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Περίληψη
Ο 20ος αιώνας είναι η απαρχή πολλών και μεγάλων τεχνολογικών
ανακαλύψεων. Η Βιομηχανική Επανάσταση αρχικά και η εξάπλωση του Διαδικτύου
στην συνέχεια ήταν οι δύο καταλυτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη και τη
διαμόρφωση της Τεχνολογίας όπως την βιώνουμε σήμερα, θυμίζοντας μια ακολουθία
γεωμετρικής προόδου. Με την βοήθεια του ηλεκτρισμού καταρχάς, και με την
ανακάλυψη του τρανζίστορ, που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις του
20ου αιώνα, δημιουργήθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη των πρώτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Το πόσο σημαντικό είναι κάτι να έχει «καλές βάσεις» για να εξελιχτεί
το συναντάμε και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Το τρανζίστορ είναι το κυριότερο
συστατικό όλων σχεδόν των σύγχρονων ηλεκτρονικών κατασκευών. Η πλατιά χρήση
του οφείλεται κυρίως στη δυνατότητα παραγωγής του σε τεράστιες ποσότητες που
μειώνουν το κόστος ανά μονάδα. Παρόλο που αρκετοί παραγωγοί παράγουν, ακόμα
και σήμερα, μεμονωμένες συσκευασίες τρανζίστορ, η μεγαλύτερη ποσότητα
παράγεται μέσα σε ολοκληρωμένα κυκλώματα (που συχνά αναφέρονται ως τσιπς)
μαζί με διόδους, αντιστάσεις, πυκνωτές και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
Η ιστορία είναι λίγο ως πολύ γνωστή. Με την βοήθεια των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, άλλα και κάθε μορφής υπολογιστικής μηχανής περνάμε «σίγα – σιγά»
στην εποχή της πληροφορίας. Οι υπολογιστικές συσκευές εξελίσσονται και
ενισχύονται, υποστηρίζονται από εξίσου εξελιγμένα υπολογιστικά δίκτυα κάθε
επιπέδου. Τα δεδομένα πληθαίνουν και πολυπλέκονται, το ίδιο συμβαίνει και στο
περιεχόμενό τους. Επιπλέον η πορεία διαμόρφωσης των υπολογιστικών συσκευών
από την γενιά των μεγάλων σταθερών υπολογιστών, σε αυτή των laptops, των tablets
και πλέον των wearable, φανερώνει την ανάγκη μείωσης του όγκου των και την
ενίσχυση της ευχρηστίας τους, μιας οι ανάγκες των χρηστών για διαχείριση των
πληροφοριών που έχουν ανάγκη, συνεχώς αυξάνεται.
Ακολουθώντας όλες αυτές τις εξελίξεις, αλλά πολλές φορές δημιουργώντας
νέες η Google πρόκειται να λανσάρει φέτος το Γυαλί της (Google Glass). Πρόκειται
για μία υπολογιστική συσκευή που παραπέμπει πολύ στην μορφή κλασικών γυαλιών
λόγω του σχήματος και του τρόπου χρήσης της. Ωστόσο δεν έχει καμία σχέση με
κάποια πάθηση των ματιών, παρόλο που η εταιρία έχει φροντίσει να μπορεί ο
χρήστης να καλύπτει την ανάγκες της όρασής του αλλά και την προστασία των
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ματιών του από τον ήλιο.
Εξωτερικά η συσκευή αποτελείται από ένα εύκαμπτο, ενιαίο πλαίσιο που
αποτελεί την βάση της συσκευής και εκτείνεται από το ένα αφτί του χρήστη στο
άλλο. Η βασική λειτουργία της συσκευής λαμβάνει χώρα στο δεξί μέρος του
κεφαλιού του χρήστη. Από το πίσω μέρος της συσκευής, πάνω από το αυτί του
χρήστη, ξεκινά ένα πλαστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται η μπαταρία της.
Παρατηρώντας το πλαίσιο αυτό προς τα μπροστά συναντάμε το ηχείο από όπου ο
χρήστης ακούει τις πληροφορίες που χρειάζεται καθώς και το κουμπί ενεργοποίησης,
στην συνέχεια βρίσκεται η επιφάνεια αφής από την οποία ο χρήστης έχει την
δυνατότητα να πλοηγείται στο μόνου της συσκευής με τρεις διαφορετικούς τρόπους
(οριζόντια, κατακόρυφα, αγγίζοντας ). Σε εκείνο το σημείο, περίπου στο ύψος του
κροτάφου, βρίσκεται και δεύτερο και τελευταίο κουμπί της συσκευής, για την λήψη
φωτογραφιών. Τέλος το πλαστικό αυτό περίβλημα καταλήγει στην μικρή οθόνη που
βρίσκεται πάνω από το δεξί μάτι του χρήστη και του δείχνει ότι πληροφορίες
χρειάζεται, καθώς και ο φακός της φωτογραφικής μηχανής με δυνατότητες λήψης
τόσο φωτογραφιών όσο και βίντεο.
Η πρωτοτυπία της συσκευής δεν περιορίζεται μόνο στα εξωτερικά, εμφανή
της χαρακτηριστικά. Οι εφαρμογές που την πλαισιώνουν και την επεκτείνουν
προσφέρουν στον χρήστη μοναδικές και καινοτόμες εμπειρίες μέσα από την
καθημερινή της χρήση. Οι εφαρμογές αυτές μπορεί να είναι δύο ειδών, είτε ήδη
υπάρχουσες που μέσα από το Γυαλί παίρνουν μια νέα διάσταση, είτε νέες που
εμπνευστήκαν και υλοποιήθηκαν για την συγκεκριμένη συσκευή.
Το Google Now για παράδειγμα είναι μια υπηρεσία της Google που
χρησιμοποιείται ήδη σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε smartphones, μέσα από το
Γυαλί όμως διαμορφώνεται μια νέα, ακόμα πιο καθημερινή και άμεση χρήση της μιας
και πρόκειται για μια αυτόματη υπηρεσία προσωποποιημένων πληροφοριών οι οποίες
εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη με την μορφή κάρτας, ακριβώς την στιγμή που
τις χρειάζεται.
Επιπλέον η εταιρία θέλει μέσα από το συγκεκριμένο project να
προσφέρει μια σειρά λειτουργιών στον χρήστη με ένα νέο τρόπο, πλήρως
αυτοματοποιημένο και πιο απλό ακόμα και από ένα smartphone. Βασισμένο στο
μεγαλύτερο μέρος του σε φωνητικές εντολές και σε τρεις κινήσεις του χεριού. Έτσι
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λοιπόν ο χρήστης μπορεί πολύ εύκολα να στείλει ένα μήνυμα ή ένα email απλά
προφέροντας το περιεχόμενο και τον όνομα του παραλήπτη. Έχει την δυνατότητα να
κάνει μια οποιαδήποτε έρευνα στην μηχανή αναζήτησης της Google με μια απλή
εντολή και να πάρει άμεσα τα αποτελέσματα στην οθόνη μπροστά στο μάτι του.
Παντός τύπου εφαρμογές (Glassware), από πλοήγηση μέσα στην πόλη μέχρι έναν
οδηγό μαγειρικής αποκτούν νέα πνοή μιας και μπορούν να γίνουν εύκολα , γρήγορα
και έχοντας ο χρήστης τα χέρια του ελεύθερα. Βέβαια η βασική λειτουργία του
Γυαλιού που έχει ξεσηκώσει και πολλές αντιδράσεις είναι η δυνατότητά του να τραβά
φωτογραφίες και βίντεο με απλό και γρήγορο τρόπο που μοιάζει μη αντιληπτός.
Ο λόγος που η χρήση της φωτογραφικής μηχανής σε μία συσκευή όπως το
Γυαλί έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αφού η τεχνολογία αυτή προϋπάρχει
σχεδόν μια δεκαετία στα κινητά τηλέφωνα, έχει να κάνει με ένα πιθανό συνδυασμό
της με τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου ή φωνής. Τέτοιου είδους τεχνολογίες
είναι ήδη υλοποιημένες και λειτουργούν τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς
φορείς. Αναγνώριση ηχητικού αποτυπώματος, δισδιάστατη, τρισδιάστατη και
βιομετρική αναγνώριση είναι μερικοί τύποι που συναντώνται συχνότερα. Όπως
γίνεται λοιπόν αντιληπτό μια «συνεργασία» συσκευής τύπου Glass με ένα
λειτουργικό αναγνώρισης προσώπου θα προκαλούσε τεράστια προβλήματα στην
Ιδιωτικότητα και στην καταπάτηση Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των πολιτών,
χρηστών και μη.
Η καταγραφή, γενικά, και η παρακολούθηση είτε αφορά άτομα, είτε μέρη δεν
είναι ζήτημα της σύγχρονης εποχής. Σε όλη την διάρκεια της ιστορία υπάρχουν
γεγονότα παρακολούθησης και καταγραφής και από κρατικούς αλλά και από
ιδιωτικούς φορείς. Η τεχνολογία βέβαια, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, έχει
συμβάλει τα μέγιστα και στον τομέα αυτό. Η εποπτεία (Surveillance), η
παρακολούθηση δηλαδή της δραστηριότητας, της συμπεριφοράς και γενικά την
μεταβολή καταστάσεων ανθρώπων και τοποθεσιών, εκσυγχρονίζεται με νέες και
αποτελεσματικότερες μεθόδους, που περιλαμβάνουν τηλεφωνία, τις κάμερες
παρακολούθησης και διαδίκτυο. Η εποπτεία συνήθως πηγάζει από ένα φορέα
(δημόσιο ή ιδιωτικό) και στοχεύει στον κόσμο. Η αντίδραση αυτής της δράσης είναι
η επιτήρηση (sousveillance), δηλαδή μια πράξη κατά την οποία οι πολίτες
χρησιμοποιούν μικρές φορητές συσκευές, προσαρμοσμένες επάνω στο σώμα τους, με
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σκοπό να καταγράφουν μια δραστηριότητα ή κάποιον που συμμετέχει σε μία
δραστηριότητα. Έχουμε λοιπόν την ύπαρξη και τη δράση δυο αντίρροπων δυνάμεων,
οι οποίες παράγουν αποτελέσματα και διαμορφώνουν καταστάσεις. Σε αυτό το
σημείο μπορούμε να πούμε πως εμπλέκονται οι τέτοιου είδους φερόμενες συσκευές
μιας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εξομάλυνση αυτών των δύο δυνάμεων, να
προκαλέσουν δηλαδή «Το δόγμα της equiveillance».
Η τεχνολογία έχει φροντίσει να ενισχύσει αρκετά κάθε προσπάθεια για κάποιο
τρόπο καταγραφής. Το ενδιαφέρον όμως εστιάζεται στο ότι μαζί με την τεχνολογία
έχει εξελιχθεί και η ίδια η κοινωνία. Το life-logging (καταγραφή ζωής) αποτελεί ένα
τέτοιο παράδειγμα. Η βιντεοσκόπηση δηλαδή της καθημερινότητάς του από τον ίδιο
τον χρήστη με την βοήθεια μιας κάμερας. Η αύξηση της δημοτικότητας τέτοιων
ενεργειών φαίνεται και στο ότι μπορούν να υλοποιηθούν τόσο από συγκεκριμένες
life-logging συσκευές (Memoto), όσο και από πάρα πολλές life-logging εφαρμογές.
Όλα τα παραπάνω έχουν επηρεάσει με το τρόπο τους την διαμόρφωση της
Ιδιωτικότητας. Δεν πρόκειται για μια έννοια που εμφανίστηκε, υιοθετήθηκε και
έμεινε στάσιμη. Αντίθετα οι ρίζες της ξεκινούν ήδη από την αρχαία Ελλάδα και
συνεχίζεται μέχρι και στις μέρες μας. Η μετεξέλιξή της μέσα από τους αιώνες από
κάτι “κακό” (Ιδιωτεία στην αρχαία Αθήνα) σε ένα σύγχρονο αναγκαίο αγαθό
(προστασία της Ιδιωτικότητας) φανερώνει την ιδιαιτερότητά της και την εξάρτησή
της από άλλους παράγοντες, όπως η ίδια η κοινωνία.
Πρόκειται για την δυνατότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας να απομονώνουν
τον εαυτό τους ή πληροφορίες για αυτόν και ως εκ τούτου την ευθύνη να
αποκαλύπτουν επιλεκτικά προσωπικά τους στοιχεία. Ιδιωτικότητα και ψηφιακός
κόσμος άρχισαν να συναντώνται στις αρχές της δεκαετίας του '90 όπου και το
διαδίκτυο άρχισε να γίνεται δημοφιλές στο ευρύ κοινό. Η συνεχώς αυξανόμενη
εμφάνιση νέων τεχνολογιών προσδίδει αρκετές ιδιαιτερότητες στις διάφορες μορφές
ιδιωτικότητας. Στις μορφές αυτές μπορούμε να συμπεριλάβουμε την παρακολούθηση
και τον εντοπισμό, τη διάδοση και δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών, τη
συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων, ακόμα και διαδικασίες life-logging.
Το σίγουρο είναι πως κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται διαφορετικά την έννοια
της Ιδιωτικότητας. Αυτό συμβαίνει διότι καθένας έχει διαφορετική προσωπικότητα
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και διαφορετικές εμπειρίες που τον ακολουθούν. Σημαντικό ρόλο παίζουν η εργασία,
και γενικά η καθημερινότητά του. Επομένως, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, ο
θεμέλιος λίθος της Ιδιωτικότητας πρέπει να είναι οι νέοι άνθρωποι, αυτοί που θα
αποτελέσουν το μέλλον. Μαζί λοιπόν με όλες τις απαραίτητες αρχές που πρέπει να
γαλουχηθούν από την παιδική τους κιόλας ηλικία, πρέπει να αποκτήσουν και μία
σωστή αίσθηση της Ιδιωτικότητας.
Το Γυαλί της Google έρχεται με τη σειρά του να απασχολήσει και σε θέματα
που άπτονται της ιδιωτικότητας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεν
είναι μόνο η συσκευή αυτή καθεαυτή που χρήζει μελέτης, αλλά και ολόκληρη η
πολιτική προστασίας της εταιρίας. Αυτός είναι και ο λόγος που πολιτικοί
αξιωματούχοι και υπεύθυνοι για την προστασία προσωπικών δεδομένων, από
διάφορές χώρες παγκοσμίως, εξέφρασαν την ανησυχία τους γύρω από αυτά τα
θέματα, πετυχαίνοντας τουλάχιστον την απάντηση – διευκρίνηση της Google σε
πολλά από αυτά.
Η προσέγγιση της Ιδιωτικότητας είτε από κράτη, είτε από εταιρίες δεν
αποτελείται από κάποια κοινή, ενιαία πολιτική. Δύο μεγάλοι και βασικοί φορείς που
άγγιξαν τέτοιου είδους θέματα είναι ευρωπαϊκά και αμερικάνικα όργανα. Καθένα από
αυτά ακολούθησε μια δική του προσέγγιση και έδωσε κατευθυντήριες γραμμές
σύμφωνα με το δικό του πρίσμα. Έτσι έχουμε νόμους και διατάξεις από ευρωπαϊκά
όργανα που αποτελούν προσαρμογή ή προσθήκες ήδη υπαρχουσών διατάξεων νόμου
για την κάλυψη συγκεκριμένων δράσεων παραβίασης της ιδιωτικότητας. Ενώ
αντίθετα στις ΗΠΑ συναντούμε κυρίως πιο γενικού τύπου λύσεις, και γενικές έννοιες
για την προστασία της Ιδιωτικότητας χωρίς να ορίζονται συγκεκριμένες συνθήκες.
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Abstract
The 20th century is the beginning of many major technological inventions. The
Industrial Revolution at first and the continuing internet spread, were the two catalytic
factors for the development and formulation of technology as we experience it today,
reminding us of geometric progress. With the help of electricity at first, as well as
with the discovery of the transistor, which is considered one of the greatest inventions
of the 20th century, the foundations for the development of the first computer were
created. In the specific case study we understand the importance of a good starting
basis in the procedure of evolving. Transistor is the main component of almost all
modern electronic equipment. Its wide use is due mainly to its ability to be delivered
in large quantities and therefore reduce the cost per unit. Although even today, single
packages of transistors are produced, the largest amount exists in integrated circuits,
known as chips, along with diodes, resistors , capacitors and other electronic
components .
The story is more or less known. With computer's help, and every other form
of computing technologies, the society pass to the information age. The computing
devices are developed and strengthened, supported by equally sophisticated computer
networks at all levels. Data are multiplexed and multiplied, so does their content.
Moreover, the progress of configuration on computing devices from the generation of
large desktops, to that of laptops, tablets and now of the wearable devices, indicates
the need of volume reduction and usability strengthen, whereas users needs for
information management, is constantly growing.
Following these advancements, but many times creating new, Google is going
to launch this year the Glass. This is a computing device that refers to the form of
classic glasses due to its shape and use. However, it has nothing to do with any eye
disease, although the company has taken care with to enable users needs of their
vision and their eyes protection from the sun.
Externally, the device consists of a flexible, continuing frame which is the
base of the unit and extends from one ear to another. The basic function of the device
occurs on the right side of the user's head. At the back of the device, over the users
ear, starts a plastic frame, within which lies the battery. As we move forward in this
framework, we find the speaker from which the user listens to the information he
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needs and the power button , located below the touch pad from which the user can
navigate in the menu in three different ways ( horizontally, vertically , by touch) . At
that point , about the height of the temple , is the second and last button of the device
for taking pictures . Finally the plastic frame leads to a small screen located above the
right eye of the user, which shows him the information needed. There also lies the
camera lens with both video an photo shooting abilities.
The originality of the device is not limited to externally visible characteristics.
Applications that surround and extend it, offer unique and innovative user experiences
through daily use. These applications can be of two kinds, either already existing
which take a new aspect through the glass, or new inspired and implemented for the
specific device.
Google Now, for instance, is a Google service that is already used in
computers and smartphones, but the glass gives it a new, more direct and daily use
since it is an automated service with personalized information appearing on the user's
screen in the form of card, exactly when they are needed.
The company also wants through this project to offer the user a range of
functions in a new way , fully automated and even simpler from a smartphone. It is
based mostly in voice commands and three hand movements. Therefore the user can
easily send a message or an email simply by saying its content and the recipient's
name . It has the ability to make any Google search with a simple command and get
the results immediately on the screen in front of the eye. All types of applications
(Glassware), from navigating through the city to a cooking guide, can now be easily
and quickly done and with the user 's hands free . Of course the main function of the
Glass, which has aroused the more reactions, refers to its ability to take pictures and
videos in a quick and simple way, almost invisible.
The reason the use of camera in a device such as Glass has caused strong
reactions, since this technology has existed almost a decade in mobile phones , has to
do with it's possible combination of face recognition or voice technologies . Such
technologies are already deployed and operated by both public and private units.
Some frequently encountered types are Voiceprint recognition and two-dimensional,
three-dimensional or biometric recognition. Therefore a “cooperation” between Glasstype device with a face recognition software would cause huge problems in privacy
11

and Human Rights trespassing whether users or not.
The record and monitoring in general, whether in reference to a single person
or parties, is not a contemporary matter. Throughout time there are events of both
recording and monitoring from public and private units. Technology of course, as in
many other things , has contributed greatly in this area. Surveillance, is the monitoring
activity of human behavior and locations transition, modernized with new and more
efficient methods, including telephony, surveillance cameras and internet.
Surveillance usually stems from an entity (public or private) and aims in the world.
The reaction is sousveillance, a transaction where people use small, portable devices,
adapted onto their bodies in order to record any activity or someone who participates
in one. So we have the existence and action of two opposing forces, which produce
results and formulate statements. At this point we can say how such devices are
involved and used as smoothing of these two forces. In other words we refer to "The
doctrine of equiveillance».
Technology attempts to strengthen all efforts for new ways of recording.
Interestingly, however, along with technology society itself has evolved. Life-logging
is such an example, which refers to the monitoring of the users daily life through a
personal camera. The popularity rise of such actions can be implemented both by
specific life-logging devices (Memoto), and by many life-logging applications.
All these have in their way affected the configuration of Privacy. Privacy is
not a concept that emerged, was adopted and remained stagnant, but its roots begin
from ancient Greece and continue until nowadays. Its evolution through centuries
from something "evil" (“Ιδιωτεία” in ancient Athens) to something necessary
(Privacy) reveals its dependence on other factors, such as society itself.
It is about the ability of an individual or a group to isolate themselves or
particular information about them and therefore the responsibility to reveal specific
personal details. Privacy and digital world began to meet in the early 90s where the
Internet started to become popular with the public. The increasing emergence of new
technologies gives many specialties in the various forms of privacy. These forms
include tracking and tracing, dissemination and publication of personal information,
collection and data analysis and even life-logging procedures.
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It is certain that everyone understands privacy in a different way. This depends
on everyone’s personality and life experiences. An important role is played by an
individual’s labor and everyday life. Therefore, as in many other things, the
fundamental stone of Privacy should be young people, who will create the future.
Along with all the necessary principles to be nurtured from their childhood ages, they
should also get a correct sense of privacy.
Google Glass also refers to Privacy issues and personal data protection. Not
only is the device itself that deserves study, but also the entire company's Privacy
policy. That is why politicians and officials responsible for personal data protection,
from various countries around the world have expressed their concern about these
issues, at least achieving the Google clarification in many of them.
Privacy approach either by States or companies does not consist of a common,
unified policy. Two large key players who touched such issues are European and
American institutions. They each followed their own approach and provided
guidelines according to their beliefs. So we have laws and regulations of European
institutions that are either an addition or an adoption of existing legal provisions for
Privacy. While in the American law we find mostly general type solutions and
concepts for the protection of privacy without setting specific conditions.
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Εισαγωγή
Μέσα από τελευταίο ενάμιση χρόνο των σπουδών μου στο «Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών», θέματα που άπτονταν της ασφάλειας τόσο υπολογιστικών
συστημάτων και υποδομών, όσο και απλών χρηστών, ακούγονταν με έναν ιδιαίτερο
τόνο στα αφτιά μου. Τούτο διότι μέσα από τα μαθήματα και μελέτη ανακάλυψα μία
ακόμα πτυχή της πληροφορικής, αυτή του “Security”. Ιδιαιτέρα με προσέλκυσαν
θέματα γύρω από την προστασία της προσωπικής ζωής, λόγω της μεγάλης
πολυπλοκότητας, του φιλοσοφικού υπόβαθρου και βέβαια της επικαιρότητας που
παρουσιάζουν.
Η κατανόηση και η ερμηνεία της «Ιδιωτικότητας» όπως πρέπει να εκφραστεί
στην σημερινή εποχή παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες και δεν μπορεί να εκφραστεί
με κάποιον απλό και μονοδιάστατο τρόπο. Παρουσιάζει πολλές, σύνθετες πτυχές και
η μελέτη της πρέπει να γίνεται μεθοδικά τόσο σε «μίκρο» όσο και σε «μάκρο»
επίπεδο.
Συγκεκριμένα στην παρούσα εργασία το έναυσμα δόθηκε από μια νέα
τεχνολογική τάση, με μικρή σχετικά παρουσία στον μέσο χρήστη, αλλά με έντονη
δυναμική για το άμεσο μέλλον. Η τάση αυτή αφορά την στροφή της τεχνολογίας στις
Φερόμενες Συσκευές (Wearable devices). Είναι το επόμενο βήμα και η εξέλιξη των
φορητών συσκευών. Όπως θα δούμε αναλυτικά και στην συνέχεια πρόκειται για
συσκευές με υπολογιστική ισχύ οι οποίες προσαρμόζονται με κάποιον τρόπο πάνω
στον χρήστη (όπως ένα ρολόι) και εκτελούν συγκεκριμένα πράγματα. Τι επιπτώσεις
όμως μπορεί να έχουν τέτοιου τύπου συσκευές στην Ιδιωτικότητα;
Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος μελετάμε ένα παράδειγμα
τέτοιας συσκευής, του «Google Glass» ή «το Γυαλί της Google». Αρχικά γίνεται μια
αναλυτική περιγραφή της συσκευής, στα μέρη από τα οποία αποτελείται.
Παρουσιάζονται με λεπτομέρεια τόσο τα υλικά κομμάτια της συσκευής, όσο και οι
δυνατότητες του λογισμικού της, καθώς και ο τρόπος που ενσωματώνει υπάρχουσες
και νέες τεχνολογίες. Στην συνέχεια γίνεται μία ιδιαίτερη αναφορά σε συστήματα
αναγνώρισης προσώπων και στις μεθόδους που ακολουθούνται. Αυτό συμβαίνει γιατί
τέτοιου είδους συστήματα μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την ιδιωτικότητα.
Το δεύτερο μέρος της εργασίας απομακρύνεται από συγκεκριμένες συσκευές
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και εμβαθύνει σε θέματα καταγραφής κα παρακολούθησης καθώς και στις επιπτώσεις
που προκαλούνται από τέτοιες ενέργειες. Στην συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια να
προσεγγιστεί η Ιδιωτικότητα και να κατανοηθεί έως ένα επίπεδο. Επιπλέον γίνεται
εκτενείς αναφορά στο Γυαλί της Google και στο αν και πως επηρεάζει την
Ιδιωτικότητα. Τέλος γίνεται μια προσπάθεια ακόμη μεγαλύτερης εμβάθυνσης
εξετάζοντας τέτοιου είδους θέματα υπό το πρίσμα της Ευρώπης και της Αμερικής
αλλά και σε ένα παγκόσμιο επίπεδο.

20

ΜΕΡΟΣ

Α

1 Τι είναι το Google Glass (Explorer Edition)
1.1 Εξωτερική περιγραφή / τεχνικά χαρακτηριστικά 1
Η εποχή των smartphones έχει μπει για τα καλά στη καθημερινότητα των
περισσότερων ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δυνατότητες και οι ευκολίες που
παρέχουν τα έχουν κάνει αναγκαία για έναν μέσο χρήστη, αρκεί να σκεφτεί κανείς
πόσο συχνά ελέγχει τα email του, ή τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται σε κάποιον
προσωπικό τόπο δικτύωσης. Επίσης, ίσως και με μία δόση υπερβολής, είναι
τρομακτικό να αναλογιστεί κανείς πόσες φορές την μέρα κοιτάμε την οθόνη του
κινητού μας τηλεφώνου, και πόσες φορές το βγάζουμε από την τσέπη ή την θήκη του
για να ελέγξουμε τυχών ειδοποιήσεις, μέχρι να το ξαναβγάλουμε μετά από λίγα λεπτά
για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Ο ατέρμων αυτός βρόχος, που εύκολα μπορεί να
παρατηρήσει κανείς σε μία στάση μετρό παρατηρώντας απλά τους γύρω του, δείχνει
πόσο πολύ έχει διεισδύσει η εποχή της πληροφορίας στην καθημερινότητα πολλών
από εμάς. Η χρήση λοιπόν μιας τέτοιας φορητής συσκευής αρχίζει να παρουσιάζει
φυσικές δυσκολίες, επομένως είτε οι λειτουργίες του ενός χεριού θα αφορούν ένα
smartphone, είτε θα περάσουμε σιγά σιγά στην χρήση φερόμενων συσκευών όπως το
Google Glass. Πρόκειται για ένα τύπο ακουστικών, με επιπλέον μία οθόνη προβολής,
μία κάμερα και μία ασύρματη σύνδεση δεδομένων. Μια τέτοια συσκευή ίσως
μπορέσει να φέρει επανάσταση στη βιομηχανία κινητών συσκευών.
Πριν συνεχίσουμε στην αναλυτικότερη παρουσίαση της συσκευής αυτής, θα
ήταν χρήσιμο να γίνει μια διευκρίνιση για την γραμματική της λέξης. Τόσο στην
αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα όταν αναφερόμαστε σε γυαλιά οράσεως,
κάνουμε λόγο για ένα ζευγάρι και αναφερόμαστε σε αυτά στον πληθυντικό αριθμό. Η
Όλα τα στοιχεία αναφέρονται στις προδιαγραφές που έχει παρουσιάσει η εταιρία κατά την
παρουσίαση της συσκευής http://www.google.com/glass/start

1
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Google παρουσίασε το προϊόν της με την ονομασία Glass ως ένα αντικείμενο. Στην
παρούσα εργασία, θα αναφέρουμε την συσκευή αυτή στον ενικό ως «Google Glass»
ή «το Γυαλί της Google».
Το Google Glass ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας πλήρης
υπολογιστής μικροκαμωμένος και ενσωματωμένος σε ένα, φουτουριστικού σχήματος,
ζευγάρι γυαλιά. Ο σκελετός του γυαλιού αποτελείται από δύο στρώσεις, μία
πλαστικού και μία τιτανίου, που του επιτρέπει να είναι ταυτόχρονα ανθεκτικός και
εύκαμπτος, ώστε να προσαρμόζεται εύκολα σε όλα τα κεφάλια των χρηστών. Είναι
ένα ενιαίο κομμάτι που λεπταίνει διακριτικά στην μέση και γίνεται πιο χοντρό στις
άκρες, αρκετά διακριτικό από απόσταση, καθώς το εξωτερικό στρώμα τιτανίου είναι
σε όλες τις συσκευές σε ασημή χρώμα, και μόνο το εσωτερικό στρώμα πλαστικού
μπορεί να βγει σε διαφορετικά χρώματα. Η αίσθηση αυτή, του λιτού, μπορούμε να
πούμε πως καθορίζει γενικά την εμφάνιση της συσκευής.
Από το κέντρο του σκελετού εκτείνονται δύο μεταλλικά ελάσματα που
καταλήγουν σε δύο “pads” σιλικόνης τα οποία στηρίζουν ολόκληρη τη συσκευή στην
μύτη του χρήστη. Βέβαια με την τεχνική αυτή, παρουσιάζονται τα μειονεκτήματα των
συμβατών γυαλιών, τα οποία δεν μένουν σταθερά στην θέση τους, ιδιαίτερα όταν ο
χρήστης κινείται, ή προκαλείται εφίδρωση στο σημείο της μύτης.
Την συμμετρία αυτή του σκελετού την χαλάνε τα άλλα δύο εμφανή
εξαρτήματα της συσκευής τα οποία είναι τοποθετημένα στο δεξή μέρος της. Τα
συστήματα που έχει αναπτύξει η Google βρίσκονται μέσα σε δύο πλαστικά
περιβλήματα. Το πρώτο, που βρίσκετε πίσω από το αφτί, περιέχει την μπαταρία και
τα ηχεία, ενώ το δεύτερο, που βρίσκεται μπροστά αποτελείται από τον επεξεργαστή,
την κάμερα και την οθόνη. Η εξωτερική πλευρά του μπροστινού τμήματος είναι στην
ουσία μια επιφάνεια αφής με την οποία ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει ορισμένες
λειτουργίες, όπως να πλοηγηθεί στο μενού, ή να στείλει ένα ηχητικό μήνυμα.
Όσο αφορά την υπολογιστική του ισχύ 2, το μπροστινό πλαστικό περίβλημα
κρύβει έναν διπύρηνο επεξεργαστή TI OMAP 4430, εφοδιασμένο με 1GB μνήμης
RAM και 16GB αποθηκευτικού χώρου από τα οποία τα 12GB είναι διαθέσιμα στο
χρήστη. Ότι αποθηκεύει ο χρήστης κάνοντας χρήση του Γυαλιού, αυτόματα ανεβαίνει
στον λογαριασμό του στο Google+. Βέβαια το περιεχόμενο του Γυαλιού μπορεί να
https://support.google.com/glass/answer/3064128?hl=en&ref_topic=3063354. Είναι η επίσημη
ανακοίνωση της Google όσο αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Γυλιού Explorer Edition.
2
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διαμορφωθεί από τον χρήστη, όπως αυτός θέλει, μέσω micro-USB θήρας. Η θήρα
αυτή χρησιμοποιείται και για την φόρτιση της συσκευής. Το μέγεθος της μπαταρίας
δεν έχει ανακοινωθεί από την Google, η εταιρία έχει περιοριστεί μόνο στην δήλωση
για την αντοχή της: “Μια ολόκληρη μέρα τυπικής χρήσης. Ορισμένες λειτουργίες
όπως βιντεοκλήσεις και εγγραφή βίντεο κάνουν πιο εντατική την χρήση της
μπαταρίας”. Από εμπειρίες καταναλωτών που έχουν προμηθευτεί το Γυαλί,
θεωρώντας ως μία μέση ημερήσια χρήση το διάβασμα μερικών emails, το τράβηγμα
λίγων φωτογραφιών και μικρής διαρκείας βίντεο, η μπαταρία δεν άντεξε πάνω από 5
με 6 ώρες, αν βέβαια γίνει πολύ πιο εντατικοποιημένη χρήση, κυρίως με εγγραφή
βίντεο, η μπαταρία διαρκεί το πολύ 2 ώρες. Κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί πολύ
βασικό μειονέκτημα, ειδικά από τους χρήστες που θέλουν να φορέσουν την συσκευή
και να την “ξεχάσουν” μέχρι το βράδυ που θα επιστρέψουν σπίτι τους.
Στο ίδιο σημείο με την μπαταρία βρίσκεται και το ηχείο. Όλα τα ηχητικά
μηνύματα που αφορούν τον χρήστη προέρχονται μέσα από το ένα οβάλ ηχείο που
τοποθετείται πίσω ακριβώς από το πτερύγιο του αυτιού. Έτσι καθώς ο ήχος περνά
στο εσωτερικό του αυτιού μέσα από τα οστά του κρανίου, ο χρήστης μπορεί να
ακούει χωρίς κανένα εμπόδιο άλλες ειδοποιήσεις, τηλεφωνικές κλήσεις και γενικά να
έχει μία ανεμπόδιστη επικοινωνία όπως και χωρίς να φοράει το Γυαλί.
Εστιάζοντας την προσοχή μας στο δεύτερο πλαστικό εξάρτημα του Γυαλιού,
ακριβώς μπροστά από το αφτί, στο εσωτερικό μέρος, βρίσκεται το κουμπί που θέτει
την συσκευή σε λειτουργία (και την απενεργοποιεί).

