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ВСТУП

Зйомки відео з метою захисту прав людини можуть бути небезпечними. Вони 
можуть піддавати ризику як вас, людей, які знімають, так і спільноти, в яких 
ви проводите зйомку. Добре оцініть ці ризики до того, як ви натиснете кнопку 
«Запис». 

Намагайтеся якомога краще дотримуватись рекомендацій викладених нижче, але розумійте, 
що вони не є абсолютними, і вам слід модифікувати практики до ваших специфічних 
потреб. Коли можливо, залучайтеся підтримкою місцевих спеціалістів. Навіть якщо ви 
не в змозі дотриматись усіх рекомендацій, ваше відео все ж таки може надати корисну 
інформацію і відповіді на питання, які шукають неурядові організації та адвокати, і таким 
чином може сприяти захисту наших прав. 

У будь-якій ситуації, де відеоматеріали зібрані як докази, прийде час, коли кадри повинні 
будуть перейти від вас, того хто безпосередньо знімав події, до того,  хто буде зберігати 
і використовувати їх надалі. Передача файлів часто відбувається в умовах далеких від 
ідеальних, так що зробити це безпечно і надійно може виявитися складною задачею.

Процес організації передачі цих кадрів може включати в себе збір відео від багатьох різних 
людей; може охоплювати широкий спектр пристроїв від телефонів до камер, комп’ютерів 
і жорстких дисків; і за деяких обставин може виявитися необхідним забезпечити охорону 
тих, хто займається цим, або самого матеріалу від потенційних ворогів. З огляду на все це, 
важливо продумати, як організувати робочий збір відео і передачу його з місця подій, а також 
визначити інструменти, які будуть використовуватися для цього.

ВІДЕО ЯК ДОКАЗ:
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ ФАЙЛІВ 

Інструменти для передачі файлів
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КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 

Незважаючи на те, що багато хто з нас постійно буває онлайн, часто виникають 
ситуації, коли передача файлів офлайн є кращим варіантом. В деяких місцевостях 
документатори можуть мати слабке підключення до Інтернету, і, якщо необхідно 
використовувати зашифровані та/або анонімні канали, процес переміщення великих 
файлів і без того довготривалий, може проходити ще повільніше, навіть якщо ви 
не обмежені низькою пропускною здатністю. Складність анонімного збереження 
та шифрування відеофайлів може означати, що документатори та їх партнери 
відчувають себе фізично безпечніше при передачі файлів офлайн. У цих випадках, 
щоб перемістити файли з одного місця до іншого, має більше сенсу використовувати 
автономні сховища, такі як флеш‑диски, зовнішні жорсткі диски та карти SD, 
у поєднанні з шифруванням і добре організованою системою операційної безпеки.

Як для будь-якого завдання, ви повинні оцінити ваші потреби перед тим, як зробити 
правильний вибір робочих інструментів. Нижче наведено чотири фактори, про які перш за 
все треба подумати:

• РОБОЧИЙ ПРОЦЕС: Як ви обмінюєтесь файлами: з одним чи декільками 
джерелами? Чи обмінюєтесь ви файлами з особами, з якими ви тісно співпрацюєте, 
чи ваш робочий процес є більш відкритим? Чи повинні відео та інші файли бути 
доступними онлайн для кількох користувачів одночасно? На скільки технічно 
підковані ваші партнери, і які інструменти їм вже знайомі?

• БЕЗПЕКА: Чи потрібно вам зберегти зміст медіа файлу від сторонніх очей? Чи 
потрібно вам зберігати особисту анонімність по ту чи іншу сторону передачі? Чи 
потрібно вам захистити анонімності осіб, які з’являються у відео? 

• ЗВ’ЯЗОК: Чи всі, з ким ви працюєте, мають надійне безперебійне підключення 
до Інтернету або мобільної мережі? Чи  є необхідність у доступі до анонімних або 
зашифрованих каналів, і якщо так, чи кожному, хто бере участь у робочому процесі, 
відомо, як це зробити? Передача файлів повинна бути зроблена з місця подій або 
можна це зробити з вашого будинку або офісу?

