sporingen gjøres av Gapple-kode.
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Apple og Google tilbyr et felles verktøy for å gjøre smittesporing.
— Bob offentliggjør sine koder. Alice ser om hun har sett noen av dem.
— Denne vil ha den beste Blåtann-løsningen.
— Det må fortsatt lages en app, men sporingen gjøres av Gapple-kode.
— Vil sannsynligvis bli brukt i mange europeiske land.
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Apple og Google tilbyr et felles verktøy for å gjøre smittesporing.
— Bob offentliggjør sine koder. Alice ser om hun har sett noen av dem.
— Hvis du aldri blir smittet er du ikke sporbar.
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Apple og Google tilbyr et felles verktøy for å gjøre smittesporing.
— Bob offentliggjør sine koder. Alice ser om hun har sett noen av dem.
— Hvis du aldri blir smittet er du ikke sporbar.
— De trikser med sporene for å gjøre app-en mer effektiv.

Det gjør at sporene til Bob kan kobles.
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Apple og Google tilbyr et felles verktøy for å gjøre smittesporing.
— Bob offentliggjør sine koder. Alice ser om hun har sett noen av dem.
— Hvis du aldri blir smittet er du ikke sporbar.
— De trikser med sporene for å gjøre app-en mer effektiv.

Det gjør at sporene til Bob kan kobles.
— Kan være sårbar overfor utbredt kringkasting av spor.
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Britisk løsning
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Storbritannia holder på å rulle ut en app.
— Helsevesenet samler inn den sosiale grafen til befolkningen, i lett

pseudonymisert form.

— Mange krumspring for å få Blåtann til å virke (nesten).
— Tillater selv-diagnose.
— Kan oppdage kringkasting av spor.
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Storbritannia holder på å rulle ut en app.
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Smittestopp
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Smittestopp er den norske app-en som blant annet skal gjøre smittesporing.
— Samler inn den sosial grafen og alle bevegelser til befolkningen.

— Bruker posisjon og transitivitet for å kompensere for Blåtann-problemer på
Eple-dingser.

— Bruker posisjon til å forbedre estimater på kontakt, f.eks. forskjell på
innendørs og utendørs.
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Smittestopp er den norske app-en som blant annet skal gjøre smittesporing.
— Samler inn den sosial grafen og alle bevegelser til befolkningen.
— Bruker posisjon og transitivitet for å kompensere for Blåtann-problemer på

Eple-dingser.

— Bruker posisjon til å forbedre estimater på kontakt, f.eks. forskjell på
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Smittestopp er den norske app-en som blant annet skal gjøre smittesporing.
— Samler inn den sosial grafen og alle bevegelser til befolkningen.
— Bruker posisjon og transitivitet for å kompensere for Blåtann-problemer på

Eple-dingser.
— Bruker posisjon til å forbedre estimater på kontakt, f.eks. forskjell på

innendørs og utendørs.
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Smittestopp II
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Smittestopp er den norske app-en som blant annet skal samle inn data til
overvåkning av epidemien og senere forskning.
— Bedre overvåkning kan gjøre åpningen av samfunnet mer intelligent.

— Bevegelsesmønstre og kontaktdata er parametre for modeller som brukes til
å estimere spredningspotensialet.

— Samler inn den sosial grafen og alle bevegelser til befolkningen.
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Smittestopp er den norske app-en som blant annet skal samle inn data til
overvåkning av epidemien og senere forskning.
— Bedre overvåkning kan gjøre åpningen av samfunnet mer intelligent.
— Bevegelsesmønstre og kontaktdata er parametre for modeller som brukes til

å estimere spredningspotensialet.

— Samler inn den sosial grafen og alle bevegelser til befolkningen.
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Smittestopp er den norske app-en som blant annet skal samle inn data til
overvåkning av epidemien og senere forskning.
— Bedre overvåkning kan gjøre åpningen av samfunnet mer intelligent.
— Bevegelsesmønstre og kontaktdata er parametre for modeller som brukes til

å estimere spredningspotensialet.
— Samler inn den sosial grafen og alle bevegelser til befolkningen.
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Sikkerhet og personvern

Dette har opplagt en hel haug med potensielle problemer knyttet til seg:
— Ingen skal kunne forårsake falske positiver eller negativer. Ok.
— Det skal ikke lekke informasjon om hvem som er syke. Ok.
— Det skal ikke forårsake andre personvernutfordringer. Tja.

Et internasjonalt opprop fastslo følgende prinsipper:
— Bare brukes til å bekjempe pandemier. Ok, forskrift.
— Åpenhet og dataminimering. Nja, tja.
— Mest mulig personvern. Tja.
— Frivillig. Tja.

Husk: Det skal være mulig å rulle ut.
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