1.2 Κάμερα
Η κάμερα, τοποθετημένη πάνω από το δεξί μάτι του χρήστη, παρουσιάζει
συγκεκριμένες δυνατότητες. Παρόλο που η Google στο Γυαλί της δεν λάνσαρε
κάποια νέας τεχνολογίας κάμερα, ή κάποια αντάξια ενός πολύ καλού smartphone, η
παρουσία της και μόνο αρκεί για να αναδείξει μία σειρά τεχνικών, τεχνολογικών
αλλά και νομικών θεμάτων, σαν αυτά που θα εξετάσουμε στην συνέχεια της εργασίας
αυτής. Έχει δυνατότητα να τραβήξει φωτογραφίες 5-megapixel και να καταγράψει
βίντεο με 720p. Οι φωτογραφίες που προκύπτουν κυμαίνονται από πολύ καλής
ποιότητας έως πολύ κακές λήψεις, ανάλογα με τον φωτισμό που είναι διαθέσιμος.
Έτσι μια ηλιόλουστη μέρα τα Γυαλιά μπορούν να τραβήξουν μία εξαιρετική
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φωτογραφία, με ζωντανά, ακριβή χρώματα και σωστή αντίθεση. Σε μέτριο φωτισμό,
μία φωτογραφία μπορεί να είναι ικανοποιητική (σαν την φωτογραφία που προέρχεται
από κινητό με μέτρια κάμερα), τα χρώματα δεν είναι και τόσο ακριβή και γενικά το
αποτέλεσμα πολλές φορές είναι θολό. Σε χαμηλό φωτισμό βέβαια το αποτέλεσμα
είναι απλά απογοητευτικό. Καμία σχέση με τεχνολογίες τύπου Ultrapixel.
Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της κάμερας, που για κάποιους μπορεί να
θεωρηθεί πλεονέκτημα ενώ για άλλους μειονέκτημα, είναι ο χρόνος απόκρισης του
κλείστρου. Αφού ο χρήστης πατήσει το κουμπί (ή δώσει ηχητική εντολή) περιμένει
λίγα δευτερόλεπτα έως ότου βγει η φωτογραφία. Συνεπώς, μια πολύ γρήγορη λήψη
είναι πιθανόν να μην πραγματοποιηθεί (ένα ωραίο χελιδόνι που στάθηκε για μια
στιγμή στο παράθυρο), από την άλλη, ο χρήστης έχει το απαιτούμενο χρόνο να πάρει
το χέρι του από το Γυαλί και να σταθεροποιήσει το σώμα του για μία σταθερή λήψη.
Μετά την λήψη, η φωτογραφία θα εμφανιστεί στην οθόνη για μερικά
δευτερόλεπτα. Η λειτουργία αυτή είναι αρκετά σημαντική μιας και δεν υπάρχει
ευρετήριο εικόνων, και η εικόνα δεν ευθυγραμμίζεται ακριβώς με αυτό που κοιτάει ο
χρήστης, έτσι καταλαβαίνει αν έκανε την λήψη που ήθελε. Επιπλέον, αν το Γυαλί δεν
έχει τοποθετηθεί σωστά στο κεφάλι του χρήστη είναι πιθανόν η φωτογραφία να βγει
υπό γωνία, που σημαίνει ότι ο χρήστης θα πρέπει να γύρει το κεφάλι του από την μία
ή την άλλη πλευρά. Τέλος, ίσως το ενοχλητικότερο μειονέκτημα όσο αφορά τη λήψη
φωτογραφιών έχει να κάνει με την κατασκευή του κουμπιού καθώς εξέχει προς τα
πάνω, έτσι ο χρήστης μπορεί να γεμίσει από πολλές ανούσιες φωτογραφίες απλά
αφήνοντας το Γυαλί ανάποδα πάνω στο γραφείο (μια κίνηση αρκετά συνηθισμένη,
από ανθρώπους που ήδη φοράνε γυαλιά, μετά από κουραστική εργασία).
Τα ίδια χαρακτηριστικά ισχύουν και για την καταγραφή βίντεο, βλέποντας σε
πραγματικό χρόνο ότι καταγράφεται. Η ποιότητα είναι αρκετά καλή (720p), αλλά
πάλι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διαθέσιμο φως. Προφανώς και ο χρήστης
πρέπει να προσέχει να είναι σταθερός καθώς καταγράφει περπατώντας, αν και γενικά
δεν χρειάζεται ιδιαίτερος κόπος για να γίνει μια ομαλή λήψη. Μια συμβουλή που θα
έπρεπε να δίνει η Google; “Υπενθύμιση: μην κάνετε νεύματα καθώς καταγράφετε μια
συνομιλία με κάποιον. ”
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1.3 Οθόνη
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η οθόνη του Γυαλιού. Εμφανισιακά δείχνει
σαν ένα πλαστικό, διαφανές ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο όχι μεγαλύτερο από 2cm.
Όταν ο χρήστης φορέσει το Γυαλί δύσκολα θα μπορέσει να διακρίνει το διαφανές
κομμάτι της οθόνης (όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη). Το μόνο που γίνεται
αντιληπτό είναι μια ελάχιστη διάθλαση του φωτός το οποίο ακτινοβολεί προς το μάτι
του χρήστη. Αν όμως παρατηρήσει κανείς την οθόνη από ψηλά, εύκολα διακρίνει την
ανακλαστική επιφάνεια που είναι ενσωματωμένη μέσα στο παραλληλεπίπεδο σε
γωνία 45ο, σχηματίζοντας την οθόνη που βλέπει ο χρήστης όταν χρησιμοποιεί την
συσκευή. Η εικόνα δημιουργείται μέσα στο πλαστικό που βρίσκεται δεξιά από το
μάτι, από όπου και ακτινοβολείται πάνω στην ανακλαστική επιφάνεια και από κει στο
μάτι του χρήστη. Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα σύνθεση και το αποτέλεσμα είναι
καθαρή και λαμπερή εικόνα που αιωρείται κάπως πάνω δεξιά.
“Το αποτέλεσμα είναι ισοδύναμο με μία οθόνη υψηλής ευκρίνειας (HD)
μεγέθους 25 ιντσών σε απόσταση 8 ποδιών(2,5 μέτρα περίπου)”. Αυτή είναι η
επίσημη ανακοίνωση της Google για το αποτέλεσμα που προβάλλεται στο μάτι του
χρήστη. Γενικά οι χρήστες που τα έχουν δουλέψει συμφωνούν με την άποψη της
Google, ένας ενδοιασμός έχει ακουστεί μόνο, σχετικά με την υψηλή ευκρίνεια, κάτι
απόλυτα λογικό μιας και η παραγόμενη εικόνα επηρεάζεται άμεσα από το εξωτερικό
περιβάλλον. Όσο αφορά την ανάλυση, και εδώ η Google δεν έχει τοποθετηθεί
επίσημα. Είναι γνωστό όμως πως προγραμματιστές έχουν κλιθεί να εργαστούν σε
πλαίσια των 640x360 pixel. Αν και μεμονωμένα pixel δεν είναι εμφανή, το επίπεδο
λεπτομέρειας δεν φθάνει σε καμία περίπτωση τον μέσο όρο από τις οθόνες των
smartphones, και σε καμία περίπτωση δεν θα δει ο χρήστης πάνω από έξι σειρές
κειμένου ταυτόχρονα σε ένα πλαίσιο εικόνας (frame).
Τα χρώματα με την σειρά τους δεν παρουσιάζουν μεγάλη ακρίβεια και σε
καμία περίπτωση δεν πλησιάζει το αποτέλεσμα μιας LCD ή OLED οθόνης τελευταίας
τεχνολογίας. Ένα πρόβλημα που γίνεται αμέσως εμφανές, αν και επηρεάζει πολύ λίγο
το όλο αποτέλεσμα, είναι το φαινόμενο τις διάθλασης (rainbowing). Είναι ακριβώς το
ίδιο θέμα που παρουσίαζαν παλιότερα οι DLP τηλεοράσεις λόγω μίας
περιστρεφόμενης χρωματιστής ρόδας, η οποία εμφάνιζε ένα ουράνιο τόξο στην
οθόνη.
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Τέλος η αντίθεση είναι αρκετά καλή, και γενικά ο χρήστης δεν αντιμετωπίζει
προβλήματα στο να διακρίνει μια εικόνα ή να διαβάζει ένα κείμενο. Θέματα
προκύπτουν μόνο σε περίπτωση έντονου ηλιακού φωτός που μειώνεται η ευκρίνεια.
Βέβαια η Google (ίσως για τον λόγο αυτό) δίνει μαζί με την συσκευή μια διαφανή και
μια σκούρα επέκταση. Η σκούρα μετατρέπει το Γυαλί σε ένα τεχνολογικά εξελιγμένο
ζευγάρι γυαλιών ηλίου, που από την μία αντιμετωπίζει το θέμα του ήλιου, αλλά από
την άλλη μειώνει περαιτέρω την φωτεινότητα και την αντίθεση της οθόνης.

1.4 Συνολική εικόνα
Πρακτικά η χρήση ενός Γυαλιού είναι σχετικά εύκολη. Η συνεχόμενη χρήση
του όμως παρουσιάζει μερικές δυσκολίες. Είναι δύσκολο να καθίσει σταθερά η
συσκευή φορεμένη για μεγάλη χρονική περίοδο. Η δεξιά πλευρά του Γυαλιού, με όλο
τον εξοπλισμό, τείνει να μετατοπιστεί πιο κάτω από την αριστερή λόγο βάρους, έτσι
υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί πρόβλημα με την θέση της οθόνης, καθώς πρέπει
να βρίσκεται πάντα πάνω από το μάτι του χρήστη και να μην ενοχλεί την όραση,
αποσπώντας την προσοχή του. Βέβαια και εδώ η Google έχει φροντίσει να διαθέτει
στους πελάτες της τα κατάλληλα βοηθήματα για την σωστή χρήση του Γυαλιού. Και
πάλι όμως δεν μπορούμε να το παρομοιάσουμε με ένα ρολόι χειρός, που το φοράς και
το ξεχνάς.
Συνολικά δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το Γυαλί περισσότερο άβολο από
ένα μέσο ζευγάρι γυαλιών. Σίγουρα για την τοποθέτησή τους στο κεφάλι χρειάζονται
και τα δύο χέρια, λόγω της εύκαμπτης κατασκευής, αλλά άπαξ και τοποθετηθούν
σωστά είναι το ίδιο άνετα ανεξάρτητα το μέγεθος του κεφαλιού. Σαν ξένο σώμα
μπορεί να τα νιώσουν όσοι δεν είχαν ξαναφορέσει ποτέ γυαλιά, ιδιαίτερα τις ακίδες
της μύτης που στηρίζουν το Γυαλί, ενώ όσοι έχουν συνηθίσει κάτι τέτοιο δεν θα τους
προκαλέσει καμία αίσθηση. Γενικά το Γυαλί μπορεί να συνδυαστεί με τα
περισσότερα ζευγάρια κανονικών γυαλιών, αλλά σπάνια θα το κάνει με επιτυχία.
Παίζει ρόλο το μέγεθος και το σχήμα των γυαλιών καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ο
χρήστης δεν μπορεί να δει την οθόνη λόγω του σκελετού των κανονικών γυαλιών.
Επιπλέον υπήρξαν και αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων με προβλήματα όρασης που
δεν μπορούσαν να εστιάσουν στην οθόνη καθόλου. Η ρύθμιση του εστιακού βάθους
είναι κάτι χρήσιμο που λείπει από την έκδοση αυτή του Google Glass.
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Στην πραγματικότητα πολύ λίγα πράγματα είναι αυτά που μπορεί να ρυθμίσει
ο χρήστης μόνος του στην συσκευή. Επιτρέπεται μόνο η ρύθμιση της γωνίας της
οθόνης ανάλογα με το οπτικό πεδίο του χρήστη, και η ενεργοποίηση ή όχι του
ανιχνευτή κεφαλής η οποία απενεργοποιεί αυτόματα το Γυαλί όταν αφαιρεθεί από το
κεφάλι. Αντίθετα υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα στα οποία δεν μπορεί να επέμβει ο
χρήστης. Για παράδειγμα η ένταση του ήχου και η φωτεινότητα της οθόνης είναι
μόνιμα σταθερές. Το WiFi και το Bluetooth είναι μόνιμα ενεργοποιημένα. Η σειρά με
την οποία εμφανίζονται οι κάρτες στο μενού είναι σταθερή και δεν επιδέχεται
αλλαγές, ούτε κάποιο είδος προτεραιότητας, επίσης δεν υπάρχει επιλογή για ρύθμιση
του χρονικού ορίου επιστροφής στην αρχική οθόνη. Λειτουργίες όπως “αθόρυβο” δεν
υπάρχει αν και απλά η αφαίρεση από το κεφάλι με (ενεργοποιημένο τον ανιχνευτή
κεφαλής) πετυχαίνει το ίδιο αποτέλεσμα.
Ακόμη και η μη χρήση του Γυαλιού παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Μιας και το
πλαίσιο του σκελετού είναι ενιαίο δεν μπορούν να κλείσουν οι βραχίονες και να
τοποθετηθεί πάνω σε ένα γραφείο για παράδειγμα, ή να κρεμαστεί από μια μπλούζα.
Βέβαια το σημαντικότερο σημείο που πρέπει να προστατευτεί κατά την μη χρήση του
Γυαλιού είναι η οθόνη του, που κανονικά ο κατασκευαστής λέει πως δεν κάνει καν να
αγγίζεται. Ο κατασκευαστής όμως και εδώ έχει φροντίσει (λίγο άκομψα) μιας και
δίνει μαζί με το Γυαλί και μια θήκη μεταφοράς από μικρο-ίνες, θυμίζει έντονα ένα
κλασικό πουγκί που στο βάθος του έχει μία επένδυση από σκληρό πλαστικό για να
προστατεύει τα ευαίσθητα στοιχεία της συσκευής, λιτό, ογκώδες και δύσχρηστο στη
μεταφορά αν δεν ο χρήστης δεν διαθέτει μεγάλη τσάντα.

1.5 Συνδεσιμότητα/ ενεργοποίηση (how to plug n play?)
Όταν ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά τα Google Glass, πολλοί πίστεψαν πως
θα είναι πλήρως εξαρτώμενα από ένα smartphone, για να μπορέσουν να
λειτουργήσουν, κυρίως σε Android. Όπως προκύπτει όμως, αυτό δεν συμβαίνει. Η
συσκευή μπορεί να λειτουργήσει τέλεια με WiFi (IEEE 802.11 b/g) ή με Bluetooth
σύνδεση δεδομένων, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα την οποία προέρχεται (πχ. iOS).
Είναι μία πλήρως ανεξάρτητη συσκευή που μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ο χρήστης
να έχει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, αρκεί να υπάρχει κάποια σύνδεση WiFi.
Βέβαια αυτό οδηγεί σε ένα έμμεσο μειονέκτημα, με μία τέτοια χρήση (χωρίς κινητό)
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το Γυαλί δεν διαφέρει σε τίποτα από οποιοδήποτε laptop ή tablet, δεν μπορεί να
λειτουργήσει σαν Mobile Hotspot.
Για την ενεργοποίηση της συσκευής η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή.
Αρχικά χρειάζεται η εγκατάσταση της εφαρμογής myGlass στο κινητό τηλέφωνο, και
μετά από μερικές επιλογές για να συνδεθεί μία νέα συσκευή, θα ενεργοποιηθεί το
Bluetooth και θα εμφανιστεί ένα QR code. Κρατώντας το QR code μπροστά από τα
μάτια του και φορώντας το Γυαλί, ο χρήστης θα ολοκληρώσει την εγγραφή της
συσκευής στο λογαριασμό του. Στην συνέχεια ο χρήστης είτε μπορεί να κάνει χρήση
του Γυαλιού, είτε να επισκεφτεί την ιστοσελίδα “Google.com/MyGlass” για
περαιτέρω ρυθμίσεις της συσκευής. (Η προηγούμενη διαδικασία με το QR μπορεί να
γίνει κατευθείαν μέσα από αυτή τη διεύθυνση. Προφανώς χρειάζεται λογαριασμός
Google – gmail) 3. Συγκεκριμένα μπορεί να ορίσει σε ποια δίκτυα WiFi θα μπορεί να
συνδέεται η συσκευή, ποίες επαφές θα μπορεί να είναι προσβάσιμες με βάση το
όνομα (δυνατότητα μόνο για 10 επαφές τώρα), ποιες εφαρμογές του Γυαλιού θα είναι
ενεργοποιημένες (προεπιλεγμένα ενεργοποιημένες είναι Google+, Gmail, Google
Now και Path).
Όσο αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας της συσκευής δεν είναι και τα
καλύτερα. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να έχει, μέσω του Google Maps, την
τρέχουσα θέση του ακουστικού κάτι που είναι χρήσιμο αν έχουν ξεχαστεί σε κάποιο
σημείο. Από την άλλη όμως τίποτα δεν διασφαλίζει τον χρήστη πως αν έχει αφήσει το
Γυαλί στο γραφείο του και φύγει δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να τα χρησιμοποιήσει
κακόβουλα ή μη.
Η ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε
σηκώνοντας το κεφάλι ελαφρώς προς τα πάνω, είτε πιέζοντας μία φορά την επιφάνεια
αφής στο πλάι. Η οθόνη προεπιλογής απλά εμφανίζει την ώρα και από κάτω την
έκφραση “Ok Glass” την οποία πρέπει να αναφέρει ο χρήστης πριν δώσει κάποια
ηχητική εντολή στο Γυαλί. Γενικά έχει χαρακτηριστεί χρήσιμος ο πρώτος τρόπος
ενεργοποίησης καθώς ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την ώρα απλά με μια κίνηση του
κεφαλιού.

Αφορά την διαδικασία ενεργοποίησης της συσκευής μέσα από την ιστοσελίδα
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.glass.companion&hl=el
3
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Το interface που θα συναντήσει ο χρήστης κάνοντας χρήση του Γυαλιού είναι
εξαιρετικά απλό. Θυμίζει πολύ το XrossMediaBar της Sony στο οποίο ο χρήστης
μπορεί να κινηθεί και στις δύο διαστάσεις, σε ένα πλέγμα επιλογών. Στο Google
Glass οι κινήσεις ωστόσο είναι λίγο περιορισμένες. Κάθε εικονίδιο, στον οριζόντιο
άξονα, αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία όταν ο χρήστης
αγγίξει την επιφάνεια αφής μπορεί να μπει μέσα στο υπομενού της (κατακόρυφος
άξονας), για παράδειγμά πατώντας πάνω σε μία φωτογραφία ο χρήστης μπορεί είτε
να το μοιραστεί είτε να το διαγράψει, ενώ πατώντας πάνω σε ένα email μπορείτε είτε
να διαβάσετε περισσότερα από αυτό είτε να απαντήσετε. Η πλοήγηση στο οριζόντιο
μενού γίνεται με το να σύρει ο χρήστης το δάκτυλό του δεξιά – αριστερά. Τραβώντας
προς τα κάτω το δάκτυλό, το μενού πηγαίνει ένα επίπεδο πάνω και απενεργοποιεί την
οθόνη όταν βρίσκεται είδη στο ανώτερο επίπεδο.
Η πλοήγηση του χρήστη στον οριζόντιο άξονα φέρνει συγκεκριμένα
αποτελέσματα. Έτσι όταν ο χρήστης σύρει με το δάκτυλό του προς τα μπρος μπορεί
να κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν της συσκευής. Θα δει πρόσφατες λήψεις από
φωτογραφίες ή βίντεο μαζί με emails, άλλα μηνύματα και ειδοποιήσεις από
εφαρμογές. Όλα αυτά παρουσιάζονται μαζί, χωρίς καμία κατηγοριοποίηση παρά μόνο
διατεταγμένα χρονολογικά ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο γεγονός. Σύροντας το
δάκτυλο προς τα πίσω, με αφετηρία την αρχική οθόνη, ο χρήστης μπορεί δει κάρτες
από το Google Now, ανάλογα με τον λογαριασμό του, και να καταλήξει σε μία κάρτα
που θα τον πληροφορεί για την κατάσταση σύνδεσης της συσκευής και το υπόλοιπο
της μπαταρίας. Επιπλέον ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προσπερνά κάποιες
κάρτες που δεν τον ενδιαφέρουν με ρυθμό τόσο γρήγορο όσο και αυτός που περνά το
δάκτυλό του από την επιφάνεια αφής, όπως για παράδειγμα η χειροκίνητη εύρεση
ενός ονόματος από τον τηλεφωνικό κατάλογο ενός smartphone. 4
Σύντομη λίστα με τεχνικά χαρακτηριστικά:
Screen aspect ratio

16x9

Screen resolution

640x360 pixels

Share contact icon size

640x360 pixels

Η Google προσφέρει μια αρκετά αναλυτική περιγραφή της συσκευής και των δυνατοτήτων της μέσω
διαδικτύου, η οποία ήταν καταλυτική για την κατανόηση και παρουσίαση της συσκευής
https://support.google.com/glass/?hl=en#
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Menu option icon size

50x50 pixels

Supported media format

Yes

Container

MP4

Video

H.264 baseline and H.263 baseline

Audio

AAC and MP3

2 Εφαρμογές με Google Glass
2.1 Google Now
Το Google Now είναι ένας έξυπνος προσωπικός βοηθός που αναπτύχθηκε από
την Google τόσο για Android όσο και για iOS λειτουργικά συστήματα. Με άλλα
λόγια πρόκειται για μια αυτόματη υπηρεσία προσωποποιημένων πληροφοριών οι
οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη με την μορφή κάρτας, ακριβώς την
στιγμή που τις χρειάζεται. Το Google Now χρησιμοποιεί φυσική γλώσσα σαν
διεπαφή με τον χρήστη για να απαντάει σε ερωτήσεις, να κάνει συστάσεις και να
εκτελεί ενέργειες μέσα από αιτήσεις που ανατίθενται πάνω σε υπηρεσίες διαδικτύου.
Εύκολα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το Google Now σαν έναν “αέναο”
μαθητή που κάνοντας χρήση του ιστορικού αναζήτησης και των προσωπικών
ρυθμίσεων κάθε χρήστη έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα ενδιαφέροντά του τα
οποία και χρησιμοποιεί για να τον ενημερώνει ακριβώς την στιγμή που τα χρειάζεται.
Εκτός αυτού συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα τοποθεσίας ενός χρήστη, έτσι
σε περίπτωση που ο χρήστης πλησιάζει σε ένα σημείο που μπορεί να είχε κάνει
παλιότερα μια αναζήτηση ή γιατί θεωρεί ότι μπορεί να τον ενδιαφέρει, του εμφανίζει
πληροφορίες για την τοποθεσία αυτή. Γενικά μπορούμε να πούμε πως προσπαθεί να
παίξει τον ρόλο ενός προσωπικού γραμματέα που οργανώνει την καθημερινότητα του
αφεντικού του, από τα επαγγελματικά του ραντεβού, μέχρι τα γενέθλια φίλων και
άλλα σημαντικά γεγονότα.
Πόσο απλή, αποτελεσματική και συνάμα χρήσιμη μπορεί να είναι η εμφάνιση
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μιας κάρτας που αναπαριστά τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες μαζί με τις υψηλότερες
και χαμηλότερες θερμοκρασίες της μέρας; Επιπλέον, η εφαρμογή μπορεί να κάνει
προτάσεις παρακολουθώντας την κίνηση του χρήστη, εάν για παράδειγμά έχει
ζητήσει οδηγίες για να φτάσει σε έναν προορισμό, είναι πολύ πιθανόν πως θα πάρει
αποτελέσματα οδηγίες για το πως να επιστρέψει στην αφετηρία του ή μια λίστα με τα
κοντινά εστιατόρια και μπαρ, ακόμα και μουσεία ή αξιοθέατα. Γενικά αν και είναι
δύσκολο να καταφέρει μία εφαρμογή όπως το Google Now να πετύχει την απόλυτη
επιτυχία στα αποτελέσματά της, προκαλεί έκπληξη το πόσο κοντά μπορεί να φτάσει.
Βέβαια όλες αυτές οι κάρτες μπορούν να συνδυαστούν αλληλεπιδρώντας
μεταξύ τους. Πατώντας πάνω στον τρέχοντα καιρό μπορεί να εμφανιστεί η πρόβλεψη
για τις προσεχείς ημέρες. Πατώντας σε ένα προτεινόμενο εστιατόριο ο χρήστης έχει
την δυνατότητα να κάνει μια κράτηση ή τηλεφωνική κλήση. Ακόμα βλέποντας έναν
προτεινόμενο προορισμό έχει την δυνατότητα να πάρει οδηγίες για το πως για φτάσει
σε αυτόν. Ένα μειονέκτημα βέβαια που έχει παρατηρηθεί στην συγκεκριμένη έκδοση
του Γυαλιού είναι πως ο χρήστης δεν μπορεί να ρυθμίσει από μόνος κάποια
σημαντικά για αυτόν πράγματα, όπως μια πτήση ή μια αγαπημένη τοποθεσία.

2.2 Φωνητικές Εντολές
Η φωνητική λειτουργία ηλεκτρονικών συσκευών προφανώς και προϋπάρχει
των Γυαλιών, την έχουμε συναντήσει σε πλήθος κινητών τελευταίας τεχνολογίας,
συσκευών GPS και άλλων ηλεκτρονικών gadgets. Το μεγάλο ατού του Google Glass
όμως, φαίνεται στο ότι επιτρέπει την ελευθερία και στα δύο χέρια του χρήστη (σε
ορισμένες λειτουργίες του). Η λέξη κλειδί για την hands-free λειτουργία είναι “Okay,
Glass”. Αυτή η εντολή εκκίνησης πρέπει να δοθεί πριν από κάθε άλλη εντολή.
Προφανώς η συγκεκριμένη εντολή δεν προκαλεί ενεργοποίηση της συσκευής. Ο
χρήστης πρέπει είτε με το χέρι του, είτε κουνώντας το κεφάλι του προς τα πάνω να
ενεργοποιήσει το Γυαλί, το οποίο στην συνέχεια είναι σε θέσει να υπακούσει στο
“Okay, Glass ...”!
Η ποικιλία των φωνητικών εντολών του χρήστη είναι ικανοποιητική. Οι ποιο
κοινότυπες είναι οι “take a picture” ή “record a video”. Εξαιρετικά χρήσιμες είναι και
οι εντολές για εύρεση στο Google, ο χρήστης λέγοντας “google [what's 30 percent of
85]” μπορεί πολύ γρήγορα να υπολογίσει την έκπτωση που είδε σε μια βιτρίνα με
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ρούχα. Γενικά αν ο χρήστης κάνει ερωτήσεις όπως η προηγούμενη, παίρνει μια μικρή
απάντηση που μπορεί να την διαβάσει στο Γυαλί, σε περίπτωση που η ερώτηση είναι
της μορφής "Google, a list of The Beatles songs", ο χρήστης θα μπορεί να διαβάσει
μόνο τα πρώτα, λίγα αποτελέσματα.
Εξίσου βασική λειτουργία του Γυαλιού είναι και οι συζητήσεις. Ο χρήστης
μπορεί να ξεκινήσει μια συνομιλία με έναν άλλον ή με έναν κύκλο λέγοντας:
“hangout with (όνομα/κύκλος)”. Ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει γενικά μία δημόσια
συνομιλία (Hangout), πρέπει να έχει δημιουργήσει τους κύκλους του αρχικά. Βέβαια
το Γυαλί μπορεί να είναι συνδεδεμένο με το κινητό τηλέφωνο μέσω Bluetooth, έτσι ο
χρήστης έχει την δυνατότητα να καλέσει όποια επαφή θέλει αρκεί να έχει ορισθεί ένα
όνομα ως φωνητική κλήση για αυτήν.
Το Γυαλί μπορεί να δώσει πληροφορίες και για τον καιρό, τόσο στην
τρέχουσα τοποθεσία του χρήστη όσο και για κάποια άλλο μέρος. Η έρευνα αυτή
μπορεί να γίνει με μια απλή ερώτηση: “how is the weather in [τοποθεσία]?”, όπως
αναφέρθηκε όμως και λίγο πιο πάνω, μετά από μερικές φορές θα έχει προστεθεί στο
προσωπικό Google Now του χρήστη μια καρτέλα που θα τον ενημερώνει για το καιρό
στο μέρος που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Έτσι με ένα απλό σύρσιμο αριστερά θα
εμφανίζεται μπροστά στα μάτια του.
Η πλοήγηση έχει επίσης ένα ειδικό βάρος στην χρήση του Γυαλιού. Με μία
εντολή του τύπου: “give directions to [διεύθυνση].” η συσκευή θα αρχίσει να
καθοδηγεί τον χρήστη. Το μειονέκτημα στην συγκεκριμένη λειτουργία είναι πως ο
χρήστης δεν μπορεί να αποθηκεύσει κάποια μέρη ή κάποια πρόσωπα, ώστε να λάβει
οδηγίες προς αυτά. Έτσι εντολές όπως "give directions home" ή "give directions to
George" δεν θα λειτουργήσουν. Αντίθετα εντολές σαν: "find me the closest cocktail
bar" θα λειτουργήσουν άψογα και θα εμφανίσουν ένα αποτέλεσμα στο οποίο ο
χρήστης μπορεί να πατήσει πάνω και ή να το καλέσει τηλεφωνικά ή να πλοηγηθεί
προς αυτό.
Επιπλέον υπάρχουν φωνητικές εντολές που εκτελούν και άλλες διαδικασίες,
όπως αναζήτησης φωτογραφιών ("Google, photos of Acropolis"), μετάφρασης
λέξεων σε μία άλλη γλώσσα ("say thanks in Greek") ή ακόμα και αναζήτησης
πληροφοριών για μια πτήση ("what time does flight Α123 depart from ATH?").
Γενικά όλες οι εντολές λαμβάνονται και κατανοούνται από την συσκευή χωρίς
32

σφάλματα. Βέβαια σε ευρύτερο πλαίσιο ο μηχανισμός αναγνώρισης φωνής αφήνει
πολλά περιθώρια διόρθωσης και εξέλιξης που πρέπει να γίνουν στο μέλλον.
Google Glass Voice Commands: 5
task

command

video

“record a video”

photo

“take a picture”

initiate hangout “hang out with [person/circle].”
search

“google [search query].”

image search

“google photos of [search query].”

translate

“say [phrase] in [language].”

navigate

“give directions to [place].”

TXT / SMS

weather

air travel

“send a message to [name].”
“send [message] to [name].”
“how is the weather in [location]?”
“when does flight [flight number] depart from
[airport]?”