 
• РОЗМІР ФАЙЛУ: Файли, які передаються, це короткі відеоролики, зняті на 

мобільний телефон, або це відео з високою роздільною здатністю, зняте на якісну 
професійну камеру? Ви передаєте один або кілька файлів з кожного джерела, або ви 
хочете перенести великий обсяг даних з одного місця на інше?

КРОК  1 Що вам потрібно?

Онлайн або офлайн передача файлів?
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Як тільки ви знайдете відповідь на ці основні питання стосовно процесу, ризиків та цого 
учасників, ви зможете виділити варіанти переміщення файлів. Взагалі, існує три категорії 
інструментів переміщення файлів, і кожен з них підходить під різні потреби.

A: ОНЛАЙН ФАЙЛООБМІННИКИ: Зростає популярність онлайн сховищ для файлів або 
«Хмари», як способу надання іншим доступу до ваших медіа-файлів. Вони є простими 
у використанні і широкодоступними інструментами (наприклад, диск Google і Dropbox). 
Але існують потенційні ризики пов’язанні з керуванням доступу до файлів, обмеженнями 
на об’єми інформації та, що найбільш важливо, забезпечення приватності та безпеки ваших 
відеоматеріалів. Найбільш популярні сервіси не забезпечують належного шифрування 
файлів, а коли ці сервіси дійсно мають систему шифрування, вони часто мають ключі 
до доступу до ваших файлів та можуть надати їх владним структурам, які це попросять. 
Щоб забезпечити безпечний доступ до ваших файлів у хмарі, спробуйте використати 
додаткові компоненти, перейдіть на хмари з «нульовим розголошенням», які забезпечують 
конфіденційності, або створіть безпечний сервер, де файли можуть бути завантажені надійно 
і анонімно.

• BOXCRYPTOR: це додатковий інструмент, що забезпечує повне шифрування для 
тих, хто використовує хмарні сховища, такі як Dropbox або диск Google. Boxcryptor 
використовує загальновідомі та закриті ключі для шифрування файлів спільного 
використання з конкретними користувачами.

• SPIDEROAK: провідна система шифрування для хмарних сховищ, SpiderOak 
дозволяє передавати файли через контрольовані паролями «окремі кімнати», 
які можуть бути зав’язані на інших користувачів, навіть якщо вони не мають 
завантаженого додатку. Подібні принципи роботи мають Wuala і Viivo.

• SECUREDROP: це відкрита платформа для створення безпечного сервера для 
передачі файлів. SecureDrop став популярним серед засобів масової інформації 
для забезпечення надійного простору для поширення файлів від інформаторів. 
GlobaLeaks є подібний варіант з відкритим доступом.

КРОК 2 Визначте, який тип інструментів підходить вам

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 
Файлами часто діляться через соціальні мережі та платформи комерційного 
контенту, але це далеко не ідеальний варіант. Серед потенційних проблем слід 
відзначити втрату конфіденційності, важливих метаданих в оригінальних відео‑
файлах і видалення відео з платформи (наприклад, якщо зміст буде визначено як 
неприйнятний).

Обмін файлами у соціальних мережах
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B: ПРЯМИЙ ЦИФРОВИЙ ОБМІН: Безпосередня передача великих файлів від однієї особи до іншої 
через Інтернеті завжди було важким завданням, а якщо у вас немає веб-хостингу або ви не можете 
запустити свій власний сервер, це актуальна проблема. Найпоширеніший спосіб – це надіслати файл 
безпосередньо на чиюсь електронну пошту, але коли мова заходить про відео, цей метод може бути 
вкрай повільним, обмеженим допустимим розміром файлу і небезпечним. Часто документатори на 
передовій, знімаючи відео на мобільний, користуються додатками- месенджерами, такими як WhatsApp 
або Viber, для передачі файлів. Такі методи є далеко неідеальними з тих же причин, що і електронна 
пошта. Для тих, хто працює разом в одному і тому ж місці, є Bluetooth, WiFi, та інші технології 
бездротового зв’язку близького радіусу дії, які вважаються безпечними і простими, але вони найкраще 
працюють, якщо ви передаєте тільки обмежену кількість файлів меншого розміру.

