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Elämme valvonnan aikakautta. Kamerat (joihin on liitetty kasvojentunnistusjärjestelmiä), satelliitit, 

katutunnistimet, rekisterikilvenlukijat, lennokit, luottokortit, tietokoneet, puhelimet, televisiot, 

"älykkäät" laitteet ja muu teknologia tarkkailevat jokaista liikettämme. Yritykset käyttävät tätä 

tietovyöryä ansaitakseen rahaa. Mutta toimiiko se? Ei aina. Business Insider'in mukaan Amazon on

menettämässä tänä vuonna 10 miljardia dollaria Alexa-liiketoiminnastaan.

Amazon on iso, mutta tuollaisen rahamäärän menettäminen sattuu silti. Macrotrends'in mukaan 

"Amazonin nettotulos 30. syyskuuta 2022 päättyneeltä kahdeltatoista kuukaudelta oli 11,323 

miljardia dollaria". Ainakin paperilla Alexan tappiot tänä vuonna ovat siis lähes yhtä suuret kuin 

voitto. Mitä he toivovat saavansa Alexasta tulevaisuudessa, että se on tämänhetkisten tappioiden 

arvoinen?

Alexa on pilvipohjainen henkilökohtainen avustaja. Alkuperäinen ajatus oli, että se loisi 

brändiuskollisuutta Amazonille antamalla ihmisille helpon pääsyn esimerkiksi säähavaintoihin tai 

suosikkimusiikkiin. Suunnittelijat olivat myös toivoneet, että ihmisten olisi helpompi tilata tuotteita 

Amazonista. Se osa ei ole toiminut kovin hyvin. On käynyt ilmi, että ihmiset haluavat nähdä tuotteet

(tai ainakin kuvia niistä), ennenkuin ostavat niitä.

Alexa on kuitenkin muutakin kuin avustaja. Se on myös massiivinen tietoimuri. Se imee tietoa 

sinusta ennennäkemättömillä tasoilla. Alexa-laitteiden mikrofonit ovat oletusarvoisesti aina päällä. 

Niiden on oltava päällä, jotta Alexa tietää, milloin puhut sille ja noudattaa sitten ohjeitasi. Amazonin 

mukaan Alexa kuuntelee vain avainsanoja, jotka "herättävät" laitteen. Se on kuitenkin jotakin, joka 

meidän on vain uskottava.

https://www.hallindsey.com/ww-11-27-2022/
https://www.macrotrends.net/


Muutama vuosi sitten Samsung myönsi, että heidän älytelevisionsa kuuntelevat kaikenlaista. 

Samsung varoitti: "Ole tietoinen, että jos puhumasi sanat sisältävät henkilökohtaisia, tai muita 

arkaluonteisia tietoja, niin nämä tiedot kuuluvat tietoihin, joita kaapataan ja välitetään kolmannelle 

osapuolelle äänesi tunnistuksen käytön kautta."

Samsung kehottaa meitä avoimesti olemaan varovaisia, mitä sanomme heidän älytelevisioidensa 

läheisyydessä. Ne nauhoittavat keskustelut ja lähettävät ne Samsungin tietokoneille. 

Käyttäjäsopimuksen mukaan Samsung voi sitten myydä näiden keskustelujen sisältämät tiedot - 

olivatpa ne kuinka yksityisiä tahansa - kolmansille osapuolille. Hyvä uutinen on, että voit kytkeä 

television äänikomennot pois päältä. Huono uutinen on, että sinun on uskottava heidän sanaansa, 

että Samsungin mikrofonit (ja kamerat) ovat todella pois päältä.

Mitä nämä yritykset tekevät kaikella tällä tiedolla? Jos Alexa on jokin indikaattori, ne eivät tee sillä 

rahaa. Hallituksilla on kuitenkin paljon käyttöä sille ja tulevaisuudessa ne voivat käyttää sitä 

mielensä mukaan. Alexan kaltaiset palvelut on alun perin rakennettu ansaitsemaan rahaa ja 

palvelemaan asiakkaita. Valitettavasti niitä rakentaneet yritykset rakensivat tietämättään 

Antikristuksen infrastruktuuria.
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