2.3 Πλοήγηση
Η πλοήγηση αποτελεί μία από τις καλύτερες εφαρμογές του Γυαλιού. Ο
χρήσης μπορεί να προφέρει μια διεύθυνση, να βρει ένα κατάστημα ή ακόμα και να
επιλέξει έναν προτεινόμενο προορισμό από το Google Now, και να λάβει

5

Προφανώς οι εντολές είναι στην αγγλική γλώσσα γι’ αυτό και αναφέρονται στο παρόν κείμενο με τις
πρωτότυπες λέξεις και όχι ως ελεύθερη μετάφραση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση για
την προφορά των φωνητικών εντολών σε άλλες γλώσσες.
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πληροφορίες για το πως να φθάσει στον προορισμό του βήμα-βήμα. Σε περίπτωση δε,
που ο χρήστης έχει εγκαταστήσει την εφαρμογή MyGlass στο κινητό του τηλέφωνο,
ρυθμίζοντάς την ως ικανή πλοήγησης, έχει την δυνατότητα να στέλνει πληροφορίες
πλοήγησης από το τηλέφωνο στο γυαλί κατευθείαν μόλις επιλέξει έναν προορισμό.
Η παρουσίαση των οδηγιών μοιάζει πολύ με αυτή σε ένα Android smartphone
που κάνει χρήση του Google Navigation. Ωστόσο κανείς θα απογοητευτεί περιμένει
μια πιο ρεαλιστική εμπειρία πλοήγησης με ένα τρισδιάστατο βέλος να αιωρείται
πάνω από το κεφάλι του δείχνοντάς του την επόμενη στροφή. Βέβαια το μέλλον
φαντάζει ευοίωνο μιας και η Google έχει δείξει κάποια πρώτα σημάδια
παρακολούθησης της κίνησης του κεφαλιού.
Όπως και σε άλλες συσκευές πλοήγησης οι οδηγίες εκτός από το να
παρουσιάζονται στην οθόνη συνοδεύονται και σε ηχητική μορφή. Το μειονέκτημα
στο Γυαλί είναι ότι ο χρήστης δεν έχει την δυνατότητα να απενεργοποιήσει τον ήχο
σε περίπτωση που δεν τον θέλει. Παρόλα αυτά οι μόνιμες ηχητικές οδηγίες
ακούγονται σε φιλικό τόνο, εύηχα, σαν να υποστηρίζουν τον χρήστη, και δεν
θυμίζουν καθόλου τις απότομες και φαινομενικά ευέξαπτες οδηγίες άλλων συσκευών
πλοήγησης. Τέλος ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να λάβει οδηγίες καθώς περπατά,
κάνει ποδήλατο ή οδηγεί, ενώ δεν μπορεί να επιλέξει να πλοηγηθεί με τη δημόσια
συγκοινωνία.

2.4 Λειτουργίες της Κάμερας
Όπως και με τις υπόλοιπες λειτουργίες έτσι και για την κάμερας ο χρήστης
μπορεί να επιλέξει να την χρησιμοποιήσει είτε με την φωνή του, όπως περιγράφηκε
παραπάνω, είτε πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης του κλείστρου που βρίσκεται στο
πάνω δεξιά μέρος του Γυαλιού. Ανεξάρτητα από τον τρόπο λήψης μιας φωτογραφίας,
υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Αυτό είναι σημαντικό γιατί δίνει στον χρήστη τον
χρόνο που χρειάζεται να απομακρύνει το χέρι του από την συσκευή και να
σταθεροποιηθεί ώστε πετύχει μια καλή λήψη.
Ακριβώς η ίδια διαδικασία συμβαίνει και για την λήψη βίντεο, απλά στον
χειροκίνητο τρόπο χρειάζεται ο χρήστης να κρατήσει το κουμπί πατημένο λίγο
περισσότερο. Από τον κατασκευαστή η συσκευή καταγράφει βίντεο διάρκειας 10
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δευτερολέπτων, σε περίπτωση όμως που ο χρήστης θέλει περισσότερο, μπορεί με ένα
διπλό χτύπημα της επιφάνειας αφής να καταγράψει όσο χρειάζεται, έχοντας βέβαια
άνω όρια την μπαταρία και την χωρητικότητα της συσκευής. Μόλις ολοκληρωθεί μία
λήψη ο χρήστης μπορεί να μεταφερθεί εμπρός ή πίσω σε ότι έχει καταγράψει, και
μέσα από λίγα αγγίγματα είναι σε θέση είτε να μοιραστεί το βίντεο στο Google+ με
κάποια επαφή/κύκλο, είτε να το διαγράψει.
Ο χρήσης δεν μπορεί να προσθέσει κάποιο κείμενο όταν ανεβάζει μία λήψη
στο διαδίκτυο, ούτε ως περιγραφή ούτε ως τίτλο, το μόνο που εμφανίζεται είναι το
hashtag “#throughglass”. Αυτό το γεγονός προκαλεί ένα μπέρδεμα στα δεδομένα που
διαμοιράζει ο χρήστης, μια εύκολη κ απλή λύση θα μπορούσε να είναι να ηχογραφεί
μια λεζάντα που θα προστίθεται σε κάθε λήψη, προαιρετικά. Επιπλέον οι
φωτογραφίες συγχρονίζονται με τον λογαριασμό Google+ του χρήστη, ώστε να
μπορεί να τις διαμοιραστεί αργότερα στον ελεύθερο χρόνο του και όχι αναγκαστικά
την στιγμή που τις τράβηξε. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι σε μερικούς χρήστες,
ιδιαίτερα σε αυτούς με όχι και τόσο σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο παρατηρήθηκαν
αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις στο χρόνο που χρειάστηκε για τον διαμοιρασμό μιας
φωτογραφίας, πόσο μάλλον σε μεγάλα βίντεο.

2.5 Αναζήτηση στο Διαδίκτυο
Όταν ένας μέσος χρήστης ακούει την λέξη Google το πρώτο πράγμα που του
έρχεται στο μυαλό είναι μια μηχανή αναζήτησης, πανίσχυρη για πολλούς. Είναι
αναμενόμενο λοιπόν το Γυαλί της Google να προσφέρει αυτήν την δυνατότητα στον
χρήστη. Μέσα από τα Γυαλιά μπορεί κανείς να αναζητήσει το οτιδήποτε, το
πρόβλημα όμως προκύπτει στα αποτελέσματα που έχει την δυνατότητα να προσφέρει
η ίδια η συσκευή. Το μέγεθος και η ανάλυση της οθόνης περιορίζουν δραστικά κάθε
αναζήτηση.
Στην ουσία οποιαδήποτε αναζήτηση κάνει ο χρήστης είναι σαν να πατά το
“I'm feeling lucky” (“Αισθάνομαι τυχερός”) 6 στην ιστοσελίδα του Google. Έτσι από

6

“I'm feeling lucky”: Στην σελίδα αναζήτησης της Google, κάτω από την μπάρα όπου ο χρήστης
μπορεί να γράψει ότι θέλει, υπάρχουν δύο κουμπιά το “Google Search” και το “I'm Feeling Lucky”. Το
πρώτο οδηγεί τον χρήστη σε μία λίστα με αποτελέσματα σχετικά με την αναζήτησή του, ενώ το
δεύτερο το οδηγεί κατευθείαν στην ιστοσελίδα του πρώτου αποτελέσματος. Έτσι γράφοντας για
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την μία μπορεί να πάρει αποτελέσματα που δεν χρειάζεται, ενώ από την άλλη μπορεί
να πάρει σωστά αποτελέσματα αλλά με πληροφορία που δεν χρειάζεται.
Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα από εμπειρίες χρηστών, στην εντολή
“Google Engadget” ο χρήστης θα δει την περιγραφή του Engadget 7, αλλά όχι την
ιστοσελίδα ή κάποια από τα τελευταία νέα που θα αναφέρονται μέσα σε αυτήν.
Αντίθετα στην εντολή “Google Howard Schultz” θα δει το αποτέλεσμα από την
Wikipedia για αυτόν. Επιπλέον το Γυαλί μπορεί να διαβάσει και την πρώτη πρόταση
στον χρήστη “Howard Mark Schultz (born July 19, 1953) is an American
businessman and writer...”. 8 Στην συνέχεια παρουσιάζονται μερικές σελίδες με
πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόσωπο, ακόμα και φωτογραφία του.
Συνολικά δεν μπορούμε να κρίνουμε την χρησιμότητα της αναζήτησης στο
Google μέσα από το Γυαλί. Ότι αφορά σε πληροφορίες από την Wikipedia ή απλές
μαθηματικές πράξεις και μετατροπές το Γυαλί θα απαντήσει τέλεια (πχ. “Google how
many meters in an inch”). Αντίθετα αν ο χρήστης κάνει ποιο σύνθετα ερωτήματα τα
αποτελέσματα θα είναι απογοητευτικά.

2.6 Ανταλλαγή Μηνυμάτων
Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων αποτελεί με την σειρά της μια πολλά
υποσχόμενη εφαρμογή για το Γυαλί. Ένας χρήστης μπορεί χωρίς καν να
χρησιμοποιήσει τα χέρια του να επικοινωνήσει γραπτά με τις επαφές του απλά
λέγοντας “ok glass, send a message to...” αμέσως θα εμφανιστεί μια λίστα με τις
επαφές του. Μπορεί είτε να προφέρει το όνομα, είτε να το επιλέξει με το χέρι του από
την επιφάνεια αφής, μετά μπορεί να πει το μήνυμα που θέλει να στείλει.
Αν μία επαφή έχει μόνο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο χρήστης
παράδειγμά “white house” και πατώντας το “I'm Feeling Lucky” θα μεταβεί απευθείας στο
www.whitehouse.gov.
7

Το Engadget είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό με καθημερινή κάλυψη σε θέματα που αφορούν
ηλεκτρονικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και gadgets.

Howard Schultz: Είναι ένας Αμερικάνος επιχειρηματίας και συγγραφέας. Έγινε
γνωστός σαν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Starbucks και πρώην
ιδιοκτήτης των Seattle SuperSonics. Επιπλέον ήταν συνιδρυτής με τον Dan Levitan
της Maveron, έναν επενδυτικό όμιλο το 1998.
8
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δεν έχει εγκαταστήσει την εφαρμογή MyGlass, ότι μήνυμα ηχογραφήσει θα στέλνεται
σαν email. Την στιγμή που ο χρήστης θα λάβει ένα μήνυμα (οποιουδήποτε τύπου) θα
ακούσει και ένα χτύπο για ηχητική προειδοποίηση. Μπορεί να δει το μήνυμα απλά
σηκώνοντας ελαφρώς το κεφάλι του, βέβαια αρχικά θα εμφανιστούν μόνο οι πρώτες
λίγες γραμμές από το μήνυμα, αλλά είναι αρκετές τις περισσότερες φορές για να
καταλάβει ο χρήστης να θέλει να το διαβάσει ολόκληρο ή όχι. Σε περίπτωση που
χρειαστεί να δει περισσότερα, η διαδικασία είναι δύο αγγίγματα, ένα για να
εμφανιστεί το μενού και ένα για να επιλέξει “Read More”. Επιπλέον έχει την
δυνατότητα με λίγες κινήσεις ακόμα να ακούσει το μήνυμα. Οι επιλογές “reply”,
“reply all”, “archive” ή “star the message” υπάρχουν και αποτελούν οικίες κινήσεις
για τους χρήστες 9.
Για να μπορέσει κανείς να επικοινωνήσει με sms χρησιμοποιώντας το Γυαλί
θα πρέπει να διαθέτει ένα smartphone με δυνατότητα Bluetooth σύνδεσης, διαδίκτυο
και την εφαρμογή MyGlass. Ανάλογα με τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες
σε μία επαφή θα σταλεί ένα SMS ή ένα email όταν ο χρήστης πει “ok glass, send a
message to...” αν υπάρχει και αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση email, το Γυαλί θα
στείλει αυτόματα ένα SMS στον παραλήπτη. Επίσης αν ο χρήστης διαθέτει και
αριθμό από το Google Voice τότε το μήνυμα θα σταλεί από εκεί, αλλιώς θα γίνει
κανονικά η χρήση τις SIM του τηλεφώνου. Τέλος για να μπορεί ο χρήστης να
λαμβάνει SMS στο Γυαλί του, πρέπει να βεβαιωθεί ότι μέσα από την εφαρμογή
MyGlass έχει ενεργοποιήσει τη συσκευή του από το μενού επιλογών.
Σίγουρα μπορούμε να πούμε πως πολλά πράγματα χρήζουν βελτίωσης όσο
αφορά την αποστολή και λήψη μηνυμάτων, για παράδειγμα η χρήση του Γυαλιού
κατά την διάρκεια της οδήγησης δεν προσφέρει την απαιτούμενη ελευθερία κινήσεων
στον χρήστη να διαβάσει ένα email. Ιδανικά με το που έρθει ένα μήνυμα θα
μπορούσε να διαβαστεί στον χρήστη κ αυτός να μπορεί να απαντήσει μέσω φωνής,
αντίθετα όπως εξηγήσαμε και προηγούμενος χρειάζονται δυο τρεις κινήσεις με το
χέρι μόνο για να ακουστεί το email. Αν θέλουμε να το προχωρήσουμε και λίγο πιο
μακριά θα ήταν ωραίο να μπορεί ο χρήστης να διαβάζει ένα μήνυμα ολόκληρο απλά
9

“reply”, “reply all”, “archive”, “star the message”: Πρόκειται για βασικές λειτουργίες που έχουν
καθιερωθεί από σχεδόν όλους τους παρόχους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για τον λόγο αυτό είναι
απαραίτητη η εμφάνιση και η χρήση τους σε οποιαδήποτε πλατφόρμα διαχειρίζεται εφαρμογές
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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με το να γείρει το κεφάλι του προς τα πάνω ή κάτω για να μετακινηθεί μέσα σε αυτό.
Η τεχνολογία υπάρχει, αρκεί η Google να την ενσωματώσει μέσα στο Γυαλί της.
Τέλος πρέπει να αναφέρουμε πως ο χρήστης δεν μπορεί να συνθέσει ένα νέο
email. Επίσης σε όλες τις ηχητικές απαντήσεις που θα στείλει θα αναγράφεται στο
τέλος “Sent through Glass”. Όσο αφορά το ποσοστό επιτυχίας του λογογράφου είναι
ικανοποιητικό αλλά σε μικρής έκτασης απαντήσεις. Για παράδειγμα έχει παρατηρηθεί
από χρήστες πως πολλές φορές δεν μπορεί να διακρίνει την διαφορά ανάμεσα στα
“was” και “wasn't”. Σε περίπτωση που μία απάντηση δεν καταγραφεί σωστά τότε
πρέπει να ακυρωθεί ολόκληρο το μήνυμα και να ξεκινήσει από την αρχή. Γενικά, αν
η ομιλία είναι αργή, καθαρή και χωρίς συντμήσεις δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

2.7 Βιντεοκλήση (Ηangouts)
Η επικοινωνία με ένα ή περισσότερα άτομα με χρήση και ήχου και εικόνας
είναι αρκετά δοκιμασμένη και πετυχημένη, ιδιαίτερα αν γίνεται ανάμεσα σε δύο
υπολογιστές. Τα πράγματα περιπλέκονται λίγο περνώντας στα smartphones και στις
ταμπλέτες. Ο χρήσης πρέπει να την κρατά μπροστά στο πρόσωπό του για να
επικοινωνήσει. Εκτός αυτού σε έναν εξωτερικό χώρο με πολύ φασαρία είναι σχεδόν
αδύνατη η επικοινωνία με βιντεοκλήση, χωρίς την χρήση ακουστικών για τον ήχο.
Με το Γυαλί ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το άτομο που θέλει και να
βλέπει το πρόσωπο του να αιωρείται μπροστά του. Βέβαια ο συνομιλητής δεν είναι σε
θέση να βλέπει το πρόσωπο του χρήστη, κάτι που καθιστά αυτού του είδους την
συνομιλία ξεχωριστή. Ίσως είναι διασκεδαστικό για κάποιον να κάνει πεζοπορία και
να μοιράζεται μια ωραία θέα με τον φίλο του που δεν κατάφερε να έρθει. Ωστόσο
πρέπει να σημειωθεί πως καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα μιας τέτοιας
συνομιλίας παίζει η σύνδεση δεδομένων να είναι σταθερή και γρήγορη.
Εύκολα συμπεραίνει κανείς πως η βιντεοκλήση μεταξύ δύο χρηστών του
Γυαλιού είναι ανούσια εκτός και αν θέλουν να μοιραστούν το οπτικό του πεδίο για
κάποιο λόγο. Έτσι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί για μια νέα
μορφή βιντεοκλήσης, παρόλα αυτά το Γυαλί πήγε ένα βήμα παρακάτω αυτήν την
μορφή επικοινωνίας επιβεβαιώνοντας ακόμα μια φορά το ρητό… “Sky is the limit!”
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2.8 Άλλες Εφαρμογές
Το Γυαλί σαν μια νέα συσκευή είναι λογικό να μην συνοδεύεται από πλήθος
εφαρμογών που να ικανοποιούν όλους του πιθανούς χρήστες. Κάτι τέτοιο είναι και
απόλυτα λογικό μιας και δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα η εμπορική έκδοση του
Γυαλιού με να τελικά του χαρακτηριστικά. Θα ήταν παράληψη ωστόσο να μην
αναφέρουμε πως μέχρι τώρα έχουν εμφανιστεί ενδιαφέρουσες εφαρμογές που αν μη
τι άλλο αφήνουν πολλές προσδοκίες για το μέλλον.
Βέβαια είναι εμφανές πως και η ίδια η εταιρία δίνει αρκετό βάρος στην
ανάπτυξη εφαρμογών που θα πλαισιώνουν την συσκευή. 10 Στόχος της Google είναι η
δημιουργία φυσικών, καθημερινών εφαρμογών για τους χρήστες. Ακολουθώντας την
ίδια φιλοσοφία με την συσκευή, θέλουν οι χρήστες να αντιμετωπίζουν το Γυαλί σαν
προέκταση του εαυτού τους και όχι σαν κάτι επιπρόσθετο. Μέχρι στιγμής στην
δοκιμαστική αυτή έκδοση των Γυαλιών έχει υπολογιστεί πως το 83% των χρηστών
έχουν εγκαταστήσει και δοκιμάσει εφαρμογές (Glassware) τρίτων. Επιπλέον ένα
ακόμα σημαντικό σημείο είναι η προσπάθεια των προγραμματιστών της Google για
ανάπτυξη εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο και χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση
στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό θέλουν να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην ίδια την
συσκευή και τις δυνατότητές της και να την διαφοροποιήσουν από ένα smartphone
που στέκεται στο κεφάλι του χρήστη.
Από τις πρώτες αξιοσημείωτες εφαρμογές των Γυαλιών είναι η “New York
Times”. Ανανεώνεται σχεδόν ανά μία ώρα, εκτός αν υπάρχει κάτι έκτακτο. Πατώντας
σε οποιαδήποτε είδηση ο χρήστης μπορεί να ακούσει τον τίτλο και την πρώτη
πρόταση από το άρθρο. Αλλά μέχρι εκεί, δεν υπάρχει καμία ρύθμιση για εμφάνιση
ολόκληρου του άρθρου. Μειονέκτημα; Μπορεί. Αλλά κάπως έτσι γινόταν και
παλιότερα όταν οι εφημερίδες κρέμονταν με μανταλάκια γύρω από τα περίπτερα,
παρουσιάζοντας μόνο τα πρωτοσέλιδα με τίτλους και ένα μέρος από τα άρθρα.
Άλλες εφαρμογές που εμφανίζονται σταδιακά στο Γυαλί είναι το “Facebook”
και το “Twitter” μιας και πολλοί χρήστες θα ήθελαν να μπορούν να δημοσιεύσουν
μια φωτογραφία αμέσως μετά την λήψη της σε ένα μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Το
Glassgramm, εμπνευσμένο από το Instagramm, έρχεται με την σειρά του να
10

https://plus.google.com/u/0/+GoogleGlass/posts/HA3ikPpQTPf Μέσα από τον λογαριασμό του
“Google Glass” στο Google+ γίνονται συνεχώς ανακοινώσεις για νέα που αφορούν τη συσκευή.
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ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες που θέλουν να δώσουν μια
περισσότερο καλλιτεχνική άποψη σε μία φωτογραφία και σε συνδυασμό με το
Twitter να την μοιραστούν με άλλους.
Το εύρος των εφαρμογών όπως είναι λογικό είναι τεράστιο, μιας και κάθε
χρήστης είναι με την σειρά του ξεχωριστός. Όπως είναι λοιπόν αναμενόμενο, μιας και
συμβαίνει ήδη στον κόσμο των smartphones, δεν θα υπάρξουν μόνο εφαρμογές
τεχνολογικού

χαρακτήρα.

Η

“Kitchme”

για

παράδειγμα,

δείχνει

αρκετά

ενδιαφέρουσα και στην κυριολεξία λύνει τα χέρια των χρηστών στο μαγείρεμα.
Παρέχει δυνατότητα επιλογής μίας συνταγής μαζί με φωτογραφία της. Σε περίπτωση
που την επιλέξει ο χρήστης παρουσιάζονται μπροστά του κάρτες με τα συστατικά που
θα χρειαστεί και στην συνέχεια τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει για να την
εκτελέσει, μαζί με τον απαιτούμενο χρόνο κάθε βήματος .
Η “Crystal Shopper” με την σειρά της παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον μιας
και με την συγκεκριμένη εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να σκανάρει τα barcode από
ένα προϊόν και στην συνέχεια να του εμφανιστεί μια κάρτα με πληροφορίες για αυτό,
την χαμηλότερη και την υψηλότερη τιμή του στο amazon, την βαθμολογία του και
μια φωτογραφία του. Επιπλέον ο χρήστης έχει την δυνατότητα κινώντας το κεφάλι
του προς τα πάνω να βάλει το προϊόν σε μία λίστα ώστε να το δει λεπτομερώς
αργότερα ή κουνώντας το κεφάλι δεξιά αριστερά να ξεκινήσει ξανά την αναζήτηση.
Στην κατηγορία των off-line εφαρμογών ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
μια Glassware μετάφρασης 11 με την οποία ο χρήστης μπορεί να δει μια εικόνα με
γράμματα (πχ μια ταμπέλα στον δρόμο) και κεντράροντας με την κάμερα να πάρει
την εικόνα μεταφρασμένη, χωρίς την χρήση του διαδικτύου ή κάποιας web
εφαρμογής όπως το Google Translate.
Μέσα από τα λίγα αυτά παραδείγματα γίνεται αντιληπτό μια φορά ακόμα πως
το Γυαλί της Google δεν είναι απλά ένα νέο τεχνολογικό gadget, που θέλει να γίνει
μόδα. Οι εφαρμογές που το ακολουθούν και αυτές που θα προκύψουν στην συνέχεια
δείχνουν την μετάβαση σε ένα νέο είδος συσκευών των “φερόμενων”, οι οποίες
ξεπερνώντας τις φορητές συσκευές γίνονται ένα με τον χρήστη και τον επεκτείνουν.

11

Word Lens http://en.wikipedia.org/wiki/Word_Lens
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3 Συστήματα Αναγνώρισης Προτύπων
3.1 Σύστημα Αναγνώρισης Προσώπου

3.1.1 Γενικά
Γενικά ένα Σύστημα Αναγνώρισης Προσώπων 12 είναι μια εφαρμογή των
«Συστημάτων

Αναγνώρισης

Προτύπων»13,

που

χρησιμοποιείται

για

αυτοματοποιημένη αναγνώριση ή επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός ατόμου από μία
ψηφιακή εικόνα ή ένα καρέ από βίντεο. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό, είναι η
σύγκριση χαρακτηριστικών προσώπου μεταξύ της εισόδου στο σύστημα (στατική
εικόνα) και μιας βάσης δεδομένων χαρακτηριστικών. Συναντάται συχνά η χρήση του
σε συστήματα ασφαλείας και μπορεί να συσχετισθεί και με άλλες βιομετρικές
μεθόδους, όπως η αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων και η αναγνώριση
αμφιβληστροειδούς.
Προσπαθώντας να αναλύσει κανείς την διαδικασία αναγνώρισης προσώπου,
εύκολα συμπεραίνει πως το σύνολο των αλγόριθμων που χρησιμοποιούνται
λειτουργεί όπως περίπου και ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Αρχικά λοιπόν καθώς κάνει
νέες γνωριμίες λαμβάνει ένα σύνολο από πρόσωπα και τα αποθηκεύει στη μνήμη του,
στην συνέχεια, κάθε φορά που συναντά ένα πρόσωπο κάνει μία αναδρομή στη μνήμη
και αναζητά στα αποθηκευμένα πρόσωπα αν υπάρχει κάποιο που να ταιριάζει σε
αυτό που βλέπει την δεδομένη στιγμή. Σε κάθε προσπάθεια για ταίριασμα που γίνεται
το αποθηκευμένο πρόσωπο δεν θα ταιριάζει απόλυτα με το τρέχον, αλλά θα υπάρχει

12

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_
%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7
%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85 Γενικές
πληροφορίες γύρω από Συστήματα Αναγνώρισης Προσώπων.
Η αναγνώριση προτύπων (Pattern Recognition) είναι ένα επιστημονικό πεδίο με στόχο την ανάπτυξη
αλγορίθμων για την αυτοματοποιημένη απόδοση κάποιας τιμής ή διακριτικού στοιχείου σε εισαγόμενα
δεδομένα, συνήθως κωδικοποιημένα ως αλληλουχίες αριθμών. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ενδεικτικά, τα
δεδομένα αυτόματα ταξινομούνται σε κατηγορίες ή διαχωρίζονται σε ομάδες με βάση κάποια
κριτήρια, ακόμα και υπό την παρουσία θορύβου ο οποίος δυσκολεύει την αναγνώριση, ωθώντας
συνήθως τα δεδομένα να μοιάζουν περισσότερο τυχαία απ' όσο πραγματικά είναι. Το ερευνητικό
ενδιαφέρον για την αναγνώριση προτύπων έχει τις ρίζες του στη δεκαετία του 1960, κατά την πρώτη
περίοδο ανάπτυξης της πληροφορικής και, ειδικότερα, της τεχνητής νοημοσύνης.
13
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ένας συντελεστής ομοιότητας.
Σε αντιστοιχία λοιπόν με τον προηγούμενο τρόπο που χονδροειδώς
παρουσιάσαμε, οι αλγόριθμοι αναγνώρισης προσώπων έχουν καταγεγραμμένα
πρόσωπα στην τοπική τους μνήμη, κάθε φορά που καταγράφεται ένα νέο πρόσωπο
από μία κάμερα, συγκρίνεται με αυτά που ήδη υπάρχουν στην τοπική μνήμη. Όπως
είναι λογικό και στην περίπτωση αυτή είναι αδύνατο να επιτευχθεί απόλυτη
ομοιότητα, επομένως η επιτυχία βασίζεται στις αποκλίσεις του τρέχοντος προσώπου
με τα αποθηκευμένα. Σε περίπτωση υψηλής συσχέτισης θεωρείται πως το πρόσωπο
έχει αναγνωριστεί, σε αντίθετη περίπτωση η ταυτοποίηση αποτυγχάνει. Επομένως
υπάρχει ένα κατώφλι που ορίζεται πάντα από τον προγραμματιστή και απαντάει σε
κάθε σύγκριση. Βέβαια το πως θα οριστεί το κατώφλι αυτό, αν θα είναι πάντα
σταθερό ή θα μεταβάλλεται και γενικά η χρήση του ώστε να βελτιστοποιεί το
σύστημα μπορεί να αποτελέσει από μόνο του μια εργασία και δεν θα επεκταθούμε
περαιτέρω.
Τέτοιου είδους συστήματα ακολουθούν μια τυπική αρχιτεκτονική η οποία
περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στάδια επεξεργασίας. Τα βήματα της διαδικασίας που
ακολουθεί ένα Σύστημα Αναγνώρισης Προσώπου είναι τα εξής 14:
i.

Λήψη μετρήσεων για κάποιες από τις ιδιότητες του αντικειμένου που μας
αφορούν

ii.

Προεπεξεργασία

των

μετρήσεων

για

τη

μείωση

θορύβου

και/ή

κανονικοποίηση των μετρήσεων
iii.

Εξαγωγή χαρακτηριστικών με τα οποία γίνεται η διάκριση των προτύπων

iv.

Ταξινόμηση, που περιλαμβάνει τη σύγκριση των χαρακτηριστικών του
αντικειμένου με κάποια χαρακτηριστικά που το σύστημα ήδη γνωρίζει που
ανήκουν, ώστε να το αντιστοιχίσει σε κάποια κλάση.
Υπάρχουν δύο βασικές διαδεδομένες μέθοδοι για την αναγνώριση προσώπου,

η γεωμετρική, που στηρίζεται σε χαρακτηριστικά του πρόσωπο, και η φωτομετρική
που στηρίζεται στην όψη του.
Τις

14

τεχνικές

αυτόματης

αναγνώρισης

προσώπων

μπορούμε

να

τις

Privacy and Technologies of Identity, Ch.7, Katherine J. Strandburg & Danela Stan Raicu
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κατατάξουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Τους γενικούς αλγόριθμους, τις
δισδιάστατες τεχνικές και τις τρισδιάστατες τεχνικές. Με τον όρο «γενικός
αλγόριθμος» εννοούμε, τους αλγόριθμους εκείνους, οι οποίοι δεν έχουν κάποια
συγκεκριμένη τακτική όσο αφορά τον χειρισμό των εικόνων ως προς τις διαφορετικές
παραλλαγές που μπορεί να παρουσιάζουν τα πρόσωπα. Είναι σχεδιασμένοι δηλαδή
ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως οι διαφοροποιήσεις στο
φωτισμό, στις εκφράσεις, στην ηλικία. Οι δισδιάστατες και τρισδιάστατες τεχνικές
έχουν σαν κύριο σκοπό, να εκτελέσουν τη διαδικασία της αναγνώρισης μέσα από
μηχανισμούς που μπορούν να εξαλείψουν ή και να αντισταθμίσουν τις δυσκολίες που
προκύπτουν λόγω των περιορισμών που αναφέραμε προηγουμένως.

3.1.2 Ολικές Μέθοδοι
Με τον όρο ολικές μέθοδοι υποδηλώνουμε τις τεχνικές οι οποίες κάνουν
χρήση ολόκληρης της εικόνας έτσι ώστε να καταφέρουν να επιτύχουν την
αναγνώριση ή την ταυτοποίηση του προσώπου. Μια από τις γνωστότερες τεχνικές
είναι αυτή της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες, ή αλλιώς ιδιοπρόσωπα. Οι Turk και
Pentland 15 χρησιμοποίησαν την τεχνική αυτή για να πετύχουν τον εντοπισμό
διαφορετικών προσώπων μέσα σε μια εικόνα και ταυτοποίησή τους. Οι Kirdy και
Sirovich 16 με την σειρά τους, χρησιμοποίησαν τα ιδιοπρόσωπα, έτσι ώστε να
αναπαραστήσουν τις εικόνες με ένα μικρότερο πλήθος στοιχείων τα οποία θα
σχετίζονταν με τις μεγαλύτερες ιδιοτιμές.
Σε γενικές γραμμές η τεχνική των ιδιοπροσώπων , υπολογίζει τις ιδιοτιμές και
τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα από ένα σύνολο εικόνων που έχουμε ως σύνολο
εκπαίδευσης, και δημιουργεί τον ιδιόχωρο των προσώπων. Οι εικόνες που έχουμε στο
σύνολο εκπαίδευσης και στο σύνολο ελέγχου προβάλλονται στο χώρο αυτό. Η
τεχνική αυτή αποτελεί μια εύκολη και γρήγορη μέθοδο αναγνώρισης προσώπων.