• BLUETOOTH: Те ж саме, що підключення безпровідної клавіатури або миші для комп’ютера, 
Bluetooth - це безпечна опція доступу, яка доступна навіть для телефонів з найпростішим 
функціоналом, але його повільна швидкість передачі робить його непрактичним у використанні 
для передачі більше, ніж кількох файлів.

• WIFI DIRECT: Оновлена система протоколів зі швидкістю до десяти разів більшою, ніж 
у Bluetooth, WiFi-з’єднання доступне на нових смартфонах. Пристрої, які підтримують 
бездротовий зв’язок близького радіусу, використовують WiFi для з’єднання з іншими 
пристроями і передачі файлів.

• BITTORRENT SYNC: це додаток для передачі файлів на основі протоколу BitTorrent, і це 
дозволяє використовувати ряд приватних і зашифрованих опцій. Майте на увазі, що хоча, він 
не є відкритим ресурсом, це не означає, що його код не може бути публічно перевірено для 
визначення недоліків безпеки, і це вимагає, щоб кожен пристрій був ввімкнутий в один і той же 
час для передачі файлів.

КРОК 2 Визначте, який тип інструментів підходить вам, продовження

C: ФІЗИЧНІ СХОВИЩА: Часто виявляється, що передача або відправка карт SD, флешок або 
жорстких дисків є найбезпечнішим і найпростішим способом передачі файлів. Поганий зв’язок, 
невисока технічна обізнаність партнерів, які залучені до передачі, або проблеми безпеки можуть 
підштовхнути вас звернутися до перевірених способів передачі файлів в режимі офлайн.

• ЗОВНІШНІ ЖОРСТКІ ДИСКИ: Зовнішні жорсткі диски можуть вміщувати терабайти 
пам’яті, а флеш-диски є досить маленькими, щоб непомітно поміститися в кишені. 
Але водночас вони мають обмежену ємкість, яку можна швидко вичерпати, якщо 
ви працюєте з відео. Хорошим варіантом є Seagate Wireless Plus, який має 1 терабайт 
(це 1000 гігабайти) пам’яті, живиться від батареї, тому він може бути використаний 
для резервного копіювання та передачі файлів безпосередньо на місці подій, а також 
підтримує Wi-Fi. Подібні опції має Kingston Wi-Drive.

• КАРТИ: Що стосується зберігання файлів на смартфонах, багато з них оснащені 
microSD-картами, які можна легко витягнути з одного та встановити на інший смартфон, 
хоча вони і стають менш поширені через постійний попит на стоншення телефонів. 
Сумісні з деякими Windows і Android телефонами, GoPros та низкою камер, ці карти 
пропонують дешевий спосіб зберігання великих об’ємів даних, до 128 Гб, які можна 
легко передати завдяки їх крихітному розміру.

• ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ЧЕРЕЗ USB: Перенесення даних зі смартфонів або інших пристроїв 
на комп’ютер або зовнішній жорсткий диск, звичайно, може бути також здійснено за 
допомогою стандартного USB кабелю, але якщо все, що у вас є це телефон і драйв USB, 
вам знадобиться додатковий шнур, щоб зробити їх сумісними. USB On-The-Go (або 
USB OTG) можна недорого придбати через Інтернет для того, щоб підключати флешку 
безпосередньо до смартфона.

Технічні інструменти 
постійно змінюються 

та покращуються! 
Відвідуйте блог WIT-
NESS для інформації 

щодо нововведень: 
blog.witness.org

ОНОВЛЕННЯ 
ТЕХ ЗАСОБІВ

http://blog.witness.org
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Безпека завжди має бути пріоритетом, коли мова йде про відеодокази. Не забутьте включити 
шифрування та анонімність робочого процесу (і переконайтеся, що ви знаєте різницю між 
ними). Шифрування, важливий крок незалежно від того, який метод передачі ви виберете, 
може бути проведено кількома різними способами.
 
