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Minden forrás intelligencia (ASINT) modell

A séma bemutatja az intelligencia előállítási folyamatát, ahogyan azt definiáljuk. Intelligencia-követelménnyel kezdődik,
amely meghatározza az elemzési eredmények végső soron történő kezelését. Az egész folyamatot, annak inputját és
outputját a besorolásra és a terjesztésre vonatkozó védintézkedések ágyazzák be.

A gyűjtés és az elemzés ugyanazon folyamat részét képezi, amely a nyers bemeneti alapról a gondosan kiválasztott és
kész output eredményére vezet. Ez a folyamat magában foglalja mind a HUMINT-ot, mind a TECHINT-t, az intelligencia
két alapvető típusát és eszközt. Ezen a ponton el kell ismernünk egy kis következetlenséget, mert továbbra is használjuk
az „Emberi források intelligenciája” stb. Kifejezéseket, miközben általában egy kifejezetten hozzátesszük , hogy azt is
eszközzel értjük . Ez újabb paramétert ad az intelligencia különböző típusainak megkülönböztetéséhez. Például az
emberi források felhasználhatók technológiai eszközökkel.

A HUMINT és a TECHINT mellett elkülönítjük a nem nyílt forrású intelligenciát (NOSINT) és a nyílt forrású
intelligenciát (OSINT). Míg az előbbi csak a kormányzati hatóságok számára áll rendelkezésre (pl. Az IC, bűnügyi
nyomozások stb.), Az utóbbi a nyilvánosság számára elérhető. A „rendelkezésre álló” alatt „ténybeli és jogi
hozzáférhetőséget” értünk, azaz a nyilvánosságnak közvetlen hozzáférése van (vagy képes viszonylag könnyen
megszerezni) a szükséges forrásokhoz és eszközökhöz, valamint a törvény által előírt részletek. Feltételezzük azt is, hogy
a hatóságok csak jogi határokon belül járnak el.

Két külön csoportot határozunk meg a nyilvánosságon belül: a nagyközönséget és a speciális közvéleményt,
amelyek közül az utóbbi fejlett képességekkel és / vagy erőforrásokkal rendelkezik (pl. Társaságok).A szakosodott
közönségnek azonban nincs kiterjesztett jogi hatalma, kivéve ha magán- vagy kormányzati szervezetekkel kötött
szerződéses megállapodások biztosítják. Mind az általános, mind a speciális közönség hozzájárulhat az OSINF-hez és
akár az OSINT-hez (az OSINT nyílt forráskódú információ - OSINF - elemzéssel javítva) válaszul az intelligencia
követelményeire. Ennek ellenére csak a speciális közönség képes hozzájárulni valamihez, amely meghaladja azt, ami
bárki számára elérhető vagy elérhető. Ez a definíciónkból fakad, amely feltételezi, hogy a szakosodott közvélemény és a
hatóságok ezen kívül a nagyközönséghez tartoznak. Tehát elméletileg mindkét csoport tudja, mit tud a
lakosság. Következésképpen a nagyközönségnek nincs olyan extra információ, amelyet a specializált közönségnek vagy
a hatóságoknak nyújthat.

Három elméleti különbséget azonosítunk a spezializált közönség és a hatóságok között:
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