15

M. A. Turk and A. P. Pentland, ‘‘Eigenfaces for recognition’’, Journal of Cognitive Neuroscience,
vol. 3, No. 1, 71–86, 1991
16

M. Kirby and L. Sirovich, ‘‘Application of the karhunen-loeve procedure for the characterization of
human faces’’, IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 12, No. 1, 103–108, Θαν. 1990
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3.1.3 Τοπικές Μέθοδοι
Όπως είδαμε στη προηγούμενη μέθοδο, για να μπορέσουν να αναγνωρίσουν
τα πρόσωπα από τις εικόνες χρησιμοποιούσαν ολόκληρη την εικόνα του προσώπου.
Σε αντίθεση με αυτό, οι τεχνικές που ανήκουν στην κατηγορία «τοπικές μέθοδοι»,
χρησιμοποιούν ένα σύνολο από μεμονωμένα σημεία ή περιοχές της εικόνας, και από
αυτά, μετά από κάποια επεξεργασία, εξάγονται τα χαρακτηριστικά τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν στην ταξινόμηση των εικόνων.
Μια πρώιμη τεχνική αναγνώρισης προσώπων από εικόνες είναι αυτή της
ταύτισης προτύπων. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, θεωρούμε κάποιες περιοχές σε
μια εικόνα ως πρότυπα και συγκρίνονται με κάποια άλλα πρότυπα από την βάση
δεδομένων με την βοήθεια κάποιας μετρικής, όπως της Ευκλείδειας απόστασης. Οι
Bruneli και Poggio 17 προχώρησαν σε μια αυτοματοποιημένη επιλογή ενός συνόλου
προτύπων. Το σύνολο αυτό βασίζεται στα συγκεκριμένα τέσσερα χαρακτηριστικά, τα
μάτια, τη μύτη, το στόμα και ολόκληρο το πρόσωπο. Σε κάθε πρότυπο, η
συγκεκριμένη περιοχή της εικόνας συγκρίνεται με τις αντίστοιχες περιοχές των
εικόνων που υπάρχουν στη βάση δεδομένων.
Από την κάθε σύγκριση εξάγεται ένα αποτέλεσμα και το άθροισμα των
αποτελεσμάτων ορίζει το αποτέλεσμα της αναγνώρισης. Το βασικότερο όμως
πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή η τεχνική εντοπίζεται στην περιγραφή των
προτύπων. Το σύστημα αναγνώρισης πρέπει να δείχνει ανοχή σε συγκεκριμένες
αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων στη βάση δεδομένων και αυτών που βρίσκονται για
αναγνώριση, αφού ο μέσος όρος κάποιων διαφορών κάνει τα πρόσωπα μοναδικά.

3.1.4 Δισδιάστατη αναγνώριση
Η πιο απλή μέθοδος ανάλυσης είναι η αναγνώριση σε δύο διαστάσεις.
Κάποιοι αλγόριθμοι αναγνώρισης προσώπου, αναγνωρίζουν τα πρόσωπα εξάγοντας
χαρακτηριστικά από την εικόνα του προσώπου του ατόμου. Κάθε πρόσωπο έχει
πολυάριθμα ξεχωριστά διακριτικά στοιχεία από άλλα, με διαφορετικές κορυφές και

17

Roberto Brunelli and Tomaso Poggio, ‘‘Face recognition: features versus templates’’,IEEE
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 15, No. 10, 1042–1052, 1993.
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κοιλάδες, που μπορούν να αποτελέσουν χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο
πρόσωπο. Τέτοια μπορεί να είναι:


Η απόσταση μεταξύ ματιών.



Το πλάτος της μύτης.



Το βάθος των ματιών.



Το σχήμα των ζυγωματικών.



Το μήκος του σαγονιού.
Τα χαρακτηριστικά αυτά αποκαλούνται κομβικά σημεία (nodal points) και

είναι αυτά που καθορίζουν τις διαφορές μεταξύ προσώπων. Συνολικά το ανθρώπινο
πρόσωπο έχει περίπου 80 τέτοια χαρακτηριστικά.
Με την σειρά τους, αλγόριθμοι κανονικοποιούν μια σειρά δεδομένων που
απαιτούν για την αναγνώριση προσώπου από ένα σύνολο προσώπων και στη
συνέχεια συμπιέζουν τα χαρακτηριστικά που απαιτούν, καταλήγοντας στην πιο μικρή
ικανοποιητική

διάσταση

διανύσματος

χαρακτηριστικών.

Η

μέθοδος

αυτή

χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο PCA (Principal Components Analysis), σύμφωνα με τον
οποίο θεωρούμε ότι έχουμε ένα διάνυσμα εισόδου n διαστάσεων το οποίο αποτελεί
την αναπαράσταση του κάθε προσώπου σε μία συλλογή από εικόνες προσώπων, ο
αλγόριθμος PCA τείνει να βρει ένα διάνυσμα k διαστάσεων που ανήκει σε ένα
υποχώρο του αρχικού διανύσματος και έχει διανύσματα βάσης που αντιστοιχούν στην
μέγιστη διακύμανση προς κάθε κατεύθυνση του υποχώρου. Ο νέος αυτός υποχώρος
είναι κανονικά μικρότερης διάστασης από τον αρχικό χώρο.
Μια άλλη πολύ διαδεδομένη μέθοδος, συμπεριλαμβάνει την κατηγοριοποίηση
προσώπων κατά την εκπαίδευση του συστήματος και στη συνέχεια τη χρήση του
αλγόριθμου LDA (Linear Discriminant Analysis), ώστε να μεγιστοποιηθεί η
πυκνότητα ομοίων στοιχείων εντός της ίδιας κλάσης (ίδιο πρόσωπο) και παράλληλα
να αυξηθούν οι διαφορές που έχουν οι ίδιες οι κλάσεις.

3.1.5 Τρισδιάστατη αναγνώριση
Η τρισδιάστατη μέθοδος αναγνώρισης προσώπου αποτελεί μια παραλλαγή της
κλασικής δισδιάστατης αναγνώρισης, όπου χρησιμοποιείται η τρισδιάστατη
45

γεωμετρική αναπαράσταση του ανθρώπινου προσώπου. Είναι γνωστό ότι η
τρισδιάστατη αναγνώριση προσώπου μπορεί να επιτύχει σαφέστατα καλύτερα
αποτελέσματα από τη δισδιάστατη, πλησιάζοντας την ταυτοποίηση δαχτυλικού
αποτυπώματος. Στην συγκεκριμένη μέθοδο, επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα
εξετάζοντας τη γεωμετρία συμπαγών στοιχείων του προσώπου. Έτσι αποφεύγονται
προβλήματα που προέκυπταν με τη δισδιάστατη μελέτη και αφορούσαν αλλαγές στο
φωτισμό, αλλαγές στην έκφραση του προσώπου, το μακιγιάζ, διαφοροποίηση στον
προσανατολισμό του προσώπου κατά τη λήψη του στιγμιότυπου κλπ.
Το σημαντικότερο μειονέκτημα της τρισδιάστατης αναγνώρισης προσώπων,
είναι η ανάγκη για τρισδιάστατα μοντέλα, που απαιτούν τη χρήση ειδικού τύπου
συστήματα λήψης. Βέβαια, εξίσου ικανοποιητικές είναι πλέον πολλαπλές λήψεις του
ίδιου αντικειμένου από διαφορετικές οπτικές γωνίες, που με κατάλληλη επεξεργασία,
μπορεί να αποδώσει τις μεταβλητές που ενδιαφέρουν το σύστημα.
Η έρευνα στον τομέα της τρισδιάστατης αναγνώρισης προσώπου, ενισχύεται
από την ανάπτυξη αισθητήρων που μπορούν να κάνουν καλύτερη δουλειά από τις
απλές 3D μηχανές λήψης. Οι αισθητήρες αυτοί λειτουργούν προβάλλοντας δομημένο
φως στο υπό εξέταση πρόσωπο, ενώ μπορούν να συνδεθούν παράλληλα περίπου 12
πάνω σε ένα CMOS chip, με καθένα να λαμβάνει διαφορετικό τμήμα του οπτικού
φάσματος. Άλλες μέθοδοι συμπεριλαμβάνουν τη χρήση αόρατων δομών φωτός για τη
λήψη των δεδομένων, καθώς δεν θα απαιτούσαν την ύπαρξη (ή όχι) φωτός στο χώρο
που βρίσκεται το πρόσωπο.

3.1.6 Βιομετρική αναγνώριση
Με την συνεχώς αυξανόμενη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων για την
αναγνώριση ενός ατόμου τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, ο
όρος “βιομετρικά χαρακτηριστικά” ή “biometrics” χρησιμοποιείται για να δηλώσει
αυτοματοποιημένες μεθόδους για αναγνώριση ή ταυτοποίηση ενός ατόμου κάνοντας
χρήση φυσικών και συμπεριφορικών χαρακτηριστικών. Χαρακτηριστικά της πρώτης
κατηγορίας θεωρούνται τα δακτυλικά αποτυπώματα, η γεωμετρία του χεριού, το
πρόσωπο, ο αμφιβληστροειδής και η ίριδα του ματιού. Ενώ στην δεύτερη κατηγορία
είναι ενέργειες ή δυναμικά χαρακτηριστικά και εμπεριέχουν και το στοιχείο του
χρόνου. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων αποτελούν η υπογραφή, η φωνή, και το
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στυλ πληκτρολόγησης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό τέτοιου είδους δεδομένων είναι ότι
συλλέγονται ζωντανά και τα όποια αποτελέσματα δίνονται σε πραγματικό ή σχεδόν
πραγματικό χρόνο.

Για την επίτευξη ακόμα καλύτερων αποτελεσμάτων, με

μεγαλύτερη εγκυρότητα, χρησιμοποιείται μια επιπλέον διαδικασία που ονομάζεται
Surface Texture Analysis (ανάλυση υφής επιφάνειας). Με τη χρήση αλγορίθμων για
τη μετατροπή ενός τμήματος της επιφάνειας του προσώπου, σε μαθηματικές
ακολουθίες, μετρήσιμες στο χώρο, το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει γραμμές και
πόρους από το δέρμα, που έχει ένα πρόσωπο. Μάλιστα σύμφωνα με εταιρίες που
ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, αυτού του είδους η ανάλυση, δίνει μια ώθηση
20 έως 25% στην επιτυχή αναγνώριση προσώπου 18.
Τα δακτυλικά αποτυπώματα, η γεωμετρία χεριού, το πρόσωπο, ο
αμφιβληστροειδής, η ίριδα, η υπογραφή, η φωνή, η αρτηριακή πίεση, το μοτίβο
πληκτρολόγησης είναι τα κύρια βιομετρικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται
από τα τρέχουσα εμπορικά συστήματα. Υπάρχουν όπως και συστήματα που
χρησιμοποιούν πλήθος άλλων χαρακτηριστικών ή είναι υπό ανάπτυξη, όπως το
σχήμα των αφτιών, η ανακλαστικότητα του δέρματος, η οσμή του σώματος και το
βάδισμα.

Οι

εναλλακτικές

λύσεις

λοιπόν

στα

χαρακτηριστικά

που

θα

χρησιμοποιηθούν από ένα τέτοιο σύστημα είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Τα
βασικά χαρακτηριστικά όπως με τα οποία μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε όλα τα
παραπάνω είναι: διακριτικότητα, αντοχή, δυνατότητα μέτρησης.
Η διακριτικότητα συνεπάγεται ότι το χαρακτηριστικό πρέπει να δείξει μεγάλη
μεταβλητότητα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, ούτως ώστε να δώσει μια μοναδική
υπογραφή για κάθε άτομο. Η ανθεκτικότητα ενός βιομετρικού χαρακτηριστικού
καθορίζει το πώς το χαρακτηριστικό μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Στην
ιδανική περίπτωση, δεν πρέπει να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η δυνατότητα
μέτρησης ενός χαρακτηριστικού αναφέρεται στην ευκολία με την οποία μπορεί να
γίνεται ανιχνεύσιμο. Τέλος για να λειτουργήσει ένα χαρακτηριστικό στην πράξη
πρέπει να γίνετε γενικά αποδεκτό και να μην παρουσιάζονται περιπτώσεις δυσπιστίας
σε αυτό. Εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς τις κωλυσιεργίες που θα δημιουργούσε
αν κάποιο κράτος θεωρούσε την αναγνώριση αποτυπωμάτων μη αξιόπιστο
χαρακτηριστικό.

18

Privacy and Technologies of Identity, pp117, Katherine J. Strandburg & Danela Stan Raicu
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Τέτοιου τύπου τεχνολογίες έχουν ήδη δοκιμαστεί και εφαρμοστεί σε πολλούς
τομείς και χρήζουν περαιτέρω ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Παρόλο που ο κρατικός
τομέας ήταν πρωτοπόρος σε τέτοιου είδους μεθόδους, τα σκήπτρα έχουν πάρει πλέον
ιδιωτικές επιχειρήσεις που ενσωματώνουν και εξελίσσουν όλο και περισσότερο
συστήματα βιομετρικής αναγνώρισης για τις διάφορες λειτουργίες τους. Βέβαια, για
να αποκτήσουν μια ευρύτερη αποδοχή από το κοινό, θα πρέπει να καταβληθούν
προσπάθειες με στόχο την εκπαίδευση των ανθρώπων και ταυτόχρονα να
αναθεωρηθούν ισχύουσες νομικές εγγυήσεις, ώστε να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα
της ιδιωτικής ζωής των ατόμων.

3.2 Φωνητικό Αποτύπωμα

3.2.1 Γενικά
Ένα σύστημα αναγνώρισης φωνής είναι ένα πρόγραμμα το οποίο
χρησιμοποιεί την ανθρώπινη φωνή ως Βιομετρικό χαρακτηριστικό. Σκοπός του είναι
να επικυρώσει ή να απορρίψει την ταυτότητα που δηλώνει ένας χρήστης,
χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά που προέρχονται από την φωνή του. Σε σχέση
με άλλες μεθόδους ταυτοποίησης που έχουν ως βάση την εικόνα, όπως το δακτυλικό
αποτύπωμα, η ίριδα του ματιού και η αναγνώριση προσώπου, και απαιτούν
συγκεκριμένο και ακριβό εξοπλισμό, τα συστήματα αναγνώρισης φωνής είναι
σχεδιασμένα να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε τηλεφωνική συσκευή, και σε κάθε
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.
Εδώ καλό θα ήταν να γίνει και μια διευκρίνιση όσο αφορά όρους. Τα
συστήματα αναγνώρισης φωνής (Voiceprint Recognition System ή Speaker
Recognition System) αφορούν διεργασίες για την αναγνώριση του Ποιος μιλάει. Τα
προγράμματα αναγνώρισης ομιλίας, γνωστά και σαν λογογράφοι (Speech
Recognition), αναγνωρίζουν το Τι λέει ένας ομιλών. Επιπλέον υπάρχουν δύο βασικές
εφαρμογές στα συστήματα αναγνώρισης φωνής (και προσώπου). Η αυθεντικοποίηση
(authentication), στην οποία ο χρήστης θέλει αποδείξει τον ισχυρισμό της ταυτότητάς
του με την χρήση της φωνής του και η ταυτοποίηση (identification), η οποία
χρησιμοποιείται για την αναγνώριση ενός άγνωστου ομιλητή. Με βοήθεια από την
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θεωρεία συνόλων μπορούμε να ισχυριστούμε πως η αυθεντικοποίηση είναι μια σχέση
1:1 όπου μια ανθρώπινη φωνή ταιριάζει με ένα πρότυπο, ενώ η ταυτοποίηση είναι μια
σχέση 1:Ν όπου η φωνή συγκρίνεται με Ν πρότυπα.
Όσο αφορά την ασφάλεια ενός συστήματος, οι δύο αυτοί όροι πάλι δεν είναι
ίδιοι. Η αυθεντικοποίηση φωνής, όταν χρησιμοποιείται, παίζει το ρόλο του φύλακα,
προκείμενου να παρέχει ή όχι πρόσβαση (πχ. τραπεζικές συναλλαγές μέσω
τηλεφώνου). Η διαδικασία αυτή γίνεται εν γνώση του χρήστη και σε συνεργασία μαζί
του. Αντίθετα η ταυτοποίηση φωνής μπορεί να γίνει κρυφά χωρίς την συγκατάθεση
του χρήστη, για παράδειγμα η ταυτοποίηση ομιλητών σε μία συζήτηση. Τέλος
μπορούμε να συναντήσουμε και συστήματα που οι δύο αυτές μέθοδοι συνεργάζονται.
Σε εφαρμογές ελέγχου αποδεικτικών στοιχείων (forensics), πολλές φορές εκτελείται
μια διαδικασία ταυτοποίησης φωνής για την δημιουργία μιας λίστας με τα
επικρατέστερα

αποτελέσματα,

και

στην

συνέχεια

μια

σειρά

ελέγχων

αυθεντικοποίησης φωνής για τον καθορισμό του τελικού αποτελέσματος.

3.2.2 Τρόπος Λειτουργίας
Σε αυτοματοποιημένα συστήματα αναγνώρισης φωνής το σήμα της ομιλίας
υφίσταται μία επεξεργασία για να εξαχθεί συγκεκριμένη πληροφορία για τον
ομιλητή. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να παραχθεί το φωνητικό
αποτύπωμα (Voiceprint) του ομιλητή το οποίο δεν μπορεί να αναπαραχθεί από καμία
άλλη πηγή εκτός από τον αρχικό ομιλητή. Αυτό είναι που καθιστά την τεχνολογία
αυτή ασφαλή για την ταυτοποίηση ενός ατόμου μιας και δεν είναι εύκολο να κλαπεί,
να αντιγραφεί ή να ξεχαστεί όπως οι κλασικοί κωδικοί πρόσβασης.
Το φωνητικό αποτύπωμα κάθε ανθρώπου είναι ένα σύνολο από μετρήσιμα
χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φωνής που μπορούν να προσδιορίσουν μοναδικά ένα
άτομο, όπως το δακτυλικό αποτύπωμα. Τα χαρακτηριστικά αυτά βασίζονται στην
ανατομία του ανθρώπινου σώματος, το μέγεθος και το σχήμα του στόματος, της
μύτης, του φάρυγγα και των δοντιών καθώς και η μορφολογία των φωνητικών
χορδών παίζουν καθοριστικό ρόλο. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναπαρίστανται σε μία
μαθηματική φόρμα.
Η πιθανότητα πώς όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ακριβώς ίδια σε δύο
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άτομα είναι εξαιρετικά μικρή. Επιπλέον από τα ανατομικά χαρακτηριστικά που
αναφέραμε προηγούμενος τα οποία καθορίζουν το εύρος, τον τόνο και την ένταση
της φωνής, παίζει ρόλο και η διαφορά στην προφορά κάθε ανθρώπου. Το δείγμα που
καταγράφεται από έναν άνθρωπο παράγει τον δικό του μαθηματικό τύπο και την
γραφική του αναπαράσταση. Η οπτική αυτή παρουσίαση της φωνής έχει σκοπό να
βοηθήσει στην ανάλυση και τη σύγκριση και ονομάζεται φασματογράφημα. Στην
ουσία είναι μια οπτική αναπαράσταση του φάσματος των συχνοτήτων ενός ήχου (ή
άλλου σήματος) κατά στην διάρκεια του χρόνου (και άλλων μεταβλητών).
Η μεθοδολογία κάθε συστήματος αναγνώρισης φωνής αποτελείται από δύο
φάσεις, την εγγραφή και την επαλήθευση. Κατά την εγγραφή, η φωνή του ομιλητή
καταγράφεται και εξάγεται μία σειρά χαρακτηριστικών, τα οποία διαμορφώνουν το
φωνητικό αποτύπωμα. Στην φάση της επαλήθευσης ένα δείγμα ομιλίας συγκρίνεται
με ένα ήδη υπάρχον φωνητικό αποτύπωμα. Τέλος, έχουμε και δύο κατηγορίες
συστημάτων αναγνώρισης φωνής. Τα εξαρτώμενα από το κείμενο, στα οποία η
φράση στην οποία γίνεται ο έλεγχος πρέπει να είναι ίδια κατά την εγγραφή και την
επαλήθευσή της, και τα ανεξάρτητα από το κείμενο, που η φράση κατά την εγγραφή
και την επαλήθευσή διαφέρει. Στην δεύτερη περίπτωση η εγγραφή μπορεί να γίνει και
χωρίς γνώση του χρήστη, όπως προαναφέρθηκε, σε διαδικασίες ταυτοποίησης.

3.3 Γυαλί και Αναγνώριση Προσώπου.
Το Γυαλί της Google, εκ κατασκευής του, “σηκώνει” ένα σύστημα
αναγνώρισης προσώπων. Ανεξάρτητα από τα νομικά θέματα που προκύπτουν και τα
κοινωνικά ζητήματα που θα προκαλέσει, εύκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς
πως κάνοντας χρήση του Γυαλιού, εκτός των άλλων λειτουργιών, θα μπορούσε να
αναγνωρίζει τα πρόσωπα που συναντά και να αιωρείται πάνω από το δεξί του μάτι
μια καρτέλα με το όνομα και άλλες λοιπές πληροφορίες για αυτά.
Το λογισμικό που είναι υπεύθυνο για την αναγνώριση ενός προσώπου
προφανώς και είναι ανεξάρτητο της συσκευής αυτής και προϋπάρχει. Πολλά projects
τέτοιας φύσης έχουν υλοποιηθεί άλλες φορές με επιτυχή αποτελέσματα και άλλες
φορές όχι. Σε πολλές χώρες η τοπική αστυνομία διαθέτει και χρησιμοποιεί συστήματα
αναγνώρισης

προσώπων

που

την

βοηθούν

για

την

καταπολέμηση

της

εγκληματικότητας. Επιπλέον η χρήση μιας τέτοιας τεχνολογίας και σε συνδυασμό με
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το δακτυλικό αποτύπωμα, το αποτύπωμα της φωνής και την ίριδα του ματιού
δημιουργεί νέους, πρωτοποριακούς και ασφαλέστερους μηχανισμούς όσο αφορά την
ταυτοποίηση χρηστών.
Εκτός από τις κρατικές υπηρεσίες, οι εφαρμογές αναγνώρισης προσώπου είναι
αρκετά δημοφιλείς και σε άλλα μέρη όπως σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Προγράμματα ανίχνευσης προσώπου σε ψηφιακές φωτογραφίες χρησιμοποιούνται
για να βάλουν ετικέτες με το όνομά τους στα αναγνωρισμένα πρόσωπα (Tag
Suggest).

Επιπλέον

ήδη

πολλές

ψηφιακές

φωτογραφικές

μηχανές

έχουν

ενσωματωμένο ανιχνευτή προσώπου ο οποίος βοηθάει στην αυτόματη εστίαση και
στην αυτόματη έκθεση των φωτογραφιών. Τέλος αρκεί να αναφέρουμε πως υπάρχουν
πρωτότυπα εφαρμογών που χρησιμοποιούν την ενσωματωμένη κάμερα σε κινητά
τηλέφωνα. Μετά από την λήψη μίας φωτογραφίας με εικονιζόμενα πρόσωπα, μια
τέτοιου είδους εφαρμογή αναζητά σε όλα τα διαθέσιμα κοινωνικά δίκτυα για να
εντοπίσει τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Σε περίπτωση που γίνει και κάποιο ταίριασμα,
τα στοιχεία από το αντίστοιχο προφίλ μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη του
κινητού σε πραγματικό χρόνο, καθώς περπατάει κάνεις στον δρόμο.
Εύκολα συνεπάγεται λοιπόν πως το Γυαλί θα μας απασχολήσει όσο αφορά
θέματα αναγνώρισης προσώπων. Η Google, με επίσημη ανακοίνωση της στο
Google+, προσπαθεί να κατευνάσει λίγο τις ανησυχίες που προκύπτουν γύρω από την
νέα της συσκευή. Δηλώνοντας ρητά πως δεν πρόκειται να εισάγει τεχνολογίες
αναγνώρισης προσώπου στα προϊόντα της. Δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την
απήχηση της συσκευής στην κοινωνία και δηλώνει ρητά πως με την συμμετοχή των
χρηστών-καταναλωτών θα προχωρήσει στην ανάπτυξη αυτής της νέας τεχνολογίας,
τόσο μέσα από το ενδιαφέρον όσο και από τις ανησυχίες τους. Συγκεκριμένα γράφει:
“When we started the Explorer Program nearly a year ago our goal was
simple: we wanted to make people active participants in shaping the
future of this technology ahead of a broader consumer launch. We've
been listening closely to you, and many have expressed both interest and
concern around the possibilities of facial recognition in Glass. As Google
has said for several years, we won’t add facial recognition features to our
products without having strong privacy protections in place. With that in
mind, we won’t be approving any facial recognition Glassware at this
time .We’ve learned a lot from you in just a few weeks and we’ll continue
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to learn more as we update the software and evolve our policies in the
weeks and months ahead.”
Οι εφαρμογές που θα τρέχουν στο Γυαλί, όπως έχει αναφερθεί και σε
προηγούμενο κεφάλαιο, είναι ανεξάρτητες από την συσκευή. Μπορεί λοιπόν η
Google επίσημα να μην αναλαμβάνει να αναπτύξει νέες τεχνολογίες γύρο από την
αναγνώριση προσώπου, δεν μπορεί να εμποδίσει όμως άλλες ομάδες ερευνητών να
ασχολούνται σε αυτόν τον τομέα. Άλλες καλοπροαίρετα και άλλες κακοπροαίρετα.
Χαρακτηριστικό

παράδειγμα

αποτελεί

ομάδα

προγραμματιστών

που

αναπτύσσει την εφαρμογή MedRef 19 για το Γυαλί. Πρόκειται για μια εφαρμογή που
βοηθάει τον χρήστη με το να του υπενθυμίζει τα άτομα που συναντά δείχνοντάς του
το όνομα και άλλα στοιχεία τους. Η ιδέα μιας τέτοιας εφαρμογής φαίνεται πολλά
υποσχόμενη και για την ελληνική πραγματικότητα όπως θα δούμε παρακάτω.
Μια ομάδα προγραμματιστών υπό τον Lance Nanek 20 σχεδίασε την εφαρμογή
αυτή για ανθρώπους που δουλεύουν σε νοσοκομεία. Αξιοποιεί τις κάρτες από το
χρονολόγιο του Γυαλιού και συνδυάζει με τα στοιχεία επαφών με φωνητικές
λειτουργίες. Οι εργαζόμενοι λοιπόν που θα φορούν το Γυαλί θα μπορούν παράλληλα
με τον ασθενή να ανατρέχουν σε παλαιότερες εξετάσεις του, φωτογραφίες του και
γενικά δεδομένα που τον αφορούν καθώς επίσης και να κοινοποιήσουν τα δεδομένα
αυτά σε συνεργάτες.
Προφέροντας λοιπόν το όνομα του ασθενή ή αποθηκεύοντας μια φωτογραφία
του προσώπου του η εφαρμογή επιστρέφει τα σχετικά αρχεία, επίσης δίνει και την
δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει μια νέα καταχώρηση, ”Set Patient” ή να
προσθέσει σημειώσεις “Add Note”. Ολόκληρη αυτή η πληροφορία που δημιουργείται
είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή και ένας γιατρός μπορεί να ανατρέξει σε αυτή
αξιοποιώντας

τις

δυνατότητες

αναγνώρισης

προσώπου.

Θέτοντας

πολλούς

περιορισμούς και πολλά «ναι μεν, αλλά...», η προσωπική μου άποψη είναι πως πολλά
νοσοκομεία δουλεύουν υπερπλήρη, και λίγο παραπάνω, όσο αφορά τις δυνατότητες
περίθαλψης και με προσωπικό που κάποιες φορές είναι περιορισμένο και φορτωμένο
http://glass-apps.org/medref-google-glass-app είναι η επίσημη παρουσίαση της εφαρμογής, από όπου
ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει και να εγκαταστήσει στο Γυαλί του
20
http://www.linkedin.com/pub/lance-nanek/31/b69/296 Η επίσημη σελίδα του Lance Nanek στο
LinkedIn.
https://plus.google.com/+LanceNanek/posts Ο προσωπικός λογαριασμός του Lance Nanek στο
Google+ με έντονη “Glass” και όχι μόνο δραστηριότητα.
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με πολύ δουλειά και μεγάλο όγκο πληροφοριών. Άρα εύκολα μπορεί κανείς να
ισχυριστεί πως μια τέτοια εφαρμογή θα του λύσει τα χέρια.

3.4 Hacking Face Recognition
Γενικά μπορούμε να πούμε πως σε πρωτοπόρες τεχνολογικά χώρες (ΗΠΑ,
Γερμανία, Ιαπωνία κλπ.) ο κόσμος είναι σε ένα βαθμό εξοικειωμένος με τις
τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, μέσα από ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
και από κάμερες επιτήρησης για την ασφάλεια των πολιτών (security surveillance).
Επομένως νέες τεχνολογίες που κάνουν σιγά σιγά την εμφάνισή τους δεν φαντάζουν
στα μάτια των χρηστών σαν σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
Αντίθετα η εμφάνιση μιας νέας τεχνολογίας δεν συνεπάγεται πάντα πως θα
είναι αρεστή από όλους και απόλυτα νομότυπη. Όσο αφορά το Γυαλί η εμφάνιση
μιας “Glassware” που θα πετυχαίνει αναγνώριση προσώπου έχει προκαλέσει αρκετές
ανησυχίες, όπως έχουν εκφραστεί τόσο από απλούς χρήστες όσο και από μέλη της
αμερικάνικης κυβέρνησης 21. Για τους λόγους αυτούς η Google έχει ανακοινώσει
ρητά πως μέχρι στιγμής δεν θα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, και θα περιμένει να
διαθέτει τα “κατάλληλα” μέτρα προστασίας για ένα τέτοιο εγχείρημα.
Βέβαια όπως η ιστορία μας έχει δείξει πολλές φορές, όταν κάτι ταλαντεύεται
στα όρια του νομιμότητας, υπάρχει κάποιος που έχει συμφέρον να “τρέξει” τα
πράγματα. Είτε γιατί πιστεύει πως στο μέλλον θα δικαιωθεί και θα έχει ένα μεγάλο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι σε ανταγωνιστές, είτε γιατί το απαγορευμένο
έχει πάντα ένα δέλεαρ. Το έδαφος λοιπόν για την εμφάνιση κάποιου χάκερ υπάρχει.
Τον ρόλο αυτό τον ανέλαβε ο Stephen Balaban 22 το καλοκαίρι του 2013.
Πρόκειται για έναν νεαρό χάκερ που έχει ιδρύσει την “Lambda Labs” μια
εταιρία που ειδικεύεται σε wearable computing. Ο Balaban ανέπτυξε ένα καινούργιο
λειτουργικό σύστημα για το Γυαλί που μπορεί να τρέχει χωρίς να ελέγχεται από την
Google. Μέσα από αυτό θέλει να αποκτήσει την ελευθερία να αναπτύσσει
οποιαδήποτε εφαρμογή επιθυμεί χωρίς την Google από πάνω του.