ВАРІАНТ 1: ПОВНЕ ШИФРУВАННЯ ДИСКУ
Створіть зашифровані томи на вашому комп’ютері або зовнішньому пристрої для зберігання 
даних. Ваша операційна система має систему вбудованих інструментів, які дозволяють це 
зробити, хоч це і не дуже зручно, якщо вам потрібно забезпечити можливість використання 
зашифрованих дисків на пристроях з різними операційними системами (наприклад, при 
переміщенні з комп’ютера з Windows на Mac). Якщо це так, зверніть увагу на інші програми, 
які можуть працювати одночасно на Windows, Mac, Linux, Android та iOS; просто не забутьте 
перевірити останні оновлення безпеки, щоб переконатися, що вони, як і раніше, вважаються 
безпечними.

• ПРОПОЗИЦІЇ: FileVault на Mac OSX та BitLocker на Windows - це вбудовані 
функції; TrueCrypt, VeraCrypt і Symantec Endpoint є міжплатформними додатками. 
HFSExplorer є прикладом інструменту, який може відкрити зашифровані томи на 
Mac DMG, з Windows. Мобільні телефони Android мають опцію шифрування в 
налаштуваннях, хоча, коли активована, ця опція сповільнює роботу пристрою, а 
вимкнути шифрування  не так просто окрім повної перезагрузки пристрою.

ВАРІАНТ 2: ШИФРУВАННЯ ФАЙЛІВ

Найкращий варіант для безпосереднього шифрування окремих файлів, а не всього диска, 
полягає в використанні стандарту PGP, який ви вже, можливо, використовували для 
шифрування електронної пошти. Цей метод дуже безпечний і добре відомий, але вимагає, 
щоб кожен, хто задіяний в передачі даних, мав ключ PGP, встановив і зробив його доступним 
для інших, тобто необхідно провести невелику підготовку.

• TS: GPGTools для Mac, Gpg4win для Windows і Android Privacy Guard (APG) для 
смартфонів з Android - це найкращі опції для використання PGP для шифрування 
файлів і поширення їх серед конкретних осіб.

КРОК 3 Перевірте вашу безпеку

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ

Підходи до шифрування всього диска або окремих файлів покликані захистити 
зміст матеріалу, який ви передаєте, але, якщо ви потребуєте онлайн анонімності, 
під час налаштування облікових записів і навігації в Інтернеті, Tor Browser стане 
хорошим стартом. Сервіс VPN є ще одним варіантом, який може забезпечити трохи 
більше маскування в залежності від того, де ви знаходитесь, хоча слід уникати 
використання VPN, у випадках торрент–опцій, згаданих вище. Якщо потрібна повна 
анонімність (наприклад, під час використання загальнодоступного комп’ютера), 
операційна система TAILS може дати вам доступ до браузерів і основних програм, 
без фіксації будь‑яких з ваших дій  на жорсткому диску.

Захист анонімності
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ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ
Технологічний простір постійно змінюється, і вчені, і активісти постійно знаходять нові 
методи (і загрози), коли справа доходить до цифрової безпеки. Зверніть увагу на Тактична 
технологія: безпека у корбці (https://securityinabox.org/en) або Інструменти захисту від 
спостереження фонду Електронний Рубіж (https://ssd.eff.org/en), щоб отримати додаткові 
відомості про захист своєї цифрової безпеки.

Ресурси, запропоновані в цьому документі, зосереджують увагу на отриманні файлів 
від однієї особи до іншої, але управління ними, як тільки вони досягають місця свого 
призначення, є іще однією складною і важливою задачею. Ось кілька ресурсів з медіа 
менеджменту, які ми пропонуємо:

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ

• Посібник «Відео як Доказ» (https://vae.witness.org/uk/відео-як-доказ/)
• Посібник для активістів по архівуванню відео  (http://archiveguide.witness.org/)  
• Он-лайн бібліотека WITNESS (library.witness.org)  

Залишайтесь в курсі нових підходів і того, як активісти використовують їх у всьому світі, 
за допомогою WITNESS blog (http://blog.witness.org/).  

https://securityinabox.org/en
https://securityinabox.org/en
https://ssd.eff.org/en
https://ssd.eff.org/en
http://bit.ly/WITNESSLibrary_VaE
http://archiveguide.witness.org/
library.witness.org
http://blog.witness.org/