http://www.priv.gc.ca/media/nr-c/2013/nr-c_130618_e.asp Η επιστολή, η οποία στάλθηκε προς την
Google από κρατικούς φορείς.
22
http://www.stephenbalaban.com/ Είναι η προσωπική ιστοσελίδα του Stephen Balaban όπου εξηγεί
αναλυτικά ότι έχει δημιουργήσει γύρω από την αναγνώριση προσώπου στο Γυαλί.
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Η μεγαλύτερη ανησυχία προκαλείται από τον φόβο της δημιουργίας μιας
φερόμενης συσκευής εξοπλισμένη με μια μόνιμη και ευφυείς κάμερα, που ο καθένας
θα μπορεί να χρησιμοποιεί καθημερινά στον δρόμο συλλέγοντας πληροφορίες για τα
άτομα που συναντά. Εδώ αξίζει να αναφερθεί πως εκτός από την εφαρμογή
αναγνώρισης προσώπου, η Lambda Labs έχει παρουσιάσει άλλο ένα εργαλείο το
“Lifestream & Backup Tool” όπως αναφέρει, με αυτό ο χρήστης μπορεί να
δημιουργήσει και να ανεβάσει μια ροή εικόνων που έχουν ληφθεί από το Γυαλί. Ο
συνδυασμός των δύο αυτόν λειτουργιών δίνει μία μικρή γεύση για τις δυνατότητες
μιας τέτοιας συσκευής και την φαντασία των προγραμματιστών. Βέβαια η Google
έχει σχεδιάσει έτσι το Γυαλί για να είναι εμφανή η χρήση του στους ανθρώπους
γύρω, έτσι η λήψη μιας φωτογραφίας έπεται από μία φωνητική εντολή ή μία εμφανή
κίνηση του χεριού. Δεν πρόκειται για μια κατασκοπευτική συσκευή.
Οι χάκερ όμως έχουν προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω. Με την δημιουργία
εφαρμογών αναγνώρισης προσώπου προκαλούν τόσο την Google όσο και την
κοινωνία να προχωρήσει και να επισπεύσει της αποφάσεις της για το μέλλον της
τεχνολογίας αυτής. Μέχρι στιγμής η εταιρία και η πολιτεία (ΗΠΑ) έχουν αντιδράσει
με σκληρό και αρνητικό τρόπο. Το κογκρέσο έχει εκφράσει τις έντονες ανησυχίες του
σε θέματα καταπάτησης της ιδιωτικότητας χωρίς όμως συγκεκριμένες προτάσεις. Η
Google με τη σειρά της έχει δηλώσει ρητά πως δεν θα υποστηρίξει καμία εφαρμογή
αναγνώρισης προσώπου, και μάλιστα σε περίπτωση που ανακάλυψη κάποια θα την
μπλοκάρει μέσα από ενημερώσεις λογισμικού της συσκευής.
Το ζήτημα ξεκίνησε από το την πολιτεία (ΗΠΑ) μαζί με άλλους διεθνείς
οργανισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε επιστολές 23 τους προς την
Google εκφράζουν την ανησυχία τους, την προτρέπουν να δει με μεγαλύτερη
προσοχή τα θέματα ιδιωτικότητας και κάνει τις πετούμενες αλλαγές στις σχετικές
ενότητες για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής που θα καλύπτει το Γυαλί.
Η απάντηση της Google είναι πως δεν πρόκειται να κάνει καμία τέτοια αλλαγή, αλλά
θα διατηρεί τον έλεγχο της συσκευής και το δικαίωμα να κλειδώνει εφαρμογές που
δεν έχει εγκρίνει. Βέβαια το ότι δεν θα επιτρέπει εφαρμογές αναγνώρισης προσώπου
δεν σημαίνει πως η συσκευή δεν έχει την δυνατότητα να το κάνει, το ζήτημα είναι
που θα ισορροπήσει η ζυγαριά.
Εκτός από την επιστολή που αφορούσε την ιδιωτικότητα γύρω από το Γυαλί, έχει προηγηθεί
επιστολή από το αμερικάνικο Κογκρέσο προς την Google με βάση τις πολιτικές προστασίας
προσωπικών δεδομένων της εταιρίας.
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Πολλά είναι τα παραδείγματα λοιπόν που εξωτερικοί προγραμματιστές
αναπτύσσουν εφαρμογές έξω από τον βασικό σχεδιασμό του Γυαλιού. όπως ο Marc
Rogers 24 που ανακάλυψε πως να μολύνει μια συσκευή μέσα από ένα QR code, που
παρέπεμπε τον χρήστη σε μια ιστοσελίδα με ιομορφικό περιεχόμενο. Οι ερευνητές
ανακάλυψαν πως με την χρήση προσαρμοσμένων κωδικών QR είχαν τη δυνατότητα
να αποκτήσουν πρόσβαση στο Γυαλί ενός χρήστη εν αγνοία του. Έτσι από την εικόνα
ενός QR σε μία αφίσα στο δρόμο, ένας ανυποψίαστος χρήστης μπορεί να συνδεθεί,
χωρίς να το γνωρίζει, σε κάποιο ασύρματο δίκτυο ελεγχόμενο από ένα χάκερ ο οποίος
να είναι σε θέση να ελέγχει όλη την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση του
Γυαλιού. Το κενό αυτό ασφαλείας διήρκεσε μόνο δύο εβδομάδες αφού η Google το
ανακάλυψε και το διόρθωσε. Επίσης ο Michael DiGiovanni 25, που δημιούργησε το
“Winky”, μία εφαρμογή που επιτρέπει σε έναν χρήστη να τραβάει φωτογραφίες με το
Γυαλί, απλά κλείνοντας το μάτι.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως η Google λειτούργησε με μεγάλη προσοχή και
διπλωματία όσο αφορά την κυκλοφορία της δοκιμαστικής έκδοσης του Γυαλιού
(Google Glass explorers edition). Οι πρώτες πωλήσεις δεν έγιναν καθόλου τυχαία, η
εταιρία επίτηδες προτίμησε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων με σκοπό να κάνει
γνωστή τη νέα αυτή συσκευή στον κόσμο, αλλά παράλληλα να δει από πρώτο και
έμπειρο χέρι τα κενά ασφαλείας που έχει και πώς μπορεί να την εξελίξει πριν
συνεχίσει την γραμμή παραγωγής της. Οι πρώτες λοιπόν ομάδες που προμηθεύτηκαν
το Γυαλί ήταν σίγουρα προγραμματιστές, τεχνικές ομάδες άρτια καταρτισμένες,
χάκερ, αλλά και πιο αυτόνομα άτομα γνωστά όμως για τις δεξιότητές τους
(geeks/tinkerers). Όλοι αυτοί πρωταρχικό στόχο είχαν να δουν πως δουλεύει η
συσκευή, να δουν τον κώδικα και να τον κατανοήσουν. Πολλοί την έσπασαν σε
κομμάτια, την μελέτησαν και διερεύνησαν τρόπους χρήσης της αλλά και την
κατάχρησή της.
Η Google προφανώς και είναι πολύ κοντά σε όλο αυτό και παρακολουθεί
πολύ στενά όλες τις εξελίξεις. Πρόκειται για μια άτυπη συνεργασία όλων αυτών των

https://blog.lookout.com/blog/2013/07/17/hacking-the-internet-of-things-for-good/ Στο άρθρο αυτό
και στο βίντεο που περιέχει φαίνεται πως με «απλό» τρόπο μπορεί ένας χάκερ να μολύνει μία συσκευή
με την βοήθεια ενός QR code.
25
https://plus.google.com/+MikeDiGiovanni/posts/Hp9n6oXpFfH
https://plus.google.com/+MikeDiGiovanni/posts/MsVDT735PGf
Τα δύο αυτά link αντιστοιχούν στον προσωπικό λογαριασμό του Michael DiGiovanni στο Google+ και
παρουσιάζουν αλήτικα την εφαρμογή Winky, καθώς και βίντεο και φωτογραφίες από την χρήση της.
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ομάδων και μονάδων, και πολύ πιθανό η ίδια η Google να βγει κερδισμένη από όλο
αυτό το δούνε και λαβείν. Σε μία δημοσίευση της Lambda Labs, μετά τον αποκλεισμό
της αναγνώρισης προσώπων από την Google, έγραφε στους χρήστες: “Μην
ανησυχείτε, εμείς πιστεύουμε πως είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό. Η Google ή θα
το επιτρέψει ή θα αντικατασταθεί από κάποιον που θα το κάνει”. Το σίγουρο είναι
πως στο τέλος θα ωφεληθεί η τεχνολογία, θα εξελιχθεί, έχοντας άμεσες συνέπειες και
στον ίδιο τον άνθρωπο.
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ΜΕΡΟΣ
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4 Οπτικoακουστική Παρακολούθηση
Η καταγραφή, γενικά, και η παρακολούθηση είτε αφορά άτομα, είτε μέρη δεν
είναι ζήτημα της σύγχρονης εποχής. Σε ολόκληρη την διάρκεια της ανθρώπινης
ιστορίας υπάρχουν παραδείγματα και γεγονότα τέτοιων ενεργειών. Με τον όρο
“monitoring” θέλουμε να δηλώσουμε την παρακολούθηση της κατάστασης ενός
συστήματος. Τεχνικές τέτοιας φύσης, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, έχουν
εμφανιστεί πολλά χρόνια πριν και αναφέρονταν στη παρακολούθηση σε πραγματικό
χρόνο ατόμων ή τοποθεσιών, από φυσικά πρόσωπα.
Ο όρος βέβαια έχει προέλθει από την αγγλική λέξη “monitor” που υποδηλώνει
την παρακολούθηση μέσω μιας οθόνης. Η ιστορία του ξεκινά μετά την βιομηχανική
επανάσταση και την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλέον η παρακολούθηση
της κατάστασης ενός συστήματος μπορεί να γίνει μέσα από οθόνες και κάμερες
καταγραφής. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή γίνεται όλο και περισσότερο αυτόνομη
μιας και μπορεί να είναι ανεξάρτητη του χρόνου, του χώρου και του ανθρώπινου
παράγοντα. Έχουν αναπτυχθεί συστήματα που μπορεί να παρακολουθούν σε
συχνότητα 24-7-365 και να αποθηκεύουν και όλα αυτά τα δεδομένα. Επίσης η
παρακολούθηση, και με τη βοήθεια του διαδικτύου, έχει γίνει ανεξάρτητη του χώρου.
Μπορεί κανείς από ένα μέρος του πλανήτη να παρακολουθεί κάτι σε οποιοδήποτε
άλλο μέρος επιθυμεί (με τον ανάλογο εξοπλισμό).
Τέλος,

τα

τελευταία

επιτεύγματα

της

τεχνολογίας

πάνω

σε

συστήματα

παρακολούθησης αφορούν την ανεξαρτητοποίηση τους και από τον άνθρωπο. Πλέον
δεν χρειάζεται κάποιος να απασχολείται ώστε να ελέγχει την παρακολούθηση.
Διάφορες τεχνικές αισθητήρων, τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και προσώπων
παίζουν το ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα σε συστήματα παρακολούθησης.
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Βέβαια ένα τόσο μεγάλο τεχνολογικό επίτευγμα δεν μπορεί να μην έχει
επιπτώσεις στους ανθρώπους και στην κοινωνία γενικά. Στην συνέχεια θα
αναλύσουμε τις διαφορετικές μορφές παρακολούθησης που έχουν εμφανιστεί στην
σύγχρονη κοινωνία, πως επηρεάζουν τους πολίτες της και τι σχέσεις εξουσίας
δημιουργούνται ανάμεσα σε επόπτες και επιτηρούμενους.

4.1 Surveillance
Ο

όρος

“Surveillance”

αντιπροσωπεύει

την

παρακολούθηση

της

δραστηριότητας, της συμπεριφοράς και γενικά την μεταβολή καταστάσεων, και
αφορά συνήθως τους ανθρώπους. Σκοπός αυτού του είδους της παρακολούθησης
είναι ο έλεγχος, η προστασία, η καθοδήγηση και γενικά η διαχείριση συγκεκριμένων
καταστάσεων. Ο όρος προέρχεται από την γαλλική γλώσσα και αποτελείται από το
πρώτο συνθετικό “sur” που μεταφράζεται “από πάνω” και από την λέξη “veillance”
που σημαίνει παρακολούθηση. Στα ελληνικά μπορούμε να αναφερθούμε στο όρο
“εποπτεία” για να πλησιάσουμε το νόημα του όρου.
Ωστόσο, η έννοια της πανταχού παρούσας εποπτείας δεν είναι παραγόμενο
της σύγχρονης κοινωνίας αντίθετα, μετρά πολλά χρόνια ζωής. Ήδη από τα τέλη του
18ου αιώνα με το “Panopticon”, είχε καλλιεργηθεί η ιδέα πως στα άτομα που
ασκείται κάποια επίβλεψη πρέπει να έχουν την αίσθηση ότι παρακολουθούνται σε
συνεχόμενη βάση, ακόμα και αν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Η ιδέα αυτή προήλθε από
τον Jeremy Bentham 26 το 1785 και αφορούσε την κατασκευή ενός σωφρονιστικού
ιδρύματος σε κυλινδρικό σχήμα στο οποίο τα κελιά θα βρίσκονται περιμετρικά και
στο κέντρο θα είναι το παρατηρητήριο με τους φύλακες. Σκοπός αυτής της
κατασκευής είναι οι κρατούμενοι να μην έχουν επίγνωση αν και πότε επιβλέπονται,
δημιουργώντας τους έτσι μια αίσθηση συνεχούς επιτήρησης.
Ο Bentham είχε μάλιστα προτείνει το σχέδιο αυτό να εφαρμοστεί επίσης και
σε σχολεία, νοσοκομεία και χώρους εργασίας. Ο Φουκώ αναφέρει για το Panopticon
πως θέλει να προκαλέσει στους τροφίμους την αίσθηση πως βρίσκονται σε μια
κατάσταση συνειδητής και μόνιμης ορατότητας, και αυτό εξασφαλίζει την αυτόματη
λειτουργία της εξουσίας. Σκοπός λοιπόν της τέλειας εξουσίας είναι να καταστήσει
http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/who Πληροφορίες σχετικά με τον Jeremy Bentham, για το
Panopticon και γενικά για την ζωή και το έργο του από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου UCL.
26
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την πραγματική της άσκηση περιττή και να διαχωρίσει την επίβλεψη από το άτομο
που την ασκεί. Εν ολίγοις οι επιβλεπόμενοι εμπλέκονται σε μία σχέση εξουσίας, την
οποία προκαλούν οι ίδιοι.
Για να έρθουμε λοιπόν στο σήμερα, πολλές εφαρμογές της τεχνολογίας
παίζουν το ρόλο ενός σύγχρονου Panopticon. Σε δημόσιους χώρους για παράδειγμα,
συχνά άτομα, γίνονται δέκτες κάποιας μορφής εποπτείας και μάλιστα πολλές φορές
είναι δύσκολο να το εντοπίσουν. Για παράδειγμα όταν κανείς περπατά στο δρόμο δεν
είναι εύκολο να εντοπίσει όλες της κάμερες που πιθανόν καταγράφουν. “Η γνώση
λοιπόν πως κάποιος μπορεί να είναι αντικείμενο παρακολούθησης είναι αρκετή,
πολλές φορές, για να προκαλέσει υπακοή στην εξουσία.” 27
Η εποπτεία αυτή περιλαμβάνει διάφορους τρόπους. Μπορεί να είναι απλή, με
χρήση λίγης ή και καθόλου τεχνολογίας, όπως είναι οι αστυνομικοί και μυστικοί
πράκτορες, όπου ο ίδιος ο άνθρωπος είναι το μέσο εποπτείας. Στο ίδιο επίπεδο
μπορούμε να κατατάξουμε και την υποκλοπή αλληλογραφίας (όχι ηλεκτρονικής). Σε
δεύτερο επίπεδο έχουμε πιο εξελιγμένες μεθόδους, με κατεξοχήν χρήση της
τεχνολογίας όπως κλειστά συστήματα τηλεόρασης, συστήματα παρακολούθησης
τηλεφωνίας και κίνησης διαδικτύου.
Βάση των παραπάνω, η εποπτεία είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους
κρατικούς μηχανισμούς για να μπορούν να διατηρήσουν τον κοινωνικό έλεγχο και να
επιβάλλουν το νόμο όπου αυτό απαιτείται. Βοηθά στην αναγνώριση και
παρακολούθηση απειλών αλλά και στην πρόληψη και εξιχνίαση εγκληματικών
δραστηριοτήτων. Ωστόσο, υπάρχει και ο αντίλογος, που εκφράζεται συνήθως μέσα
από μη-κυβερνητικές οργανώσεις και εκφράζει την ανησυχία ότι, η συνεχώς
αυξανόμενη παρακολούθηση των πολιτών από το κράτος, θα έχει ως συνέπεια την
δημιουργία μιας κοινωνίας επιτήρησης, στην οποία θα καταπατούνται προσωπικά
δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών. Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά
κάποιες γενικές μέθοδοι εποπτείας καθώς και οι συνέπειές τους.

4.1.1 Τηλεφωνία
Η υποκλοπή τηλεφωνικών κλήσεων είτε με επίσημο είτε με ανεπίσημο τρόπο,
27

Φουκώ, 1977

59

είναι στις μέρες μας αρκετά διαδεδομένη. Τουλάχιστον όσο αφορά την ελληνική
πραγματικότητα, έχουμε παραδείγματα επίσημης παρακολούθησης μέσω τηλεφώνου,
μετά από εισαγγελική δίωξη μελών πολιτικού κόμματος για εγκληματικές ενέργειες,
αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε δει παράνομες υποκλοπές, η γνωστή
“υπόθεση Vodafon”. Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά αυτοματοποιημένη.
Χρησιμοποιούνται ειδικά λογισμικά “Speech-to-text” που δημιουργούν κείμενα, από
υποκλεμμένες συνομιλίες, τα οποία στην συνέχεια επεξεργάζονται από υπολογιστές
και αναλύονται σύμφωνα με συγκεκριμένες λέξεις οι φράσεις. Σε περίπτωση που
υπάρξει κάτι “ύποπτο”, έρχεται και η βοήθεια του ανθρώπινου παράγοντα.
Επιπλέον η τεχνολογία δίνει την δυνατότητα σε κρατικές υπηρεσίες, όπως για
παράδειγμα στην Αμερική, να μπορούν να ενεργοποιούν απομακρυσμένα το
μικρόφωνο ενός κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να μπορούν να ακούσουν τις
συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα από τον κάτοχό του και το περιβάλλον του. Ένας
άλλος διαδεδομένος τρόπος συλλογής πληροφοριών από τα κινητά, αφορά τα
δεδομένα θέσης. Η γεωγραφική θέση μιας συσκευής, και κατ' επέκταση ο κάτοχός
της, μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα, ακόμα και όταν το τηλέφωνο δεν
χρησιμοποιείται, χρησιμοποιώντας μια τεχνική γνωστή ως “Multilateration” 28 που
βασίζεται στο σήμα που εκπέμπει κάθε κινητό σε συνδυασμό με την απόστασή του
από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται κοντά του. Βέβαια για τις
παραπάνω περιπτώσεις για να υπάρξει εποπτεία με νόμιμο τρόπο χρειάζεται και
αντίστοιχο ένταλμα από τις αρμόδιες αρχές.

4.1.2 Κάμερες
Οι συσκευές οπτικής παρακολούθησης είναι οι γνωστές σε όλους κάμερες και
χρησιμοποιούνται για να παρατηρούν μια περιοχή. Συνήθως είναι συνδεδεμένες με
κάποια συσκευή εγγραφής ή ένα δίκτυο και μέσω μιας οθόνης ελέγχονται από
κάποιον υπάλληλο-φύλακα. Αρχικά ο τρόπος αυτός επιτήρησης ήταν σχετικά ακριβός
και ήταν αναγκαία η χρήση ανθρώπινου δυναμικού για να βλέπει ότι καταγράφεται.
Πλέον η τεχνολογία έχει επιτρέψει τόσο τη μείωση του κόστους του εξοπλισμού, όσο
και του ανθρώπινου δυναμικού, μιας και τεχνολογίες αναγνώρισης, βασισμένες
http://en.wikipedia.org/wiki/Multilateration Παρουσιάζονται αναλυτικά πληροφορίες για την τεχνική
Multilateration, που βασίζεται και πως χρησιμοποιείται,
28
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βιομετρικά χαρακτηριστικά, έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο. Επιπλέον σύγχρονα
συστήματα αισθητήρων μπορούν να αυτοματοποιήσουν την καταγραφή, για
παράδειγμα μόνο όταν ανιχνευθεί κίνηση, μειώνοντας έτσι και τον όγκο δεδομένων.
Πλέον σε κάθε μεγάλη πόλη παγκοσμίως είναι εμφανές πόσα χρήματα
επενδύονται τόσο από κρατικούς φορείς όσο και από απλούς ανθρώπους σε τέτοια
συστήματα εποπτείας. Το κράτος συνήθως ξεκινά με συστήματα ελέγχου
κυκλοφορίας και επεκτείνεται σε συστήματα για γενική επιτήρηση στα οποία έχουν
πρόσβαση και οι διωκτικές αρχές και οι μυστικές υπηρεσίες.

4.1.3 Κοινωνική δικτύωση
Όπως είναι αναμενόμενο η εποπτεία (surveillance) δεν θα μπορούσε να μην
ακολουθήσει και τις επιταγές της τεχνολογίας. Το “Social Surveillance” όπως είναι
γνωστό, προέρχεται από την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων μέσα από
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook, Foursquare). Όλες αυτές οι
εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί με σκοπό οι χρήστες να βλέπουν τα ψηφιακά ίχνη που
αφήνουν άλλοι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι μαζί, μέσω κάποιας εφαρμογής.
Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε την προβλεπόμενη χρήση του Facebook, που είναι
να “connect and share with the people in your life” μέσα από τις ανακοινώσεις και τα
προφίλ των χρηστών (Facebook 2011a).
Σε κοινωνίες που η χρήση εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης είναι εμφανής,
ένα άτομο δεν αρκείται σε έναν λογαριασμό μόνο. Συνήθως διαθέτουν προσωπικό
προφίλ στο Facebook, στο Twitter, στο Tumblr, αλλά και σε πιο συγκεκριμένου
σκοπού, όπως το Foursquare, το Instagram, το Flickr και άλλα πολλά. Όλες αυτές οι
πληροφορίες μεταδίδονται διαδικτυακά με σκοπό να δημοσιοποιηθούν σε κάποιους
άλλους χρήστες (μπορεί και σε όλο το κόσμο), και ως εκ τούτου μπορεί κανείς να τις
επεξεργαστεί με όποιον τρόπο επιθυμεί. Πρώτες και καλύτερες οι ίδιες οι εταιρίες, οι
οποίες συλλέγουν προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες (dataveillance), εταιρίες
marketing παρακολουθούν και επεξεργάζονται τα ψηφιακά ίχνη που αφήνουν οι
χρήστες καθώς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Ακόμα και από το τρόπο συμμετοχής
των χρηστών σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι εφικτό κανείς να υφίσταται
κάποιου είδους επιτήρηση χωρίς βέβαια να το αντιλαμβάνεται άμεσα.
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Το βασικό όμως χαρακτηριστικό αυτού του είδους της εποπτείας, που την
διαφοροποιεί από την κλασική έννοια του surveillance και διαμορφώνει νέες
κοινωνικές νόρμες, είναι πως μπορεί να πραγματοποιηθεί και μεταξύ απλών ατόμων.
Οι περισσότεροι χρήστες ιστοσελίδων, όπως το Facebook, δείχνουν περισσότερο
ενδιαφέρον για τον έλεγχο των ενεργειών τους από άτομα που βρίσκονται στο
καθημερινό τους περιβάλλον, όπως για παράδειγμα, γονείς, φίλοι, σύζυγοι,
συνάδελφοι, προϊστάμενοι, παρά από το κρατικούς φορείς ή ιδιωτικές εταιρίες που
μπορεί να παρακολουθούν τις online δραστηριότητές τους 29. Αυτή η τάση έχει σαν
αποτέλεσμα, οι ίδιοι οι χρήστες να αυτό-παρακολουθούνται (self-surveillance),
δηλαδή ελέγχουν τις ενέργειες που κάνουν στο διαδίκτυο προσέχοντας τι
δημοσιεύουν και τι θα κρατήσουν κρυφό. Αυτό έως ένα σημείο είναι θεμιτό μιας και
αποκτούν αρχές όσο αφορά την χρήση τέτοιων εφαρμογών, επιπλέον όμως μπορεί να
οδηγήσει σε καταστάσεις εσωστρέφειας και να δημιουργήσει μια συνεχόμενη
αίσθηση φόβου πως συνεχώς κάποιος παρακολουθείται. Το οξύμωρο είναι πως αυτό
συμβαίνει αλλά όχι από τα άτομα που πιστεύουμε.

4.2 Sousveillance
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, η εποπτεία (surveillance) είναι μια
δράση που μπορούμε να την παρομοιάσουμε, χονδροειδώς, με ένα διάνυσμα από τη
πολιτεία προς τους πολίτες. Επιπλέον όπως είναι γνωστό από τη φύση, κάθε δράση
έχει τουλάχιστον μία αντίδραση. Στην περίπτωση της εποπτείας, η αντίδραση είναι η
επιτήρηση (sousveillance) που είναι το ίσο και αντίρροπο διάνυσμα, από τους πολίτες
προς το κράτος (πάλι γενικά). Η επιτήρηση ορίζεται ως η πράξη κατά την οποία οι
πολίτες χρησιμοποιούν μικρές φορητές συσκευές, προσαρμοσμένες επάνω στο σώμα
τους, με σκοπό να καταγράφουν μια δραστηριότητα ή κάποιον που συμμετέχει σε μία
δραστηριότητα. Ετυμολογικά πρόκειται για έναν σύνθετο όρο από την γαλλική, με
πρώτο συνθετικό το “sous” = από κάτω και δεύτερο συνθετικό τη λέξη “veillance” =
παρακολούθηση. H χρήση φερόμενων συσκευών από απλούς πολίτες, όπως θα δούμε
και παρακάτω, μπορεί απλά να συμβάλει στην καταγραφή στιγμών από την
καθημερινότητά τους, μπορεί όμως και να γίνεται σκόπιμα, ως απάντηση στην

29

danah boyd and Alice Marwick. Work‐in‐Progress Paper for discussion at the Privacy Law Scholars
Conference on June 2, 2011 in Berkeley, CA
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εποπτεία, με σκοπό την καταγραφή, παρακολούθηση και ανάλυση τόσο των ίδιων
των συστημάτων που πραγματοποιούν εποπτεία, όσο των φορέων, κρατικών ή μη,
που βρίσκονται από πίσω.
Βασισμένοι στις προόδους της τεχνολογίας τόσο κρατικοί όσο και ιδιωτικοί
φορείς έχουν επενδύσει και δημιουργήσει διάφορα σύστημα εποπτείας, άλλα γενικού
σκοπού, άλλα πιο συγκεκριμένα. Όλα όμως με κάποιον τρόπο παρακολουθούν άτομα,
είτε ασκώντας απλό έλεγχό, είτε συλλέγοντας κάποιες πληροφορίες. Η επιτήρηση με
τη σειρά της, έρχεται σαν απάντηση από τα μεμονωμένα άτομα, για να αμφισβητήσει
και να προκαλέσει προβληματισμό, παρέχοντας αυτές τις νέες τεχνολογίες στους
απλούς ανθρώπους.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας στο κομμάτι των προσωπικών υπολογιστών έχει
επιφέρει μεγάλα οφέλη για τους χρήστες, τόσο υλικά όσο και ψυχολογικά. Οι
άνθρωποι πλέον δεν έχουν μόνο την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ενέργειες
τελευταίας τεχνολογίας, αλλά αισθάνονται και ικανοί να το κάνουν. Τέτοια
παραδείγματα εμφανίζονται σε όλο και περισσότερες πτυχές της προσωπικής και
κοινωνικής τους ζωής, από το σπίτι και το σχολείο μέχρι στο κοινωνικό περιβάλλον
και στην εργασία. Προσωπικά, κινητά και ασύρματα υπολογιστικά συστήματα
μπορούν πλέον εύκολα και γρήγορα να τεθούν στην υπηρεσία του πολίτη για χάρη
της επιτήρησης. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να αντιστρέψει το βλέμμα της
παρακολούθησης και να επιτηρήσει τον επιβλέποντα.
Η άσκηση οποιαδήποτε μορφής επιτήρησης επικεντρώνεται στην ενίσχυση
της ικανότητας των ανθρώπων να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την εποπτεία που
τους ασκείται, με απώτερο στόχο να εξουδετερώνουν κάθε μορφή εποπτείας. Βέβαια
υπάρχει και η άλλη πλευρά της επιτήρησης, η περισσότερο «επαναστατική», όπου
σκοπός της είναι απλά η παρεμπόδιση οποιασδήποτε εποπτείας με παρεμβολές,
νοθείες και αρνήσεις σε οποιαδήποτε συλλογή πληροφοριών, όπως για παράδειγμα η
χρήση κουκούλας σε συγκεκριμένα σημεία στο δρόμο με κάμερες.
Ένα κλασικό παράδειγμά χρήσης της επιτήρησης είναι η καταγραφή
περιστατικών αστυνομικής βίας σε εναντίων πολιτών οι οποίοι δεν προκαλούν κάποια
απειλή. Τέτοια περιστατικά συνήθως καταγράφονται τυχαία και από τρίτα άτομα που
δεν εμπλέκονται άμεσα με το συμβάν. Βέβαια υπάρχουν και πράξεις που επιτήρησης
που είναι προγραμματισμένες και συμβαίνουν και με κάποια συχνότητα. Τέτοια
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παραδείγματα αποτελούν η φωτογράφηση οδηγών ταξί
φωτογράφηση

καταστηματαρχών

από

πελάτες,

η

από

επιβάτες,

φωτογράφηση

η

κρατικών

αξιωματούχων από απλούς πολίτες ακόμα και καταγραφή στρατιωτικών μονάδων
(ιδιαίτερα όταν αφορά στρατεύματα κατοχής).
Το μειονέκτημα ενεργειών επιτήρησης σε σχέση με αυτές της εποπτείας είναι
πως πολλές φορές οι πρώτες δεν είναι νόμιμες ή κάπως κατοχυρωμένες, σε αντίθεση
με αυτές της εποπτείας που οφείλουν να είναι νομικά κατοχυρωμένες. Έτσι για
παράδειγμα σε πολλές χώρες απαγορεύεται η οποιαδήποτε βιντεοσκόπηση
στρατιωτικών βάσεων, ενώ συχνά οι απαγορεύσεις αυτές έχουν την μορφή άγραφου
νόμου. Μεγάλες εταιρίες ή καταστήματα δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε καταγραφή
μέσα στις εγκαταστάσεις τους, χωρίς σε πολλές περιπτώσεις να υπάρχει κάποια
αντίστοιχη προειδοποιητική ταμπέλα. Αντίθετα κάθε κάμερα ασφαλείας δημόσιου
χώρου έχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον πίσω της.
Μέσα από την άσκηση πολλών και διαφορετικών περιστατικών επιτήρησης
έχει παρατηρηθεί πως ο κόσμος αντιδρά πιο έντονα σε νέες άγνωστες συσκευές, ίσως
και κάπως φουτουριστικές, παρά στην καταγραφή με μία συνηθισμένη κάμερα που
διαθέτουν οι περισσότεροι, για να απαθανατίζουν διακοπές και γενέθλια. Στόχος
λοιπόν όσων ασκούν κάποιου είδους επιτήρηση είναι να μάθουν τους ανθρώπους να
ανταποκρίνονται χωρίς φόβο στην χρήση κάποιας φερόμενης συσκευής, μιας και
οποιαδήποτε απάντηση στην εποπτεία πρέπει να είναι συλλογική και να εκφράζεται
από όσο το δυνατόν περισσότερους.
Όπως θα παρουσιάσουμε και στην συνέχεια, οι σχεδιαστές προσπαθούν να
τους δώσουν αρκετά οικία όψη σε διάφορες συσκευές που προορίζονται για χρήση
επιτήρησης, αλλά και γενικότερα ενός νέου τρόπου αντίληψης της καθημερινότητας,
όπως το Life-Logging. Για παράδειγμα τα Google Glass που στην ουσία πατάνε πάνω
στο σχεδιασμό και στη χρήση των κλασικών γυαλιών και η κάμερα Memoto που δεν
διαφέρει, οπτικά, από μια απλή καρφίτσα κόσμημα.
Οι δύο αυτές έννοιες που αφορούν την καταγραφή και παρατήρηση είναι
σίγουρα αλληλένδετες και η μία μορφή επηρεάζει την άλλη. Όσο αφορά την
επιτήρηση, παρατηρείται πως εφαρμόζεται σε διάφορες στιγμές στην καθημερινότητα
του χρήστη, επίσης η κοινωνία είναι σε ένα δρόμο αποδοχής αυτής της κατάστασης.
Τα πράγματα αρχίζουν και περιπλέκονται όταν η επιτήρηση συναντά την εποπτεία.
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Όσο περισσότερη εποπτεία σε ένα μέρος τόσο μεγαλύτερες είναι και οι αντιρρήσεις
για επιτήρηση που προκύπτουν. Σε έρευνα
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που είχε πραγματοποιηθεί είχε

διαπιστωθεί πως σε μέρη όπως μεγάλα πολυκαταστήματα, καζίνο, καταστήματα
κοσμημάτων και νευραλγικά δημόσια κτήρια, υπάρχουν οι μεγαλύτερες αντιδράσεις
όσο αφορά την επιτήρηση, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα έχει απαγορευτεί.
Ένα επίσης αξιοσημείωτο συμπέρασμα που φάνηκε από την έρευνα αυτή,
είναι πως ο βαθμός αποδοχής της επιτήρησης από τις αρχές που ελέγχουν ή
εφαρμόζουν την εποπτεία παρουσιάζει μια ιεραρχία, ανάλογα με τις δυνατότητες του
ατόμου που ασκεί την επιτήρηση. Έτσι λοιπόν έχουμε τρία επίπεδα αποδοχής.
Αρχικά, αν ο “sousveiller” αρνηθεί να σταματήσει, εκφράζοντας ως προσωπική του
άποψη την συνέχιση της καταγραφής, τότε η κατάσταση συνήθως κλιμακώνεται,
προκαλείται κάποια διένεξη και ο “surveiller” προσπαθεί να αποτρέψει οποιαδήποτε
επιτήρηση. Σε δεύτερο επίπεδο έχουμε την άρνηση του χρήστη να σταματήσει την
επιτήρηση επειδή κάποιος τον υποχρεώνει, ένα συμβόλαιο, μια δουλειά. Εδώ η
κατάσταση παραμένει ουδέτερη. Τέλος εκεί που τις περισσότερες φορές επιτρέπεται
η επιτήρηση, είναι όταν ο χρήστης εκφράζει την αδυναμία του να σταματήσει την
όποια καταγραφή, γιατί δεν είναι σε θέση να ελέγχει την συσκευή, είναι απλά το
μέσον.
Οι κάμερες παρακολούθησης που εξυπηρετούν κάθε μορφή “surveillance”
απειλούν την αυτονομία και αυξάνουν τον κοινωνικό έλεγχο. Η όποια αποδοχή τους
από πολίτες που θα αναγκαστούν να τις αντιμετωπίσουν είτε στις αγορές τους, είτε
στην είσοδο σε κάποιο δημόσιο κτήριο, θα είναι τουλάχιστον απρόθυμη. Η
προσπάθεια κάθε μορφής επιτήρησης αφορά την ενίσχυση της ισότητας και της
δημοκρατίας μέσα από την αφύπνιση της κοινωνικής ευθύνης κάθε πολίτη.
Μπορούμε να ισχυριστούμε πως το “sousveillance” σαν κίνημα αποτελεί μια
φυσική εξέλιξη των πραγμάτων στην σύγχρονη κοινωνία. Πρόκειται για ένα μοντέλο
που επιδιώκει να προβληματίσει τους πολίτες σχετικά με τις κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις και τους παράγοντες που διαμορφώνουν την σύγχρονη ζωή και
σίγουρα οι ρίζες του ξεκινούν σε προηγούμενα κινήματα χειραφέτησης. Το αντίκτυπο
κάθε μορφής επιτήρησης στην κοινωνία είναι η αυτό-ενδυνάμωση των ατόμων με
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πράξεις απελευθέρωσης της προσωπικής δημόσιας περιοχής τους, και ως εκ τούτου
την εξομάλυνση με τις διαδικασίες εποπτείας. Ιδανικά μπορούμε να πούμε πως όλοι
μπορούν να παρατηρηθούν και είναι υπόλογοι σε όλους. Η ουσία όμως που πρέπει να
μείνει δεν αφορά το τι θα επικρατεί κάθε φορά, δεν είναι μια μάχη “surveillance” Vs
“sousveillance”, αλλά η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε τέτοια κρίσιμα κοινωνικά
θέματα.

4.3 Google Glass: Surveillance + Sousveillance = Equiveillance
Το Γυαλί της Google με τη σειρά του, εκτός των άλλων πρόκειται για μία
συσκευή καταγραφής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και σε καθημερινή
βάση.

Ως

εκ

τούτου,

λαμβάνοντας

υπόψη

και

τις

παραπάνω

μορφές

παρακολούθησης, μπορούμε να κάνουμε κάποιες παραδοχές σχετικά με τις
επιπτώσεις της συσκευής αυτής τόσο στα άτομα όσο και στην κοινωνία γενικά.
Οι ραγδαίες εξελίξεις γύρω από τη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών
τα τελευταία χρόνια έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε θέματα που άπτονται της
προστασίας ιδιωτικής ζωής. Κύριος σταθμός στην ιστορία προστασίας της
ιδιωτικότητας και στην μετέπειτα πορεία της έπαιξε η κάμερα που επέτρεψε την
εύκολη και γρήγορη καταγραφή γεγονότων της καθημερινότητας.
Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα με τα κείμενα των Thomas M. Cooley31 “A
Treatise on the Law of Torts: Or the Wrongs Which Arise Independently of Contract”
και Warren and Brandeis 32 “The Right to Privacy” έχει αρχίσει η συζήτηση γύρω από
την παραβίαση των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν στο πρώτο κείμενο οι αναφορές για το πως οι ICT 33 της εποχής,
κυρίως η τυπογραφία, έχουν εισβάλει στην ιδιωτική ζωή των πολιτών. Βέβαια στα
χρόνια που ακολούθησαν αυτή η σχέση μεταξύ τεχνολογίας και ιδιωτικότητας
απασχόλησε ακόμα περισσότερο και μελετήθηκε σε βάθος. Στο δεύτερο μισό του
20ου αιώνα πια άρχισαν να εμφανίζονται πλήθος βιβλίων και εργασιών γύρω από το
δίπτυχο τεχνολογία-ιδιωτικότητα. Συγκεκριμένα αναφέρουμε, οι Alan F. Westin’s
“Privacy and Freedom” (1967), Lance J. Hoffman’s “Security and privacy in
31
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computer systems” (1973), James Martin’s “Security, accuracy, and privacy in
computer systems” (1973), Whitfield Diffie και Susan Landau’s “Privacy on the line”
(1999), Reginald Whitaker’s “The end of privacy” (1999), αλλά και ποιο πρόσφατες
εργασίες. Σε γενικές γραμμές όλοι αυτοί οι συγγραφείς και επιστήμονες
υποστηρίζουν πως η τεχνολογία είναι σε θέση και χρησιμοποιείται για να εισβάλει
στην ιδιωτική ζωή των πολιτών. Τονίζουν πως τέτοιου είδους τεχνολογίες θέτουν σε
κίνδυνο την ελευθερία και την προσωπική αυτονομία, και υπογραμμίζουν πως με τον
τρόπο αυτό μπορεί να αλλάξει η δομή και η διάρθρωση ολόκληρης της κοινωνίας.
Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος, αν τέτοιου είδους τεχνολογίες μπορούν να
παρομοιαστούν με μια ασθένεια κάποιες άλλες πιο εξελιγμένες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σαν θεραπεία, όπως ένα βότσαλο σε μια λίμνη που ο εξωτερικός
κυματισμός επικρατεί του εσωτερικού. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να
κάνουμε με δύο πόλους. Γύρω από τον πρώτο πόλο μπορούμε να παραθέσουμε τις
κρατικές αρχές (αστυνομία, μυστικές υπηρεσίες...), τις ασφαλιστικές εταιρίες,
μεγάλες εταιρίες (Google, Facebook...). Όλοι αυτοί οι φορείς συλλέγουν,
επεξεργάζονται και αποθηκεύουν μεγάλο όγκο πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα
για δικό τους όφελος. Στον δεύτερο πόλο ανήκουν οι πολίτες και οι καταναλωτές, οι
οποίοι με την σειρά τους χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να επιτηρούν
(sousveillance) τόσο το κράτος αλλά και όλους τους υπόλοιπους φορείς που ασκούν
κάποια μορφής εποπτείας (surveillance), έτσι ώστε να κυριαρχεί η ισονομία και η
διαφάνεια προς όλες τις κατευθύνσεις.
Οι Mann, Fung, και Lo στην εργασία τους “Cyborglogging with camera
phones: steps toward equiveillance” υποστηρίζουν πως οι πολίτες πρέπει να ασκούν
κάποιου είδους επιτήρηση, με σκοπό να επιτευχθεί η “equiveillance” όπως
αναφέρουν. Ο όρος αυτός προκύπτει από την πεποίθηση των συγγραφέων πως πρέπει
να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στους δύο παραπάνω πόλους. Γράφουν χαρακτηριστικά:
“Το δόγμα της equiveillance λέει πως όσο η εποπτεία (surveillance) υπάρχει στο
περιβάλλον, κάθε άτομο πρέπει να έχει την ηθική ευθύνη και το δικαίωμα να ασκήσει
κάποιου είδους επιτήρησης. (sousveillance)” 34
Μέσα από την δημιουργία αυτών των δύο πόλων, εγείρονται πολλά ηθικά
ζητήματα και έντονες αντιρρήσεις. Το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που
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συμπεριφέρονται με έναν ηθικά λάθος τρόπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
δικαιολογία από κάποιους άλλους για την δική τους κακή ηθική συμπεριφορά.
Επιπλέον σε ορισμένες χώρες όπως η Γερμανία, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι
παράνομο, υπό ορισμένες συνθήκες, να φωτογραφίζει κανείς άτομα χωρίς την
συγκατάθεσή τους(§201a StGB). Τέτοιου είδους θέματα έχουν προκαλέσει
προβληματισμό όσο αφορά την χρήση των Google Glass, μιας και καθιστά κατά
κάποιο τρόπο ευκολότερη την “κρυφή” φωτογράφηση.
Γενικά, όσο αφορά τεχνολογίες τύπου Google Glass, μία έρευνα για το τι θα
προκαλεί χειρότερες επιπτώσεις, η χρήση της από μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες ή από
αμέτρητους απλούς χρήστες (πολίτες, χάκερ, μη-κυβερνητικές οργανώσεις) θα είναι
άσκοπη και χωρίς σαφή αποτελέσματα. Σκοπός της επιτήρησης (sousveillance)
πρέπει να είναι να ενισχύσει την δύναμη των απλών πολιτών, και το Γυαλί θα
μπορούσε να προσφέρει σημαντική βοήθεια προς αυτήν την ενδυνάμωση. Υπάρχει
όμως και ένα μεγάλο ΑΛΛΑ, τέτοιου είδους τεχνολογίες δίνουν την δυνατότητα
διαστρέβλωσης της εποπτείας (surveillance), υπό την έννοια ότι μπορεί να
διεξαχθούν μεγάλης κλίμακας παρακολουθήσεις με αρνητικές επιπτώσεις.

4.4 Αποτύπωση της Καθημερινότητας
Η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, όσο βαρετό και κλισέ
ακούγεται πια, οι συνεχώς νέες δυνατότητες που παρέχονται στους χρήστες τους
κάνει ικανούς να πραγματοποιήσουν πράγματα που πριν λίγα χρόνια ήταν ανέφικτα,
προϊόντα επιστημονικής φαντασίας. Πολλοί έχουν δει και ακόμα περισσότεροι έχουν
κατακρίνει τον τηλεοπτικό “Μεγάλο Αδερφό” που άνοιξε τον δρόμο των Reality
εκπομπών την δεκαετία του 2000, με την καταγραφή και αναμετάδοση της ζωής
κάποιον ανθρώπων σε 24ωρη βάση. Παράλληλα ο κινηματογράφος με την ταινία
“The Truman Show” το 1998 είχε αναφερθεί στην απευθείας μετάδοση της ζωής του
πρωταγωνιστή και μάλιστα εν αγνοία του.
Το

life-logging

(=

καταγραφή

ζωής)

είναι

η

βιντεοσκόπηση

της

καθημερινότητάς του από τον ίδιο τον χρήστη με την βοήθεια μιας κάμερας. Συνήθως
η συσκευή καταγραφής δεν είναι μία απλή φορητή κάμερα αλλά κάποιο
ολοκληρωμένο τεχνολογικό Gadget - υπολογιστής που έχει και πρόσβαση στο
διαδίκτυο. Προφανώς μία διαδικασία καταγραφής της καθημερινότητας ενός ατόμου,
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συμπεριλαμβάνει και όλους τους άλλους ανθρώπους που συνυπάρχουν μαζί του ή
έχουν κάποια σχέση. Έτσι, γείτονες, άγνωστοι άνθρωποι στο δρόμο, ο ταμίας σε ένα
κατάστημα, ο σερβιτόρος σε μία καφετέρια, όλοι αυτοί συμμετέχουν στο προσωπικό
ηλεκτρονικό “ημερολόγιο” του life-logger και μάλιστα τις περισσότερες φορές εν
αγνοία τους.
Ο Steve Mann 35, καθηγητής τεχνολογίας των υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο
του Τορόντο, είναι ίσως ο πρώτος life-logger. εδώ και τριάντα χρόνια χρησιμοποιεί
φερόμενους υπολογιστές (που φοριούνται στο σώμα και όχι απλά φορητούς), ενώ από
το 1999 φορά διαρκώς ψηφιακά γυαλιά που καταγράφουν συνεχώς την ζωή του. Όλα,
όμως, έχουν ένα τίμημα, και ο πρωτοπόρος της τεχνολογίας αυτής αντιμετώπισε την
φοβία που προκαλεί κάτι ξένο. Τον Ιούλιο του 2012, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού
του στο Παρίσι, δέχθηκε επίθεση από υπαλλήλους των McDonald’s που φοβήθηκαν
ότι θα τους βιντεοσκοπούσε με τα γυαλιά του!
Η νέα αυτή τάση για καταγραφή της καθημερινότητας δεν είναι κάτι
αποκομμένο που άρχισε να γίνεται μόδα. Ήδη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
Facebook, Twitter, Google+, Instagram και άλλα, το μεγαλύτερο ποσοστό των
χρηστών δημοσιεύει καταστάσεις και πτυχές από την καθημερινή τους ζωή. Μέσα
από την δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο, που δηλώνουν ταυτόχρονα και την
τοποθεσία αλλά και τα άτομα που τυχών συμμετέχουν, μέσα από τα ...trendy “post”,
“check in” και “hashtag” οι περισσότερη χρήστες κάνουν μια συναρπαστική
καταγραφή της ζωής τους στο διαδίκτυο.
Βέβαια το είδος καταγραφής που παρουσιάσαμε παραπάνω, που τις
περισσότερες φορές γίνεται και ακούσια, δεν παρουσιάζει κάποια δομή και συνοχή.
Για τον λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί υπηρεσίες που είναι προσανατολισμένες στο
life-logging. Έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να διατηρούν το περιεχόμενο κάθε χρήστη
ιδιωτικό έτσι ώστε να μπορεί να έχει μια πλήρη καταγραφή των καθημερινών του
δραστηριοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως δεν είναι όλες οι εφαρμογές lifelogging ίδιες. Υπάρχουν κάποιες γενικού σκοπού (καταγραφής), αλλά και άλλες για
την καταγραφή της γυμναστικής άσκησης, των συνηθειών στον ύπνο, της
ψυχολογικής διάθεσης, ή απλά των κυριότερων σημείων μέσα στη μέρα.

35
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4.4.1 Μελέτες Περίπτωσης
Η χρήση μιας φερόμενης συσκευής με δυνατότητες καταγραφής, είναι ο
ευκολότερος τρόπος για life-logging μιας και οι συσκευές αυτές συλλέγουν αυτόματα
τα δεδομένα για τον χρήστη. Αν για παράδειγμα ο χρήστης γυμνάζεται και θέλει να
παρακολουθεί τις επιδόσεις του, ίσως να τις μοιράζεται και με άλλους, με τον τρόπο
αυτό θα το κάνει συστηματικά και χωρίς να ξεχάσει να καταγράψει κάποια δεδομένα.
Οι Jawbone 36 και Fitbit 37 είναι συσκευές που εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Άλλοι
τύποι τέτοιον συσκευών είναι η Memoto και το Looxcie.
Η Memoto πρόκειται για μία μικρή κάμερα με ανάλυση 5Μpixels. Μπορεί να
πιαστεί με μένα κλιπ στην μπλούζα του χρήστη και να βγάζει μια φωτογραφία κάθε
30 δευτερόλεπτα. Σκοπός της ομώνυμης σουηδικής εταιρίας είναι οι χρήστες να την
χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή καταγράφοντας τόσο απλές όσο και
αξιομνημόνευτες στιγμές. Πρόκειται για μία σχετικά οικονομική συσκευή με τιμή
περίπου 200$, και διάρκεια ζωής δύο μέρες. Ένα βασικό χαρακτηριστικό που
διαθέτει και την κάνει ξεχωριστή είναι το ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο που
βοηθά στο σωστό αποτέλεσμα μιας λήψης. Με την σύνδεση της συσκευής σε έναν
υπολογιστή όλες οι φωτογραφίες φορτώνονται στο cloud της Memoto και είναι
προσβάσιμες από οποιαδήποτε άλλη συσκευή και κατηγοριοποιημένες με βάση το
μέρος την ώρα και την ημερομηνία.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και συσκευές όπως η “Looxcie” και η
“ucorder” το βασικό χαρακτηριστικό των συσκευών αυτών είναι η δυνατότητα
καταγραφής βίντεο. Για το λόγο αυτό οι συσκευές αυτές αν και προϋπήρχαν της
Memoto προτιμούνται από χρήστες που ασχολούνται με κάποιο extreme sport και
θέλουν να το βιντεοσκοπήσουν. Βέβαια δεν γίνεται να μην αναφέρουμε το Γυαλί της
Google, που βέβαια η εταιρία δεν το διαφημίζει σαν μια νέα life-logging συσκευή,
μιας και θέλει να απευθυνθεί σε πολύ μεγαλύτερο κοινό, αλλά με όλες τις λειτουργίες
και τον σχεδιασμό που αναλύσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, ανταποκρίνεται με
σχετική ευκολία και σε τέτοιου είδους χρήσεις.
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https://jawbone.com/up
http://www.fitbit.com/
Και τα δύο παραπάνω αφορούν συσκευές σε μορφή βραχιολιού και εξυπηρετούν διαδικασίες lifelogging.
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4.4.2 Εφαρμογές για τα Κινητά και το Διαδίκτυο
Το life-logging κατά την προσπάθειά του να καθιερωθεί σαν τρόπος ζωής
στην σύγχρονη κοινωνία, είναι αναμενόμενο να μην προϋποθέτει απαραίτητα την
αγορά κάποιας ηλεκτρονικής συσκευής, αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Έτσι ένας
χρήσης μπορεί με ελάχιστα έξοδα, αλλά και εντελώς δωρεάν να καταγράφει δεδομένα
από την καθημερινή του ζωή με την χρήση εφαρμογών κινητού τηλεφώνου και web
εφαρμογών.
Όσο αφορά το κινητό τηλέφωνο υπάρχουν εφαρμογές για να βγάζουν
φωτογραφίες (Everyday), να εγγράφουν βίντεο (1 Second a Day), να καταγράφουν τις
συνήθεις του ύπνου (Sleepbot), να παρακολουθούν τον καρδιακό παλμό (Instant
Heart Rate), να καταγράφουν και να παρακολουθούν την καθημερινή εξάσκηση
(RunKeeper). Βέβαια το βασικό μειονέκτημα αυτού του είδους life-logging είναι πως
ο χρήστης πολλές φορές χρειάζεται να εισάγει κάποια δεδομένα μόνος του,
χειροκίνητα, παρόλο που πολλές από αυτές έχουν κάποιου είδους υπενθύμιση.
Στο ίδιο μήκος κυμαίνονται και οι διαδικτυακές εφαρμογές life-logging, έχουν
πολύ χαμηλό κόστος και ευκολία χρήσης, αλλά πάσχουν σε αμεσότητα. Η καταγραφή
και παρακολούθηση στοιχείων σε δεύτερο χρόνο μπορεί να προκαλέσει λάθη κατά
την εισαγωγή δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας
εφαρμογής με θετικά αποτελέσματα είναι η “Rescue Time” η οποία βοηθά κυρίως
εργαζόμενους με ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς συλλέγει και παρουσιάζει στον
χρήστη το τρόπο χρήσης του υπολογιστή του και κατ' επέκταση προσπαθεί να τον
βελτιστοποιήσει.

4.4.3 Η Απήχηση του Life-Logging στην Ζωή.
Γύρω από την νέα αυτή τάση είναι εύλογο να εγείρονται αρκετά ερωτήματα,
τα οποία είναι δύσκολο να απαντηθούν έως και αδύνατο πολλές φορές. Καταρχάς,
όλη αυτή η ανεπίσημη και συνεχόμενη διατήρηση των καθημερινών δραστηριοτήτων
των ανθρώπων είναι καλή ή κακή; Γιατί να θέλει κανείς να έχει καταγεγραμμένη μια
τόσο λεπτομερή παρουσίαση της ζωής του και τι αξία αποκτά τόσο η προσπάθεια όσο
και το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής. Σίγουρα οι απαντήσεις σε αυτά τα
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ερωτήματα μπορούν να είναι όσοι και οι ερωτώμενοι. Μια προσέγγιση μπορεί να
θεωρεί πως, με αυτό τον τρόπο, διατηρείται η μοναδικότητα κάθε ανθρώπου, μέσα
από τα ατομικά επιτεύγματα και τις μοναδικές εμπειρίες του.
Επιπλέον το life-logging μπορεί είναι και μία μορφή τέχνης, επικοινωνίας,
διασκέδασης ή και καταγραφής ημερολογίου. Οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές
πιστεύουν πως το life-logging μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο για την
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, να συμβάλει στην ενδοσκόπηση και
την αυτογνωσία. Σε ένα άλλο επίπεδο, ο διαμοιρασμός τέτοιων αρχείων ανάμεσα σε
ανθρώπους θα μπορούσε να επηρεάσει, θετικά πάντα, της διαπροσωπικές τους
σχέσεις, δημιουργώντας οικειότητα και κατανόηση. Ακόμη και η κληροδότηση
τέτοιων δεδομένων σε επόμενες γενιές μπορεί να συμβάλει στην διατήρηση της
ιστορίας της οικογένειας. Επιπλέον, η χρήση συσκευών life-logging θα μπορούσε να
ενισχύσει την προσωπική ασφάλεια κάθε ανθρώπου, μιας και πιθανοί ληστές και
βιαστές θα μπορούν να αναγνωριστούν πολύ πιο εύκολα.
Στον βαθμό που οι life-loggers διατηρούν καθαρά προσωπικές εμπειρίες οι
οποίες προορίζονται για ιδιωτική χρήση, μοιάζει αρκετά αβλαβές και αθώο. Όμως, θα
μπορούσε να πυροδοτήσει υπερβολική εσωστρέφεια σε κάποια άτομα, αφού θα είναι
αναγκασμένοι να προβαίνουν, συνεχώς, σε ψηφιακές παρουσιάσεις του εαυτού τους.
Επιπλέον έχοντας στην διάθεσή του μια τέτοια τεχνολογία είναι πολύ εύκολο να
πέσουν στην παγίδα και να υπερεκτιμήσουν τις κατά τα άλλα παροδικές λεπτομέρειες
τις ζωής τους. Η κακόβουλη χρήση αυτής της τεχνολογίας, μπορεί να οδηγήσει σε
περιπτώσεις, εκμετάλλευσης, εκβιασμού και άσκησης κοινωνικού ελέγχου.
Γενικά το life-logging δεν αντιπροσωπεύει κάτι ριζικά νέο, όλοι λίγο πολύ
έχουμε πάρει μέρος σε ένα είδος καταγραφής της καθημερινότητάς μας, από ένα
ημερολόγιο μέχρι τις φωτογραφίες των διακοπών μας. Η καινούργια φιλοσοφία όμως
που θέλει να περάσει, αφορά την εντατικοποίηση της “συνήθειας” αυτής και σίγουρα
την εξέλιξή της σύμφωνα πάντα με τις προσταγές της τεχνολογίας. Το σίγουρο είναι
πως η νέα αυτή τεχνολογία θα επιφέρει ένας αριθμό από συνέπειες για τον άνθρωπο.
Για παράδειγμα, τι θα σήμαινε για την κοινωνία αν ο μέσος πολίτης διατηρούσε ένα
λεπτομερές αρχείο με την ζωή του; Ποιο θα ήταν το αντίκτυπο για τις διαπροσωπικές
του σχέσεις, γνωρίζοντας πως οι κοινές εμπειρίες με άλλους πιθανών να
καταγράφονται; Σίγουρα η οικειότητα, η εμπιστευτικότητα και η ιδιωτικότητα δεν θα
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μείνουν ανεπηρέαστες.
Υπάρχουν αρκετές γκρίζες περιοχές που θα πρέπει ο νομοθέτης να προνοήσει
ώστε να μην προκύψουν ζητήματα καταπάτησης της ελευθερίας. Είναι σημαντικό να
διασαφηνιστεί το ποιος έχει δικαίωμα να απαγορεύσει ή να περιορίσει το life-logging,
επιπλέον αν μπορεί κανείς να το επιβάλει και να ελέγχει το περιεχόμενό του,
αυτόματα αποκτά μια εξουσία στα χέρια του. Το βασικό ερώτημα είναι, αν σε μια
μεγάλης κλίμακας καταγραφή της καθημερινότητας, θα έχει κανείς το δικαίωμα
πρόσβασης στα δεδομένα του άλλου; Εύκολα έρχεται το: “ΟΧΙ, χωρίς τη
συγκατάθεσή του!” Ποια είναι όμως τα δικαιώματα των γονέων απέναντι στα
ανήλικα παιδιά τους; των εργοδοτών και της πολιτείας απέναντι στους υπαλλήλους
και στους πολίτες αντίστοιχα; ακόμα και σε πελατειακές σχέσεις με γιατρούς,
δικηγόρους, λογιστές, ή και σε πιο προσωπικές όπως ένα ζευγάρι και μια παρέα. Σε
όλες αυτές τις περιπτώσεις «θεωρείται» πως υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης;
Επομένως, κανείς δεν έχει πρόβλημα στο να καταγράφει και να καταγράφεται; Όλοι
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο αρχεία του άλλου;
Μια ακόμα ενδιαφέρουσα πληροφορία που δείχνει το ενδιαφέρον μεγάλων
εταιριών προς αυτού του είδους τεχνολογίες πληροφορικής έχει να κάνει με την
εταιρεία έρευνας αγοράς Juniper Research, η οποία προβλέπει ότι το 2014 οι
καταναλωτές θα δαπανήσουν περίπου 1,2 δισ. ευρώ για την αγορά συσκευών
«αόρατης βιντεοσκόπησης». Συγκεκριμένα, εκτός από το Γυαλί της Google που
προσφέρει μια σειρά νέων τεχνολογιών όπως έχουμε αναφέρει, οι κάτοχοι iPhone της
Apple μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή “1 Second Everyday”, η οποία τους
υπενθυμίζει ότι κάθε 24 ώρες πρέπει να τραβούν σε βίντεο ένα στιγμιότυπο από την
καθημερινότητά τους. Στο τέλος του έτους θα τους παρουσιάζει μια ολιγόλεπτη
οπτικοακουστική περίληψη της ζωής τους.
Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειωθεί πως η ουσία του life-logging είναι η
παραγωγή «μεταδεδομένων» μέσα από διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας
δεδομένων, για κάθε χρήστη. Ως συνέχεια των προηγούμενων, πρέπει να αναφερθεί
πως το life-logging έχει διαστάσεις τόσο προς το “sousveillance” όσο και το
“surveillance”. Από την μία γιατί αφορά την καταγραφή δραστηριοτήτων του χρήστη,
από τον ίδιο τον χρήστη, και από την άλλη γιατί είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να
καταγράφει δεδομένα και από άλλους ανθρώπους.
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5 Θέματα Ιδιωτικότητας
5.1 Μια άλλη ... Ιδιωτικότητα
Η έννοια της ιδιωτείας από την οποία έχουν προέλθει σύγχρονες λέξεις και
έννοιες όπως “idiot” , “ιδιώτης”, “ιδιωτικότητα” προέρχεται από τα αρχαία χρόνια και
συγκεκριμένα από την αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαία Αθηναϊκή δημοκρατία ο πολίτης
έπρεπε να ασχολείται με τα κοινά, σε αντίθετη περίπτωση, η “ἰδιωτεία 38” ήταν
αφορούσε την ιδιωτική ζωή μακριά από την δημόσια ενασχόληση κάτι απαράδεκτο
για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Η μη ενασχόληση με τα κοινά ήταν σημάδι
έλλειψης παιδείας και ως επακόλουθο έλλειψη καλλιέργειας και διανοητικής
υστέρησης. Στον πολιτισμό αυτό ο άνθρωπος γεννιόταν ιδιώτης (idiot) και με την
μόρφωση μετατρέπεται σε πολίτη (ενεργό στα κοινά). Έτσι κάποιος που αρνιόταν να
πάρει μέρος στα κοινά δεν έπαιρνε την απαιτούμενη μόρφωση και έμενε “ιδιώτης”.
Συνήθως τέτοια άτομα είχαν όντως κάποιας μορφής διανοητικής υστέρησης,
επομένως δεν ήταν σε θέση να εμπλακούν με τα κοινά, για τον λόγο αυτό
στιγματίζονταν από την κοινωνία και παρέμεναν ως ιδιώτες. Έτσι λοιπόν η ιδιωτεία,
αν και ξεκινάει από την ίδια αφετηρία, σημαίνει τελικά την ηλιθιότητα, που κάπως
μας μεταφέρει στην αρχαία Αθήνα, όπου θεωρούσαν ανάξιο τον πολίτη που δεν
μετείχε στις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ο δρόμος από την πολιτική αναξιότητα ως την
πνευματική περιήλθε στην αρμοδιότητα της ιατρικής κι έτσι έγινε η μετάβαση στην
ηλιθιότητα (idiotie) των Γάλλων και (με μορφή αντιδανείου) την ιδιωτεία των
Ελλήνων. Στη σύγχρονη αγγλική γλώσσα, οι όροι «idiot» και «idiocy» περιγράφουν
μια ακραία τρέλα ή βλακεία, και τα συμπτώματά της (τρελή έκφραση ή πράξη). Στην
ψυχολογία, αποτελεί την ονομασία για την κατάσταση μιας βαριάς νοητικής
αναπηρίας.
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ιδιωτεία η [iδiotía] : (ψυχιατρ.) πλήρης διανοητική ανεπάρκεια· ηλιθιότητα, βλακεία.

[λόγ. < αρχ. ἰδιωτεία `ιδιωτική ζωή μακριά από δημόσια απασχόληση, έλλειψη μόρφωσης κατά τη
σημ. του ιδιώτης , σημδ. γαλλ. idiotie < idiot = ιδιώτης \]
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5.2 Η σύγχρονη διάσταση
Με την έναρξη της 3ης βιομηχανικής επανάστασης, γνωστή και ως
επανάσταση της πληροφορίας, οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες κατ’ επέκταση, είχαν
την πεποίθηση πως θα ήταν σε θέση να ελέγχουν την χρήση κάθε είδους Τεχνολογίας
Πληροφοριών και Επικοινωνιών μόνο με την βοήθεια της νομοθεσίας. Ήδη όμως,
από

τα

τέλη

του

20ου

αιώνα,

νομικοί

επιστήμονες

και

ακαδημαϊκοί

συνειδητοποίησαν πως αυτό ήταν ανέφικτο. Έτσι άρχισε να καλλιεργείται η ιδέα πως
η τεχνολογία από μόνη της πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία της τεχνολογίας, για να
ρυθμίζει την χρήση της. Όλες όμως οι ιδέες σχετικά με προσπάθειες για ρύθμιση της
τεχνολογίας εξακολουθούν να βασίζονται στην υπόθεση πως υπάρχουν εφικτοί,
κεντρικοί – εθνικοί κανονισμοί.
Μορφές αυτής της αδυναμίας αφορούν θέματα ιδιωτικότητας. Η αντίληψη
αυτής της έννοιας είναι εντελώς υποκειμενική και επηρεάζεται από μια σειρά
παραγόντων όπως είναι η ηλικία, οι προσωπικές εμπειρίες, τα πιστεύω, η μορφή της
κοινωνίας και βέβαια οι χρονική συγκυρία. Το φαινόμενο της τελευταίας δεκαετίας
περίπου, είναι η συγκέντρωση κάθε μορφής προσωπικών δεδομένων από μεγάλες
εμπορικές εταιρίες με την βοήθεια ΤΠΕ και κυρίως του διαδικτύου. Ο όγκος αυτός
της πληροφορίας μπορεί να προκύπτει από διάφορες ενέργειες που πραγματοποιούν
οι ίδιες οι εταιρίες, αλλά και από τους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι από μόνοι
τους, αβίαστα, παραχωρούν προσωπικά τους δεδομένα. Τέτοιες ομάδες συνήθως
είναι άνθρωποι μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας που είναι πιο απονήρευτοι και
εύπιστοι, ή διάφοροι χρήστες που ενεργούν με αφέλεια και χωρίς κανένα ίχνος
προστασίας. Κερδισμένοι είναι σίγουρα μεγάλες πολυεθνικές ανεξαρτήτου κλάδου οι
οποίες αξιοποιούν αυτόν τον όγκο πληροφορίας σε κέρδη.
Σίγουρα πρέπει να αναφερθούμε και στην κοινωνική διάσταση αυτού του
θέματος που παρουσιάζει το εξής οξύμωρο, “οι περισσότεροι που το κατακρίνουν
έχουν συμβάλει σε αυτό”. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν, ένα περίεργο από την μία, αλλά
και δικαιολογημένο έως ένα σημείο, κοινωνικό φαινόμενο. η ευκολία με την οποία
πάρα πολύ χρήστες δωρίζουν προσωπικά τους δεδομένα σε ιδιωτικές εταιρίες. Βέβαια
το πιο ανησυχητικό στην ιστορία αυτή, είναι πως το γεγονός αυτό έχει γίνει συνήθεια
στην καθημερινή διαδικτυακή ζωή των περισσότερων χρηστών, λόγω των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος
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που θα επηρεαστεί ο ψυχισμός των χρηστών. Αντί να λέει κανείς: “Γεια σου, τι
κάνεις;” απλά θα κοιτάει το “status update”...!
Αρχικά θα πρέπει να δώσουμε μια ερμηνεία του όρου Ιδιωτικότητα.
Πρόκειται για την δυνατότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας να απομονώνουν τον εαυτό
τους ή πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό τους και ως εκ τούτου την ευθύνη να
αποκαλύπτουν επιλεκτικά ότι αφορά τον εαυτό τους. Το τι εμπεριέχεται στην
ιδιωτικότητα και τα όριά της, διαφέρει τόσο από κοινωνία σε κοινωνία όσο και από
άνθρωπο σε άνθρωπο. Συνήθως όμως σχετίζεται με την ανωνυμία, την επιθυμία
δηλαδή κάποιου να παραμείνουν μακριά από την δημόσια σφαίρα διάφορα
προσωπικά του στοιχεία. Έτσι, για να χαρακτηριστεί κάποιο στοιχείο προσωπικό ή
ακόμα και ευαίσθητο προσωπικό, πρέπει να περιέχει μια πληροφορία που για κάποιον
άνθρωπο έχει ένα ιδιαίτερο βάρος. Όπως για παράδειγμα η ηλικία ή οι θρησκευτικές
πεποιθήσεις. Επιπλέον εκτός από την έννοια της ιδιωτικότητας, που αναφέραμε
προηγουμένως, υπάρχει και η νομική πλευρά της που αφορά την προστασία
προσωπικών δεδομένων από την νομοθεσία. Αναφέρεται δηλαδή στο βαθμό που θα
πρέπει μια πληροφορία να προστατευθεί.
Η έννοια της ιδιωτικότητας δεν είναι κάποιο αποτέλεσμα της σύγχρονης και
εξελισσόμενης τεχνολογίας. Ήδη από το 1890 οι Warren και Brandeis στο άρθρο
τους “The Right to Privacy” πραγματεύονται την σημασία της ιδιωτικής ζωής του
ατόμου και το παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ως το δικαίωμα “to be let alone”. Το
έναυσμα των δύο αυτών δικηγόρων ήταν πως οι εξελίξεις στην τεχνολογία της
φωτογραφίας της εποχής, καθιστούσαν ανεπαρκές το ήδη υπάρχον δόγμα της
ιδιωτικής ζωής. Εύκολα αναγνωρίζει λοιπόν κανείς την δυσκολία και την
σημαντικότητα της “συνεργασίας” της ιδιωτικότητας με την σύγχρονη τεχνολογία.
Μπορούμε να διακρίνουμε πίσω από την έννοια της ιδιωτικότητας άλλα
μικρότερα υποσύνολά της που με την σειρά τους εκφράζουν συγκεκριμένες
αντιλήψεις του όρου. Έτσι έχουμε το κλασικό (λόγο ηλικίας, 1890) δικαίωμα,
κάποιος να είναι μόνος του. Την δυνατότητα προστασίας του εαυτού του από
ανεπιθύμητη πρόσβαση από τρίτους. Το δικαίωμα του απορρήτου, την απόκρυψη
δηλαδή ορισμένων πληροφοριών από τρίτους. Την δυνατότητα να ασκήσει
οποιονδήποτε έλεγχο σε πληροφορίες για τον εαυτό του. Το δικαίωμα της προστασίας
της προσωπικότητάς του, της ατομικότητας και της αξιοπρέπειάς του και το δικαίωμα
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της προστασίας της προσωπικής του ζωής με τον έλεγχο και τον περιορισμό
πρόσβασης στις προσωπικές σχέσεις και άλλες πτυχές της ζωής του ατόμου 39.
Κατά μία έννοια η ιδιωτικότητα μπορεί να θεωρηθεί σαν μία μορφή άσκησης
ελέγχου.

Οποιαδήποτε

μη

εξουσιοδοτημένη

δημοσιοποίηση

προσωπικών

πληροφοριών, υποβάλλει όλα τα άτομα που γίνονται δέκτες αυτών των πληροφοριών
σε μία ακούσια κριτική. Με τον τρόπο αυτό, άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με
διάφορα συμπεράσματα μπορεί να προκύψουν από τρίτους λόγο αυτής της
δημοσιοποίησης. Έτσι ο φόβος που ελλοχεύει από οποιαδήποτε τέτοια κίνηση
περιορίζει την ελευθερία των ανθρώπων να ενεργήσουν οποιονδήποτε τρόπο
επιθυμούν.

5.3 Ισορροπία για την Επιτυχία
Κάποιοι μελετητές με την σειρά τους, έχουν υποστηρίξει πως η προστασία
κάθε μορφής ιδιωτικότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ζωή στα
σύγχρονα δημοκρατικά κράτη και συμβάλλει στην αυτονομία και αξιοπρέπεια των
πολιτών. Ωστόσο η ιδιωτικότητα δεν αποτελεί απόλυτο δικαίωμα βάση του νόμου. Το
δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην ιδιωτική ζωή μπορεί να αντισταθμιστεί από άλλα
συμφέροντα, όπως η ελευθερία των άλλων ή η εθνική ασφάλεια. Συνεπώς είναι
αναγκαίο πολλές φορές να γίνονται συμβιβασμοί ώστε να επικρατεί μια ισορροπία
ανάμεσα σε αυτά τα φαινομενικά αντικρουόμενα συμφέροντα. Αρωγοί όλης αυτής
της προσπάθειας είναι μακροχρόνιες συζητήσεις για την αξιολόγηση των εκάστοτε
συμφερόντων και τον καθορισμό λογικών συμβιβασμών. Είτε λοιπόν επικρατήσει
πολύ ιδιωτικότητα, είτε λίγη, το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθούν ανισορροπίες οι
οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ισορροπία του ατόμου 40.

5.4 Ιδιωτικότητα στην Τεχνολογία
Ιδιωτικότητα και ψηφιακός κόσμος άρχισαν να συναντώνται στις αρχές της
δεκαετίας του '90 όπου και το διαδίκτυο άρχισε να γίνεται δημοφιλές στο ευρύ κοινό.
Κατά αναλογία με την κλασική της μορφή, η ιδιωτικότητα αφορά στην διαχείριση
39
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προσωπικών δεδομένων. Βέβαια η συνεχώς αυξανόμενη εμφάνιση νέων τεχνολογιών
προσδίδει αρκετές ιδιαιτερότητες σε αυτές τις μορφές ιδιωτικότητας.
Σε μία κατηγορία μπορούμε να εντάξουμε ανησυχίες σχετικά την
παρακολούθηση και τον εντοπισμό. Η εκτεταμένη παρακολούθηση πλέον
διευκολύνεται αφάνταστα από τεχνολογίες εποπτείας και επιτήρησης (surveillance,
sousveillance), όπως κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV), RFID ετικέτες,
συστήματα αναγνώρισης προσώπου, ηλεκτρονικά διόδια, παρακολούθηση των
cookies, μελέτης συμπεριφοράς και στοχευμένο Marketing. Τέτοιου είδους
τεχνολογίες χρησιμοποιούνται από κρατικούς και από ιδιωτικούς φορείς με σκοπό
την παρατήρηση και καταγραφή ατόμων και μεγαλύτερων ομάδων ακόμα και σε
πραγματικό χρόνο. Όπως είναι αναμενόμενο αρκετοί επιστήμονες έχουν εκφράσει
την ανησυχία τους σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις τέτοιων τεχνολογιών τόσο στην
ατομική ελευθερία όσο και στο δίκαιο της ιδιωτική ζωής.
Ένας άλλος τομέας που προκαλεί κάποιου είδους ανησυχία αφορά την
διάδοση και δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών. Η εκτεταμένη χρήση των
προσωπικών υπολογιστών, από τα desktop μέχρι της φερόμενες συσκευές τελευταίας
τεχνολογίας, η εξάπλωση δικτύων επικοινωνίας, και εν γένει η χρήση ψηφιακών
πληροφοριών, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο προσωπικά στοιχεία
είναι πιο εύκολα διαθέσιμα από ποτέ. Είναι σύνηθες άνθρωποι που στην
καθημερινότητά τους συναναστρέφονται μέσω και του ψηφιακού κόσμου, να
αποκαλύπτουν τόσο εν γνώση τους, όσο και εν αγνοία τους, πληροφορίες
προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο. Βάση της αρχιτεκτονικής της τεχνολογίας,
μόλις μια πληροφορία περάσει στον διασυνδεδεμένο ψηφιακό κόσμο είναι πρακτικά
μη αναστρέψιμη και η διάδοση και εξάπλωσή της μπορεί να γίνει πιο γρήγορα από
ποτέ. Πλέον υπάρχουν ανοικτοί όλοι οι κίνδυνοι αυτή η πληροφορία να υποκλαπεί ή
να αγοραστεί από εταιρίες για εμπορικούς σκοπούς, από δημόσιους φορείς, ή και από
απλούς ιδιώτες για χίλιους διαφορετικούς λόγους. Κλασικό και επίκαιρο παράδειγμα
αποτελεί μια δημοσίευση μιας φωτογραφίας στο Instagramm, πόσο μάλλον αν αυτή η
φωτογραφία έχει προέλθει από την σάρωση μιας παλιάς από το οικογενειακό αρχείο...
Τρίτον, η συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων μέσα από μεγάλες ΒΔ,
αυξάνει την πιθανότητα η ιδιωτική ζωή του ατόμου να δεχτεί νέες και ουσιώδεις
εισβολές, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από μια
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απλή δημοσίευση. Η επιτυχία και επιβίωση μεγάλων εμπορικών εταιριών βασίζεται
σχεδόν αποκλειστικά στην συλλογή και ανάλυση δεδομένων από τους χρήστες. Έτσι
σε πολλές περιπτώσεις όποιος καταφέρει να έχει πρόσβαση και σε δεδομένα με
περισσότερο προσωπικό χαρακτήρα, μπορεί να αποκτήσει και ένα συγκριτικό
πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Σκοπός λοιπόν του εμπορικού τμήματος
επιχειρήσεων μέσα από την συλλογή και προσωπικών δεδομένων είναι η δημιουργία
ψηφιακών φακέλων για τα άτομα. Είναι δικαιολογημένη επομένως η όποια ανησυχία
δημιουργείται λόγω της δύναμης που μπορεί να αποκτήσει κανείς έχοντας στην
κατοχή του έναν τέτοιον όγκο δεδομένων 41.
Θέματα ιδιωτικότητας σίγουρα εγείρονται και μέσα από διαδικασίες
Lifelogging. Ένα σοβαρό ζήτημα είναι αν οποιαδήποτε καταγραφή μέσα από τέτοια
διαδικασία θα μπορούσε να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο σε ένα δικαστήριο.
Είναι σωστό να μια κάμερα “Memoto” για παράδειγμα να έχει την ίδια δυναμική με
την κάμερα ενός κλειστού κυκλώματος μιας τράπεζας; Ένα άλλο θέμα αφορά τους
ανθρώπους που αποτελούν τρίτα στοιχεία σε μια καταγραφή. Αυτοί δεν θα
λαμβάνονται υπόψη; θα πρέπει πάντα να επεξεργάζεται και να παραμορφώνεται το
πρόσωπό τους; Ή μήπως πρέπει ο καθένας να μεριμνήσει και να κυκλοφορεί με μια
κουκούλα πιξελιάσματος 42.
Επομένως, όσο πιο πληρέστερη είναι μια συγκέντρωση δεδομένων, τόσο
περισσότερη προσοχή χρειάζεται γύρω από την επεξεργασία τους, λόγω των πιθανών
κινδύνων για την ιδιωτικότητα των πολιτών. Οποιαδήποτε ασυδοσία και έλλειψη
ελέγχου στην συλλογή και επεξεργασία και διάδοση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και διακρίσεις ανάμεσα στους
ανθρώπους. Για παράδειγμα μπορούμε να φανταστούμε τι αδικίες θα προκαλούσε αν
οι ασφαλιστικές εταιρίες υγείας είχαν πρόσβαση σε δεδομένα νοσηλείας ή
παρακολουθούσαν την online κίνηση των πελατών τους όσο αφορά την αγορά
τροφίμων. Οποιαδήποτε συλλογή λοιπόν πρέπει να ακολουθεί την Αρχή του σκοπού
και να πληροί όλες τα προβλεπόμενα από τον νόμο, και λίγο παραπάνω, ώστε να
αποφεύγεται κάθε μορφή παραβίασης της ιδιωτικότητας.

41
42

Privacy in Context. Helen Nissenbaum, 2010
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5.5 Ιδιωτικότητα στους Νέους
Οι βάσεις για τη δημιουργία σωστής παιδείας όσο αφορά το διαδίκτυο και της
ορθής χρήσης του δεν είναι κάτι νέο και δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Βασικός
παράγοντας είναι και η ηλικία. Σίγουρα οι περισσότεροι ενήλικες είναι δύσκολο να
μπουν σε μια νέα φιλοσοφία για την ασφάλεια της ιδιωτικότητάς τους σε θέματα
διαδικτύου, πόσο μάλλον αν οι εργασιακές τους συνθήκες δεν το απαιτούν. Το βάρος
λοιπόν για την δημιουργία σωστής βάσης στο τομέα αυτό πέφτει στους νεότερους
ανθρώπους. Ήδη παιδιά από προσχολική ηλικία αρχίζουν να εξοικειώνονται με την
χρήση υπολογιστών και διαδικτύου, μέσα από παιχνίδια, και διάφορες ιστοσελίδες
εμπορικού και διαφημιστικού περιεχομένου.
Οι ανησυχίες που έχουν προκύψει αφορούν την ιδιωτικότητα των νέων
καταναλωτών, ωστόσο επικεντρώνονται περισσότερο γύρω από έννοιες όπως το
απόρρητο, η προσβασιμότητα και γενικά μελλοντικοί κίνδυνοι λόγω της “δημόσιας
συμβίωσης” μέσα από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Οι μικρότεροι σε
ηλικία άνθρωποι λοιπόν είναι οι πρώτοι που θα βιώσουν την συνολική επίδραση ενός
νέου ψηφιακού τρόπου ζωής, λόγω της δημιουργίας πολλών και διαφορετικών
ψηφιακών ταυτοτήτων και φακέλων, με μεγάλη χρονική ισχύ.
Ότι ισχύει για τους νεότερους ανθρώπους σε σχέση με τους μεγαλύτερους
επιβεβαιώνεται και στον τομέα αυτό. Ο διαφορετικός τρόπος σκέψης (πιο
προοδευτικός), η τάση για αμφισβήτηση των πραγμάτων, η ανάγκη για ανακάλυψη
κάτι νέου είναι στοιχεία που εμφανίζονται στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την
ιδιωτικότητα. Αρχικά τα πρώτα ερεθίσματα στην ζωή ενός ανθρώπου έρχονται από
την οικογένειά του και από το σχολείο. Τα παιδιά γνωρίζουν μια όψη της
ιδιωτικότητας και της εισβολής μέσα σε αυτήν από τους γονείς και τους δασκάλους.
Όλοι έχουμε αισθανθεί αμήχανα την πρώτη φορά που αφηρημένοι στο θρανίο
ακούσαμε μια φωνή να λέει σε έντονο ύφος, “για να δω τι μουντζουρώνεις τόση ώρα
στο βιβλίο και δεν προσέχεις...;!” Λόγω της έντονης διείσδυσης των υπολογιστών
στην ζωή των ανθρώπων, οι νέοι βιώνουν από νωρίς την on-line ιδιωτικότητα. Είτε
από απλή περιέργεια, είτε από αντίδραση, είτε και σαν μοναδική διέξοδο πολλοί νέοι
πειραματίζονται με το διαδίκτυο γύρο από θέματα ιδιωτικότητας, προκαλώντας στον
εαυτό τους μικρές ή μεγαλύτερες συνέπειες. Μεγάλοι κίνδυνοι βέβαια κρύβονται σε
περιπτώσεις που νέοι άνθρωποι βρίσκουν το διαδίκτυο σαν μια διέξοδο, συζητώντας
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προσωπικά θέματα με αγνώστους και ζητώντας συμβουλές για σοβαρά προβλήματα.
Υπάρχει λοιπόν μια γενική θεώρηση πως οι νέοι ενδιαφέρονται λιγότερο από
τους ενήλικες για θέματα ιδιωτικότητας. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να
αποδειχτεί και πρόκειται για κάτι πολύ γενικό με πολλές και διαφορετικές ειδικές
προεκτάσεις. Μια έρευνα των Turow και Nir 43 διαπίστωσε πως παρόλο που το 79%
των νέων ηλικίας 10 με 17 εμφανίζει ανησυχία για την ιδιωτικότητα, ήταν πιο
πρόθυμο να ανταλλάξει μια προσωπική πληροφορία για ένα δώρο. Είναι εμφανές
λοιπόν πως η βάση έχει δημιουργηθεί, οι νέοι μπορούν να καταλάβουν τι οφείλουν να
προσέχουν για το δικό τους καλό, παρόλο που, λόγω αθωότητας, γίνονται πιο
παρορμητικοί. Επιπλέον η βοήθεια από του μεγαλύτερους πρέπει να είναι συνεχής
και ουσιώδης γύρω από τις ενέργειες, τις επιλογές και τις πληροφορίες που παρέχουν
οι νέοι όπως για παράδειγμα σε παροχή προσωπικών πληροφοριών σε διαδικτυακούς
φορείς ή συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα.

5.6 Φονταμενταλιστές και Ρεαλιστές
Βασισμένοι στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την ιδιωτικότητα μπορούμε να
διακρίνουμε τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Τους φονταμενταλιστές οι οποίοι είναι
εξαιρετικά ανήσυχοι σε βαθμό που προκαλεί προβλήματα και δυσλειτουργίες, τους
αδιάφορους οι οποίοι δεν γνωρίζουν πολλά για θέματα ιδιωτικότητας και επομένως
δεν ανησυχούν για τις συνέπειες, και τους ρεαλιστές οι οποίοι ανησυχούν για την
προστασία της ιδιωτικής τους ζωής, αλλά εξακολουθούν να παρέχουν πληροφορίες
στο διαδίκτυο. Σε ποια κατηγορία θα μπει κανείς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες
και βέβαια δεν αποτελεί έναν μόνιμο χαρακτηρισμό. Το σίγουρο είναι πως αν κανείς
αυτοχαρακτηρίζεται ως ρεαλιστής δύσκολα θα αλλάξει κατηγορία. Τέτοιοι άνθρωποι
είναι συνήθως αυτοί που είναι μέσα στην τεχνολογία, είναι σκεπτόμενοι, εργάζονται
σε αυτήν ή την ακολουθούν με συνέπεια και μεράκι. Στην πρώτη κατηγορία είναι
συνήθως άτομα που βλέπουν με τρόμο κάθε τεχνολογική εξέλιξη ή έχουν πέσει
θύματα κάποιας τεχνολογικής απάτης. Στην δεύτερη κατηγορία είναι συνήθως άτομα
43
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που δεν έχουν αίσθηση της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, τέτοια παραδείγματα έχουμε
από τον επιχειρηματικό κόσμο όπου μέσα από διαφημίσεις ζητούνται προσωπικά
στοιχεία με δέλεαρ κάποιο δώρο. Βέβαια όπως αναφέραμε και προηγουμένως
πρόκειται για έναν πολύ γενικό διαχωρισμό στον οποίο είναι εύκολο να
παρουσιαστούν εξαιρέσεις ανάλογα με κάθε περίσταση. Για παράδειγμα μπορεί
κάποιος να αναφέρει προσωπικά του στοιχεία για την πρόσληψή του σε θέση
εργασίας, ή άνθρωποι από τον ακαδημαϊκό κόσμο που διαμοιράζουν προσωπικά τους
δεδομένα εθελοντικά για επιστημονικούς λόγους.

5.7 Ιδιωτικότητα στο Γυαλί
Το Γυαλί της Google έρχεται με τη σειρά του να απασχολήσει και σε θέματα
που άπτονται της ιδιωτικότητας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η
συσκευή αυτή δεν αποτελεί κάτι εξολοκλήρου νέο και πρωτοποριακό ώστε να
μπορέσει κανείς να ισχυριστεί πως πρέπει επαναπροσδιορίσουμε την ιδιωτικότητα
γύρω από αυτήν ή παρόμοιου τύπου προϊόντα. Άλλωστε τα κινητά τηλέφωνα με
δυνατότητα λήψης φωτογραφίας είναι κάτι παραπάνω από συνηθισμένα. Το νέο
“status quo” που αρχίζει σιγά σιγά να κάνει την εμφάνισή του μέσα από τέτοιου
τύπου φερόμενες συσκευές είναι ο συνδυασμός των λειτουργιών τους με τον τρόπο
χρήσης τους. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να βγάλει μια φωτογραφία με το κινητό
του και να την μοιραστεί στο διαδίκτυο, η διαδικασία αυτή όμως προϋποθέτει την
κίνηση του χρήστη να βγάλει το κινητό από την τσέπη του, να ενεργοποιήσει την
κάμερα, να στηθεί για μια στιγμή, και να απαθανατίσει κάτι. Όλη αυτή η διαδικασία
οι περισσότεροι άνθρωποι τι κάνουν ασυναίσθητα, τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις
όπου ο χρήστης δεν θέλει να γίνεται αντιληπτός ή που ο χρόνος μέχρι να βγάλει μια
φωτογραφία είναι πολύ περιορισμένος; Σκοπός αυτού του τύπου συσκευών είναι να
γίνουν επέκταση του εαυτού μας και να ενταχθούν στην καθημερινότητά μας σαν
κάτι φυσιολογικό. Από την άλλη όμως, αυτές οι έξτρα δυνατότητες και ευκολίες που
παρέχουν μπορούν, μέσω μιας κακόβουλης χρήσης, να δημιουργήσουν προβλήματα
στην ιδιωτικότητα των ανθρώπων.
Το Γυαλί της Google, το I'm Watch, η κάμερα Memoto, είναι συσκευές που
μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν την προστασία
της ιδιωτικής ζωής. Οι κοινωνικές νόρμες θα επηρεαστούν μιας και κάποιος δεν θα
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είναι σε θέση να γνωρίζει αν καταγράφεται. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα
απαγόρευσης του Γυαλιού σε ένα μπαρ στο Seattle, καθώς και το tweet του David
Yee 44 που έλεγε χαρακτηριστικά "There's a young man wearing Google Glasses at
this restaurant, which, until just now, used to be my favourite spot". Ο συνδυασμός
τέτοιων συσκευών με τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης, αναγνώρισης θέσης ή
ταυτοποίησης προσώπου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημοσιοποίηση στοιχείων
για ένα άτομο εν αγνοία του.
Εκτός όμως από μια απλή “αθώα” χρήση τέτοιων τεχνολογιών, υπάρχει πάντα
ο κίνδυνος του οργανωμένου εγκλήματος. Σε παγκόσμιο επίπεδο δρουν παράνομες
οργανώσεις με την βοήθεια της τεχνολογίας και άλλων εξελιγμένων δικτύων. Δύο
άνθρωποι μπορούν να περπατούν σε διαφορετικούς δρόμους, σε διαφορετικές χώρες
και όποτε επιθυμούν να μοιράζονται τις εικόνες που βλέπουν μεταξύ τους μέσω του
Γυαλιού, που σημαίνει πως θα μπορούσαν να συμμετέχουν από κοινού σε ένα
“απομακρυσμένο έγκλημα”.
Βέβαια η προστασία της ιδιωτικότητας σε μια κοινωνία εξαρτάται και από την
ίδια την εταιρία που δημιουργεί και προωθεί ένα τέτοιο προϊόν. Στην προκειμένη
περίπτωση έχουμε να κάνουμε με την Google και ότι συνεπάγεται λόγο δύναμης και
μεγέθους που έχει αποκτήσει. Το παρελθόν της εταιρίας αυτής είναι ήδη επιβαρυμένο
μετά την αποτυχία του Google Buzz 45 και όλων των θεμάτων που δημιουργήθηκαν με
το “Street View”. Η εταιρία λοιπόν κατά την γνωστή της τακτική 46 αποφάσισε να
δοκιμάσει το Γυαλί σε κανονικές καθημερινές συνθήκες. Έτσι με το σύνθημα: “If I
had a Glass project” δοκιμάζει 8000 συσκευές, έναντι 1500$ έκαστη, με σκοπό να της
παρέχουν την απαιτούμενη ανατροφοδότηση για τις μελλοντικές της κινήσεις.
Σε πολλές περιπτώσεις “προστασία προσωπικών δεδομένων” σημαίνει ό,τι
όρους ο χρήστης έχει συμφωνήσει και αυτά τα δύο πολλές φορές απέχουν πολύ
μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν πόσο άνετα θα μπορούσε να νιώθει κανείς σε έναν δημόσιο
χώρο, και όχι μόνο, γνωρίζοντας πως ότι κάνει υπάρχει η πιθανότητα να συλλεχθεί
και να επεξεργαστεί από την Google. Βέβαια η εταιρία θα έχει φροντίσει να
44

http://www.linkedin.com/pub/david-yee/1/365/364
https://twitter.com/tangentialism Ο προσωπικός λογαριασμός του David Yee καθώς και το tweet του.
45
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Buzz Πληροφορίες για το Google Buzz
46
οι δοκιμές εκδόσεων beta από κανονικούς ανθρώπους δεν είναι κάτι νέο για την Google, το Google
News, ένας συλλέκτης ειδήσεων της Google, ήταν σε beta έκδοση για τρία χρόνια.
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εμφανίσει σε κάθε χρήστη ένα τεράστιο κείμενο με άπειρους νομικούς όρους και στο
τέλος ένα κουμπί “Συμφωνώ” πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής. Έτσι ο κάθε
ενθουσιασμένος, ανυπόμονος και αδιάφορος μέσος χρήστης απλά θα κλικάρει σε
αυτό χωρίς να το πολυσκεφτεί. Έτσι λοιπόν εγείρονται διάφορα ζητήματα όπως κατά
πόσο ένα παιδί μπορεί να συναινεί στο να καταγράφει και να καταγράφεται, αν ένας
ενήλικας που βρίσκεται στο πεδίο λήψης μιας φωτογραφικής μηχανής σε ένα μπαρ
συναινεί με την λήψη. Ποιος είναι ο κάτοχος και ποιος ο ιδιοκτήτης τέτοιων
δεδομένων; Επίσης ποια είναι τα όρια της Google όσο αφορά την συλλογή
δεδομένων; Πρόκειται για μια εταιρία που είναι σε θέσει να γνωρίζει που βρίσκεται
κάποιος και τι ψάχνει, τώρα μπορεί να είναι σε θέση να υπολογίσει τι είναι κοιτά.
Είναι λογικό να ανησυχεί κανείς στην ιδέα πως μια εταιρία μπορεί να
συλλέξει τόσα πολλά και τόσο συγκεκριμένα δεδομένα για ένα χρήση. Οι
ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα κάνουν σίγουρα απίστευτα δελεαστικές προτάσεις
στην Google για να αποκτήσουν μέρος αυτής της πληροφορίας. Για παράδειγμα να
ξέρει μια εταιρία τροφίμων σε κάθε υποκατάστημά της που κοιτάζουν οι πελάτες
μόλις μπαίνουν μέσα. Ακόμα και ανώνυμα δεδομένα τέτοιου τύπου θα προκαλέσουν
τεράστια οφέλη σε εταιρίες και πολύ λίγα στους απλούς ανθρώπους. Είναι κάτι
ανάλογο με την δύναμη που μπορεί να αναπτύξει το κράτος μέσα από το
“Surveillance” όπου έχουμε χιλιάδες κάμερες και μια κεντρική παρακολούθηση. Με
την Google αυτό μπορεί να συμβεί σε πολλαπλάσιο βαθμό.
Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο τα όρια ανάμεσα σε εποπτεία
και επίβλεψη είναι ρευστά. Η εξέλιξη μιας ειρηνικής διαδήλωσης μπορεί να είναι
τελείως διαφορετική τόσο αν οι διαδηλωτές γνωρίζουν πως υπάρχουν κάμερες
παρακολούθησης, όσο και αν οι αστυνομικές αρχές δουν ένα πλήθος με Γυαλιά της
Google, ή ανάλογη συσκευή. Νέες κοινωνικές τάσεις μπορεί να αναπτυχθούν. Όσο
περίεργο και αν φαίνεται να κυκλοφορεί κανείς στο δρόμο με το κινητό του
προτεταμένο μπροστά και να καταγράφει, το ίδιο μπορεί να ισχύσει και για το Γυαλί,
σε ένα πολυσύχναστο μέρος λοιπόν η τοποθέτησή του γύρω από το λαιμό ή πάνω στο
κεφάλι να υποδηλώνει την μη χρήση της συσκευής.
Δεν είναι μόνο οι σχέσεις εξουσίας που πρέπει να εξεταστούν. Ιδιαίτερο
βάρος πρέπει να δοθεί και στην καθημερινότητα, στην συμπεριφορά μεταξύ απλών
ανθρώπων κατά την διάρκεια καθημερινών ενασχολήσεων. Η ύπαρξη μιας οθόνης
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πάνω από το δεξί μάτι που συνεχώς βρίσκεται εκεί έτοιμη να ενεργοποιηθεί ανά πάσα
στιγμή, είτε ο χρήστης το ζητήσει είτε όχι, μπορεί να αποσπάσει πολύ εύκολα την
προσοχή του. Βέβαια από ένα σημείο και μετά μπορεί να κανείς να εξοικειωθεί με
την χρήση του Γυαλιού, άλλα όπως και να το κάνουμε δεν είναι εύκολο να μην ρίξεις
μια ματιά στο μήνυμα που μόλις ήρθε και αιωρείται ακριβώς μπροστά στα μάτια σου.
Έτσι ανάμεσα σε μία φιλική συζήτηση ίσως προκληθεί κάποια δυσαρέστηση από τον
συνομιλητή λόγω συχνής απόσπασης της προσοχής, κάτι τέτοιο όμως μπορούμε να
πούμε πως έχει γίνει αρκετά ανεκτό λόγο και της συχνής χρήσης κινητών τηλεφώνων.
Αντίθετα σε μια πιο σοβαρή συζήτηση, είτε αφορά επαγγελματικούς λόγους, είτα μια
απλή ερώτηση στον δρόμο, το πρόβλημα αυτό θα είναι αρκετά πιο έντονο, σε
συνδυασμό κιόλας με τον φόβο πιθανής καταγραφής. Επιπλέον πρέπει να
αναφερθούμε και στους φυσικούς κινδύνους που μπορεί να κρύβονται λόγο της
εύκολης και συχνής απόσπασης της προσοχής ενός χρήστη, ιδιαίτερα όταν αυτή
γίνεται και σε εξωτερικούς χώρους, όπως η εμπλοκή του σε κάποιο ατύχημα ή ακόμα
και σε μια ληστεία.
Το θέμα λοιπόν είναι πως θα προσεγγίσει κανείς την πτυχή αυτού του
θέματος, αν αξίζει να δει το ποτήρι μισογεμάτο παρά μισοάδειο. Μια εύκολη
παρατήρηση είναι να σταθεί κανείς σε μια καφετέρια, σε ένα μπαρ, ακόμα και σε ένα
φανάρι και να δει πόσοι άνθρωποι κοιτούν και ξανακοιτούν το κινητό τους τηλέφωνο,
χωρίς στην ουσία να κάνουν κάτι σημαντικό. Το να έχει λοιπόν κανείς μπροστά του
μια ειδοποίηση για μια κλίση ή ένα email και να μπορεί να τα διαχειριστεί όποτε
θελήσει και χωρίς την χρήση του κινητού μοιάζει αρκετά ικανοποιητικό. Ακόμα
ακόμα και η επικοινωνία δύο ανθρώπων είναι διαφορετική, μπορεί να φαίνεται ότι
κοιτιούνται μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα ο ένας να κοιτά ένα μήνυμα.
Προσωπικά ίσως να με ενοχλούσε λιγότερο από μια επίμονη χρήση του κινητού. Ο
φόβος της καταγραφής από το Γυαλί μπορεί να σταματήσει με ένα απλό
(υφασμάτινο) κάλυμμα της κάμερας. Και ποιος ξέρει ίσως στο μέλλον ο άνθρωπος
απαλλαγεί από το καμπουριαστό περπάτημα κοιτώντας το κινητό του τηλέφωνο.
Σίγουρα οι δυνατότητες μιας τέτοιας συσκευής είναι πολλές και χρήσιμες στην
καθημερινότητά μας, αρκεί κανείς να ακολουθεί το αρχαίο ρητό, “μέτρον άριστον”.
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5.7.1 Εκδήλωση Ανησυχίας από Επίσημους Φορείς
Όπως ήταν αναμενόμενο η εμφάνιση μιας συσκευής όπως το Γυαλί, μαζί με
την δυναμική που την ακολουθεί, δεν θα μπορούσε να μην απασχολήσει και τους
ίδιους τους θεματοφύλακες της ιδιωτικότητας τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό
επίπεδο. Λίγους μήνες μετά την ημερομηνία κυκλοφορίας (Φεβρουάριος 2013) της
πρώτης συσκευής με όνομα “Google Glass Explorer Edition”, στις 18 Ιουνίου 2013
μια ομάδα από Αμερικάνους και Ευρωπαίους επίτροπους υπεύθυνους γύρω από
θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, συνυπογράφουν μια
επιστολή 47 προς την Google και συγκεκριμένα τον C.E.O. Larry Page.
Το έναυσμα της επιστολής αυτής, όπως λένε, είναι η ανησυχία που έχει
προκύψει από τους ίδιους αλλά και από μερίδα ανθρώπων όσο αφορά την ένταξη
φορητού-τύπου υπολογιστικών συσκευών στην καθημερινότητα και των επιπτώσεων
που μπορεί να έχουν στην προστασία προσωπικών δεδομένων και στην ιδιωτικότητα.
Ήδη τους μήνες αυτούς ιστοσελίδες και blogs είχαν γεμίσει με άρθρα για τις
επιπτώσεις του Γυαλιού, προφανείς και μη, στην ιδιωτικότητα. Γενικά οι επίτροποι
εκφράζουν ανησυχίες τόσο για κοινωνικά θέματα όπως αυτή της πανταχού
παρακολούθησης, όσο και θέματα σχετικά με την συλλογή προσωπικών δεδομένων
από την Google και τον τρόπο χρήσης τους. Επιπλέον μέσα από την επιστολή αυτή
ζητούν από την εταιρία να κάνει μια επίσημη τοποθέτηση για αυτά τα θέματα ώστε
να σταματήσουν διάφορες παραφιλολογίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Δείχνουν πως αναγνωρίζουν και σέβονται την δύναμη και το κύρος της εταιρίας,
παρόλα αυτά εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους για την μέχρι τώρα στάση της Google
σε σχέση με της Αρχές.
Η επιστολή ολοκληρώνεται με τις παρακάτω 8 ερωτήσεις όπως ακριβώς
τέθηκαν προς τον CEO της εταιρίας.
1. How does Google Glass comply with data protection laws?
2. What are the privacy safeguards Google and application developers are putting
in place?
3. What information does Google collect via Glass and what information is
shared with third parties, including application developers?
47

http://www.priv.gc.ca/media/nr-c/2013/nr-c_130618_e.asp Η επιστολή προς την Google
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4. How does Google intend to use this information?
5. While we understand that Google has decided not to include facial recognition
in Glass, how does Google intend to address the specific issues around facial
recognition in the future?
6. Is Google doing anything about the broader social and ethical issues raised by
such a product, for example, the surreptitious collection of information about
other individuals?
7. Has Google undertaken any privacy risk assessment the outcomes of which it
would be willing to share?
8. Would Google be willing to demonstrate the device to our offices and allow
any interested data protection authorities to test it?
Όπως ήταν και λογικό οι ερωτήσεις αυτές δεν έχουν καμία αναφορά σε
λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής. Δεν έχουν εκφραστεί απορίες του τύπου
τι είναι; τι κάνει; ή πως το κάνει; Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ενσωμάτωση
εφαρμογών αναγνώρισης προσώπου στο Γυαλί είτε από την Google είτε από κάποια
άλλη εταιρία. Το ενδιαφέρον των επιτρόπων συνοψίζεται σε τρεις άξονες. Πρώτων
στην σχέση Privacy – Glass και πόσο ισχυρή είναι. Δεύτερον στις πληροφορίες που
συλλέγει η εταιρία από το Γυαλί και στον τρόπο χρήσης τους. Τρίτων στην μελέτη
επικινδυνότητας και κακόβουλη χρήση της συσκευής. Τέλος ζήτησαν από την εταιρία
να προβεί σε μια επίσημη παρουσίαση του Γυαλιού στις Αρχές προστασίας
προσωπικών δεδομένων καθώς και την δυνατότητα να προβούν σε δοκιμές πάνω
στην συσκευή.
Υπογράφοντες την επιστολή:
1. Canada Commissioner
2. Article 29 Working Party
3. Australia Commissioner
4. New Zealand Commissioner
5. Mexico
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6. Israeli
7. Swiss Commissioner
8. Alberta Commissioner
9. Québec Commissioner
10. British Columbia Commissioner

5.7.2 Απάντηση
Η απάντηση στην επιστολή έρχεται άμεσα από την Google (10 ημέρες) μέσω
του Peter Fleischer, Γενικού Συμβούλου της εταιρίας σε θέματα προστασίας
προσωπικών δεδομένων. Η απάντηση κυμαίνεται στο ίδιο ύφος με την επιστολή.
Αρχικά ο Fleischer δίνει μια γενική αίσθηση του πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η
εταιρία ζητήματα ιδιωτικής φύσης όχι μόνο στο project του Γυαλιού αλλά γενικά
στην φιλοσοφία της. Στην συνέχεια επισημαίνει πως η στρατηγική διάθεσης του
Γυαλιού αρχικά σε δοκιμαστική μορφή και στην συνέχεια σε πλήρη έκδοση, έγινε
επειδή η εταιρία θέλει να λάβει υπόψη της σε μεγάλο βαθμό τους χρήστες και την
ανατροφοδότηση που θα της προσφέρουν.
Η απάντηση της Google δεν αντιστοιχίζεται πλήρως στις 8 ερωτήσεις της
αρχικής επιστολής, αντίθετα βασίζεται σε πέντε κεντρικά σημεία. Αρχικά αναφέρει
πως στόχος του project είναι να δώσει στους χρήστες τον έλεγχο του πότε και πως θα
χρησιμοποιούν την συσκευή. Όπως συμβαίνει και με τα smartphones έτσι και το
Γυαλί δεν πρόκειται να λειτουργεί από μόνο του, αλλά απαιτεί συγκεκριμένες
ενέργειες (κίνησης ή φωνής) από τον χρήστη για να κάνει συγκεκριμένα πράγματα,
όπως αναζήτηση στο διαδίκτυο ή λήψη μιας φωτογραφίας. Επιπλέον οι χρήστες
έχουν την δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας MyGlass (και εφαρμογή) όπου με τον
δικό τους προσωπικό λογαριασμό μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση και τις
ρυθμίσεις του Γυαλιού.
Τρίτων επισημαίνει πως στην ίδια γραμμή με την εταιρία κινούνται και όλοι
οι προγραμματιστές που συνεργάζονται μαζί για την ανάπτυξη εφαρμογών. Έτσι
ξεκαθαρίζει πως προς το παρόν δεν τίθεται θέμα εφαρμογής αναγνώρισης προσώπου
από την Google, καθώς επίσης κάθε εφαρμογή που θα χρησιμοποιεί την κάμερα θα
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πρέπει να έχει ενεργή και την οθόνη του Γυαλιού. Στην συνέχεια αναφέρει πως οι
χρήστες

έχουν

κάθε

δυνατότητα

διαγραφής

αρχείων

από

την

συσκευή,

απενεργοποίησης συγκεκριμένων στοιχείων (Gmail, Google+, GoogleNow), και
επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τέλος η Google έχει προβλέψει σε ως ένα
βαθμό και για την αλληλεπίδραση χρηστών και μη-χρηστών. Έτσι έχει καθορίσει
συγκεκριμένες ενέργειες και φωνητικές εντολές οι οποίες γνωστοποιούν αν και ποια
είναι η χρήση του Γυαλιού από τον χρήστη.

5.7.3 Συμπεράσματα
Από το περιεχόμενο και το ύφος της απάντησης μπορούμε να συμπεράνουμε
πως η εταιρία σίγουρα έχει καταστρώσει και ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο όσο
αφορά την διείσδυση και καθιέρωση του Γυαλιού στην αγορά τους προσεχείς μήνες.
Δίνει αρκετές και ξεκάθαρες απαντήσεις σε πολλά θέματα, κυρίως όμως στα πιο
επιφανειακά. Για παράδειγμα δεν αναφέρθηκε ποτέ στην συλλογή και επεξεργασία
δεδομένων από το Γυαλί, ούτε σε αποτελέσματα από μελέτες επικινδυνότητας που
οφείλει να έχει πραγματοποιήσει. Εν τέλει: "It's not just about examining what is and
isn't in the privacy policy itself. It's also about examining what the products and
services actually do with the data." όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ICO από το
Ηνωμένο Βασίλειο.
Σίγουρα δεν είναι τυχαίο το ότι η εταιρία έχει επιλέξει να μην εμπλέκεται
υπερβολικά σε συζητήσεις για τις επιπτώσεις του Γυαλιού σε θέματα ιδιωτικότητας.
Προσπαθεί όσο γίνεται να κρατήσει μια στάση παρατηρητή παρακολουθώντας στενά
τον αντίκτυπο της συσκευής στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο να κρίνουμε αυτήν την
κίνηση της Google, η εξέλιξη και η επιτυχία του προϊόντος θα το δείξει. Ίσως αυτό
είναι ένα ατόπημα της εταιρίας (προσωπική άποψη), όπως επίσης λανθασμένη είναι
και η διόγκωση των αρνητικών επιπτώσεων που θα προκύψουν στο μέλλον. Η
πραγματική ανησυχία με το Γυαλί και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, δεν έχει να
κάνει τόσο με την “εποπτεία” και την συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
όσο με τον τρόπο που θα κάνει τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται στον
πραγματικό κόσμο.
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5.7.4 Μετα-ιδιωτικότητα
Το θέμα της ιδιωτικότητας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ότι
αφορά

σε

τεχνολογίες

πληροφορικής

και

τηλεπικοινωνιών

γενικά,

όπως

προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και με την παρούσα εργασία, είναι τόσο
πολυεπίπεδο και σύνθετο, γι’ αυτό και οι διάφορες προσεγγίσεις είναι ανάλογης
πολυπλοκότητας. Αξιοσημείωτη βέβαια αποτελεί και η άποψη της “μεταιδιωτικότηταςς” ή της “μετα-προστασίας της ιδιωτικής ζωής”. Οι εκφραστές των
ιδεών αυτών υποστηρίζουν πως εφόσον η τεχνολογία καθιστά πλέον αδύνατο να
ελέγχεται ποιος θα έχει πρόσβαση και σε ποιανού της προσωπικά δεδομένα, τόσο τα
άτομα όσο και οι κοινωνία συλλογικά θα πρέπει να εγκαταλείψουν την ιδέα της
προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Όσοι τάσσονται υπέρ αυτής της άποψης
υποστηρίζουν πως με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία και η συναισθηματική
ολοκλήρωση των ανθρώπων θα ενισχυθεί, θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι και θα
μοιράζονται περισσότερες πληροφορίες με σκοπό να βοηθά ο ένας τον άλλο. Στην
αντίθετη όχθη, οι υπερασπιστές της προστασίας της ιδιωτικότητας εκφράζουν τους
φόβους τους πως μια τέτοια κοινωνία μετα-ιδιωτικότητας θα είναι μια μορφή
ολοκληρωτισμού και δικτατορίας της δημοσιότητας.
Μια λύση ίσως βρίσκεται κάπου στη μέση. Ίσως πάλι αυτές οι δύο δυνάμεις θα
πρέπει να ενισχυθούν όσο πρέπει, ή όσο μπορούν, να δράσουν και να δούμε που θα
μας οδηγήσει η συνισταμένη τους δύναμη που θα δημιουργηθεί. Η ιστορία έχει δείξει
πως λύσεις και απόψεις ακραίες δεν έχουν ούτε μεγάλη διάρκεια ούτε καλά
αποτελέσματα. Πιθανόν θα έχουμε να κάνουμε με μία αέναη μάχη με προσωρινούς
νικητές και από τα δύο μέρη, αλλά με μόνιμο νικητή την τεχνολογία και υπό σωστές
επιλογές σίγουρα τον άνθρωπο.

5.7.5 Χρονικές Τομές
1. Γενάρης 2012 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ για επαναπροσδιορισμός πολιτικών προστασίας
2. Μάρτιος 2012 : επαναπροσδιορισμός πολιτικών προστασίας
3. Φεβρουάριος 2013 : Glass
4. 18 Ιουνίου 2013 : γράμμα
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5. 27 Ιουνίου / 22 Ιουλίου 2013 : απάντηση
6. Ιούλιος 2013 :αντίδραση ICO (Information Commissioner's Office) in UK

5.8 Προσεγγίζοντας την Ιδιωτικότητα
Μέσα από τον τρόπο προσέγγισης της ιδιωτικότητας από τα διάφορα κράτη
σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούμε να προσδιορίσουμε τέσσερις κυρίαρχες τάσεις ως
προς την προσέγγιση προβλημάτων παραβίασης της ιδιωτικής ζωής. Πρώτων η
προσαρμογή ήδη υπαρχουσών διατάξεων νόμου για την κάλυψη συγκεκριμένων
δράσεων παραβίασης της ιδιωτικότητας. Έτσι λοιπόν, από την παραδοσιακή
προσέγγιση του κοινού δικαίου έχει επέλθει μια προσαρμογή υφιστάμενων νόμων με
σκοπό την κάλυψη θεμάτων όπως δυσφήμηση, καταπάτηση ιδιοκτησίας και
παραβίαση εμπιστοσύνης. Δεύτερον με αποσπασματικές προσθήκες λόγω εμφάνισης
νέων δράσεων, είτε σε συνάρτηση με περιπτώσεις που επιβάλλετε η υποχρέωση μιας
προσθήκης (πχ. σεβασμός της προσωπικότητας), είτε με την ρητή επισήμανσή του ως
παραβιάσεις της ιδιωτικότητας. Για παράδειγμα η υιοθέτηση στοιχείων από το
εθιμικό δίκαιο για προστασία περιουσίας, φήμης και άλλων συμφερόντων. Τρίτων,
χρήση μιας γενικής λύσης, ότι καταρχήν σε κάθε παραβίαση ιδιωτικότητας μπορεί να
γίνει αποδεκτή, αρκεί να πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, χωρίς όμως να
ορίζονται ρητά οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις στο πεδίο και στον τρόπο
εφαρμογής. Τέταρτον, η διασφάλιση πως κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην προστασία
της ιδιωτικότητάς του κατά μία γενική έννοια, χωρίς να ορίζονται οι συνθήκες για
επιτρεπόμενη παραβίασή της.
Οι γενικότερου τύπου προσεγγίσεις για την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής
υιοθετήθηκαν από τις ΗΠΑ, που όπως θα αναλύσουμε και στην συνέχεια δεν
ακολούθησε καμία περιπτωσιολογική προσέγγιση. Αντίθετα οι δύο πρώτες
προσεγγίσεις συναντώνται αρκετά στο αγγλικό δίκαιο, μιας και έχει πολλά στοιχεία
εθιμικού δικαίου, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις προσεγγίσεις που θα ακολουθήσουν
φαίνεται ένας επιστημονικός συνδυασμός τόσο των γενικών όσο και των ειδικών
περιπτώσεων παραβίασης ιδιωτικότητας με σκοπό τόσο την προστασία του πολίτη,
όσο και την διασφάλιση της νομιμότητας.
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5.8.1 Νομικό πρίσμα ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ με την 4η τροποποίηση του Συντάγματος 48 που υλοποιήθηκε το 1792
είχε σκοπό την προστασία και ενδυνάμωση της θέσης των πολιτών απέναντι στο
κράτος τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο. Σύμφωνα με την τροποποίηση κάθε
αστυνομική αρχή χρειάζεται να έχει εκδώσει ανάλογο ένταλμα από την αρμόδια
δικαστική αρχή πριν προβεί σε οποιαδήποτε έρευνα γύρω από έναν πολίτη, "to be
secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and
seizures….". Βέβαια αν και η προσπάθεια αυτή είχε σκοπό καταρχήν την προστασία
της ιδιωτικότητας, εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν δύσκαμπτο και απαρχαιωμένο τρόπο
αντιμετώπισης.
Καταρχάς δεν προέβλεπε κανένα έλεγχο πάνω στην Αρχή που θα διεξάγει την
έρευνα όσο αφορά την ποσότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που θα
συλλέξει. Δεν υπήρχε κάποιος περιορισμός στον σκοπό συλλογής πληροφοριών γύρω
από ένα “ύποπτο”, ως εκ τούτου ήταν συγκεχυμένος και το τρόπος που ένας πολίτης
μπορούσε να χαρακτηριστεί ύποπτος. Συνέπεια αυτού ήταν να παρατηρηθούν τόσο
περιπτώσεις που είχαν σκοπό να βλάψουν κάποιον για προσωπικούς λόγους όσο και
υποθέσεις αυθαιρεσίας μιας και η 4η τροποποίηση δεν ήταν σε θέση να καλύψει.
Η υπόθεση Olmstead 49 για παράδειγμα, ο οποίος στην εποχή της
ποτοαπαγόρευσης διακινούσε παράνομα αλκοόλ, συνελήφθη από τις αρχές
υποκλέπτοντας δεδομένα για την δράση του χωρίς κάποιο επίσημο ένταλμα. Το
δικαστήριο έκρινε πως δεν υπήρχε καμία παραβίαση της 4ης τροποποίησης μιας και
δεν καταπατήθηκε κάποιος προσωπικός του χώρος. Επιπλέον σε μια άλλη υπόθεση

48

http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Amendment_to_the_United_States_Constitution
The Fourth Amendment (Amendment IV) to the United States Constitution is the part of the Bill of
Rights that prohibits unreasonable searches and seizures and requires any warrant to be judicially
sanctioned and supported by probable cause. It was adopted in response to the abuse of the writ of
assistance, a type of general search warrant issued by the British government and a major source of
tension in pre-Revolutionary America. The Fourth Amendment was introduced in Congress in 1789 by
James Madison, along with the other amendments in the Bill of Rights, in response to Anti-Federalist
objections to the new Constitution. Congress submitted the amendment to the states on September 28,
1789. By December 15, 1791, the necessary three-quarters of the states had ratified it. On March 1,
1792, Secretary of State Thomas Jefferson announced the adoption of the amendment.
49
http://en.wikipedia.org/wiki/Olmstead_v._United_States Υπόθεση Olmstead
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με όνομα “Katz” 50 όπου ο ύποπτος εμπλεκόταν σε υποθέσεις παράνομου τζόγου από
τηλεφωνικό θάλαμο πάλι οι αρχές τον εντόπισαν χωρίς ένταλμα, παγιδεύοντας τον
θάλαμο. Το δικαστήριο αρχικά τον έκρινε ένοχο υποστηρίζοντας πως η 4η
τροποποίηση αφορά άτομα και όχι τοποθεσίες. Το ανώτερο δικαστήριο όμως
αναγνώρισε πως υπάρχει θέμα καταπάτησης ιδιωτικότητας και ενέκρινε την
επανεξέταση της υπόθεσης.
Ο συσχετισμός λοιπόν της προστασίας προσωπικών δεδομένων με την
απόλυτη μυστικότητα είναι κάτι τελείως ουτοπικό μιας και είναι αδύνατο να συμβεί
κάτι τέτοιο. Πάντα θα υπάρχουν συζητήσεις προσωπικού χαρακτήρα σε εξωτερικό ή
δημόσιο χώρο (σε ένα εστιατόριο). Επομένως το αποτέλεσμα του προκύπτει, είναι
πως στις περιπτώσεις που αποτυγχάνει η 4η τροποποίηση για την συλλογή
πληροφοριών από τις Αρχές δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και καμία προστασία προς
τους πολίτες.
Με την συνεχόμενη ένταξη της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των
πολιτών, είναι πλέον πολύ συχνό το φαινόμενο, χρήστες να έχουν παραχωρήσει σε
τρίτους παρόχους πληροφορίες τόσο γενικού όσο και προσωπικού χαρακτήρα. Στις
περιπτώσεις αυτές η 4η τροποποίηση με το δόγμα τρίτων (Third-Party Doctrine)
αναφέρει πως αν μια πληροφορία βρίσκεται στα χέρια τρίτου τότε ο χρήστης δεν έχει
καμία εύλογη προσδοκία για ιδιωτικότητα “…that knowingly revealing information
to a third party relinquishes Fourth Amendment protection in that information”. Ενώ
λοιπόν η έκδοση ενός εντάλματος και μια πιθανή αιτία είναι αναγκαία συστατικά για
να γίνει έρευνα στο σπίτι ενός πολίτη. Σύμφωνα με το δόγμα αρκεί μια κλήτευση και
μια προηγούμενη ειδοποίηση για να υποχρεώσει έναν πάροχο να παραδώσει αρχεία
που έχει αποθηκευμένα σε έναν διακομιστή του. Όπως είναι λοιπόν αναμενόμενο
σήμερα δεν θα υπήρχε καθόλου η έννοια της ιδιωτικότητας ή της προστασίας
προσωπικών δεδομένων μιας και εμπλέκονται τρίτοι πάροχοι σχεδόν σε όλες τις
πτυχές της καθημερινότητας των ανθρώπων. Για παράδειγμα ο καθένας θα μπορούσε
να έχει πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο κάποιου μιας και βρίσκεται στον διακομιστή
ενός νοσοκομείου και όχι στον προσωπικό του υπολογιστή μέσα στο σπίτι του.
Συνοψίζοντας λοιπόν, η 4η τροποποίηση του συντάγματος των ΗΠΑ
προστατεύει το δικαίωμα του πολίτη να είναι ασφαλής όσο αφορά το πρόσωπό του,

50

http://en.wikipedia.org/wiki/Katz_v._United_States Υπόθεση Katz
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το σπίτι του, τα έγγραφά του και άλλων επιπτώσεων που οφείλονται σε
αδικαιολόγητες έρευνες και κατασχέσεις. Η βασική του αδυναμία όμως, εντοπίζεται
στις περιπτώσεις που αφορούν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο διαδίκτυο.
Η έντονη αυτή αδυναμία της τροποποίησης οφείλεται στον ορισμό της, συγκεκριμένα
ορίζει το δικαίωμα να είναι κανείς ασφαλής με χωρική διάσταση, (πχ μέσα στο σπίτι
του), κάτι τέτοιο όμως αφήνει κενά όσο αφορά της εύλογη προσδοκία για προστασία
της ιδιωτικότητας γενικά (σε online - άυλο περιβάλλον). Κινητήριο μοχλό σε όλη
αυτή την διαδικασία αποτελεί η ίδια η πολιτεία η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν
παρουσιάζει ξεκάθαρη συναίνεση γύρω από τις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις
για προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως ορίζονται από τις σύγχρονες μορφές
καταγραφής και μετάδοσης της πληροφορίας.
Την λύση σε τέτοιου είδους προβλήματα έρχεται να δώσει ο SCA (Stored
Communications Act) τον Οκτώβριο του 1986. Πρόκειται για ένα νόμο που, μέσα
από τις ενότητές του 51 , αντιμετωπίσει την εθελοντική και εξαναγκαζόμενη
51

Section 2701 of the SCA provides criminal penalties for anyone who "intentionally accesses without
authorization a facility through which an electronic communication service is provided or…
intentionally exceeds an authorization to access that facility; and thereby obtains, alters, or prevents
authorized access to a wire or electronic communication while it is in electronic storage in such system
shall be punished ... ."
The section 2702 of the SCA targets two types of online service, "electronic communication services"
and "remote computing services." The statute defines an electronic communication service as "…any
service which provides to users thereof the ability to send or receive wire or electronic
communications." A remote computing service is defined as "the provision to the public of computer
storage or processing services by means of an electronic communications system."
Section 2702 of the SCA describes conditions under which a public ISP can voluntarily disclose
customer communications or records. In general, ISPs are forbidden to "divulge to any person or entity
the contents of any communication which is carried or maintained on that service." However, ISPs are
allowed to share "non-content" information, such as log data and the name and email address of the
recipient, with anyone other than a governmental entity. In addition, ISPs that do not offer services to
the public, such as businesses and universities, can freely disclose content and non-content information.
An ISP can disclose the contents of a subscriber's communications authorized by that subscriber.
Section 2703 of the SCA describes the conditions under which the government is able to compel an ISP
to disclose "customer or subscriber" content and non-content information for each of these types of
service:
Electronic communication service. If an unopened email has been in storage for 180 days or less, the
government must obtain a search warrant. There has been debate over the status of opened emails in
storage for 180 days or less, which may fall in this category or the "remote computing service"
category.
Remote computing service. If a communication has been in storage for more than 180 days or is held
"solely for the purpose of providing storage or computer processing services" the government can use a
search warrant, or, alternatively, a subpoena or a "specific and articulable facts" court order (called a
2703(d) order) combined with prior notice to compel disclosure. Prior notice can be delayed for up to
90 days if it would jeopardize an investigation. Historically, opened or downloaded email held for 180
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αποκάλυψη ηλεκτρονικών επικοινωνιών και αρχείων “...stored wire and electronic
communications and transactional records...” τα οποία κατέχονται από τρίτους
παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISP's). Προσπαθεί λοιπόν να αναιρέσει το δόγμα
της 4ης τροποποίησης που υποστηρίζει πως με τον τρόπο αυτό ένας χρήστης έχει
παραιτηθεί από κάθε προσδοκία της ιδιωτικής του ζωής. Στην ουσία εκσυγχρονίζει
και επεκτείνει την ιδιωτικότητα από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο.
Ο SCA αποτελεί μέρος του νόμου περί ιδιωτικότητας ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ECPA (Electronic Communications Privacy Act), ο οποίος ψηφίστηκε
από το κογκρέσο με σκοπό να επεκτείνει τους περιορισμούς τις κυβέρνησης πάνω
στην συλλογή ηλεκτρονικού τύπου δεδομένων, ο ECPA είναι και αυτός με την σειρά
του μια τροποποίηση του “Omnibus Crime Control and Safe Streets Act” του 196852
που σχεδιάστηκε κυρίως για να αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
κυβερνητικών αρχών στις ιδιωτικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Ο ECPA αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος
προστατεύει κάθε ενσύρματη, προφορική και ηλεκτρονική επικοινωνία, κατά την
διάρκεια της μετάδοσής της. Επίσης καθορίζει επακριβώς τις απαιτήσεις για έκδοση
εντάλματος έρευνας οι οποίες είναι και αρκετά αυστηρές. Στο δεύτερο μέρος
παρουσιάζετε ο SCA και αναφέρετε στην προστασία αποθηκευμένων δεδομένων σε
υπολογιστικά συστήματα. Η δυναμική του είναι λίγο χαμηλότερη από το πρώτο
μέρος, καθώς και οι απαιτήσεις για την έκδοση εντάλματος. Το τρίτο και τελευταίο
μέρος απαγορεύει την χωρίς ένταλμα χρήση οποιασδήποτε συσκευής για καταγραφή
ή/και

τον

εντοπισμό

κλήσεων,

τηλεφωνικών

αριθμών,

δρομολογήσεων,

ηλεκτρονικών διευθύνσεων που χρησιμοποιούνται κατά την διαδικασία μετάδοσης
ενσύρματων ή ασύρματων επικοινωνιών.

days or less has fallen in this category, on the grounds that it is held "solely for the purpose of storage.
Section 2705(b) also provides for gag orders, which direct the recipient of a 2703(d) order to refrain
from disclosing the existence of the order or investigation.
Section 3123(d)(2) also provides for gag orders, which direct the recipient of a pen register or trap and
trace device order not to disclose the existence of the pen/trap or the investigation
52
The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968, enacted June 19, 1968, codified at 42
U.S.C. § 3711) was legislation passed by the Congress of the United States that established the Law
Enforcement Assistance Administration (LEAA). Title III of the Act set rules for obtaining wiretap
orders in the United States. It had been started shortly after November 22, 1963 when evidence in the
assassination of President John F. Kennedy increased public alertness to the relative lack of control
over the sale and possession of guns in the United States.
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5.8.2 Νομικό πρίσμα της Ευρώπης 53
Όπως είναι αναμενόμενο η ευρωπαϊκή κουλτούρα για την ιδιωτικότητα, σε
συλλογικό επίπεδο, αρχίζει να εμφανίζεται από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά.
Έως τότε ότι αφορούσε την προστασία ατομικότητας και της ιδιωτικής ζωής ήταν
νόμοι σε εθνικό επίπεδο κυρίως από χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία και στις αρχές
του 1900 η Γερμανία. Με το τέλος του 2ου παγκοσμίου πολέμου εμφανίζεται και η
ανάγκη για ύπαρξη μιας ενιαίας νομοθετικής προστασίας της ιδιωτικότητάς σε
διεθνές επίπεδο τόσο από Ευρώπη όσο και από Αμερική. Η ανάγκη αυτή δεν
εμφανίστηκε τυχαία, η πρόοδος της τεχνολογίας και των επιστημών έδωσε νέα
ώθηση στην δημιουργία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών. Οι εξελίξεις σε
οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο έδειξαν τα πρώτα σημάδια της
παγκοσμιοποίησης την πληροφορίας καθώς και όλων των δραστηριοτήτων που
σχετίζονταν με αυτή.
Η

πρώτη

διατύπωση

της

ιδιωτικότητας

σε

συλλογικό

επίπεδο

πραγματοποιείται με την Σύμβαση της Ρώμης της 4ης Νοεμβρίου 1950 για την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Η Ευρωπαϊκή
Σύμβαση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) του 1950 προστατεύει στο άρθρο
8 την ιδιωτική ζωή 54, στην οποία συγκαταλέγονται και τα προσωπικά δεδομένα, όπως
Την 1η Ιανουαρίου 1958 με τις Συνθήκες της Ρώμης (υπογραφή 25.3.1957) δημιουργήθηκαν δύο
νέες Κοινότητες: η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), που καθιέρωσε για πρώτη φορά πλήρη
τελωνειακή ένωση, και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) για συνεργασία σε
θέματα χρήσης πυρηνικής ενέργειας. Με μία ιδιαίτερη Σύμβαση, που υπογράφηκε και τέθηκε σε ισχύ
μαζί με τις άλλες δύο Συνθήκες, οι τρεις Κοινότητες αποκτούσαν για πρώτη φορά τρία κοινά όργανα:
τη Συνέλευση (μετέπειτα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), το Δικαστήριο και την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση και οι τρεις διατηρούσαν την αυτονομία τους από νομικής απόψεως ως
διακριτοί διεθνείς οργανισμοί. Οι νέες Κοινότητες σχημάτισαν δύο διαφορετικές Επιτροπές, σε
αντίθεση με την παλαιότερη "Ανωτάτη Αρχή" της ΕΚΑΧ. Η Επιτροπή της ΕΟΚ είχε επικεφαλής τον
Walter Hallstein και η Επιτροπή της ΕΚΑΕ το Louis Armand και στη συνέχεια τον Etienne Hirsch.
Την 1η Ιουλίου 1967 με τη Συνθήκη Συγχώνευσης (υπογραφή 8.4.1965) οι τρεις Κοινότητες
απέκτησαν μία ενιαία θεσμική δομή ολοκληρωμένη, συγχωνεύοντας τα Συμβούλια Υπουργών τους και
τις Επιτροπές και Ανωτάτη Αρχή τους σε ένα ενιαίο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και μία
ενιαία Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αντίστοιχα. Παρόλα αυτά παρέμειναν νομικά
ανεξάρτητες, αν και στο εξής έγιναν γνωστές ως Ευρωπαϊκές Κοινότητες.
54
ΕΣΔΑ - Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής
Άρθρον 8.
1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις σεβασμόν της ιδιωτικής και οικογενειακής
ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του.
2. Δεν επιτρέπεται να υπάρξη επέμβασις δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος
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επίσης την οικογενειακή του ζωή, την κατοικία και την αλληλογραφία. Επιπλέον
ορίζονται και οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύσουν για να περιορισθεί το
δικαίωμα αυτό. Μόνο λοιπόν σε περιπτώσεις που αφορούν την εθνική ασφάλεια, τη
δημόσια ασφάλεια, την οικονομική ευημερία, τη προάσπιση της τάξεως, την
πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας, της ηθικής, των
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών.
Με την Σύμβαση 108/28.1.1981 του Συμβουλίου της Ευρώπης, γίνεται η
πρώτη και ουσιαστική καταγραφή των αρχών που στην συνέχεια θα αποτελέσουν τον
κορμό της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η σύμβαση αναφέρετε
στην “προστασία των ατόμων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα”.
Επόμενοι σταθμοί για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
αποτελούν οι εξής παρακάτω. Η κοινοτική Οδηγία 95/46/ΕΚ που αφορά “την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών” με την οποία η
Ευρωπαϊκή Ένωση προσδοκά ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και μία κοινή
ευρωπαϊκή νομοθεσία βάση της οποίας να εναρμονιστούν οι εθνικές νομοθεσίες των
κρατών μελών. Η Οδηγία 97/66/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών συμπλήρωσε ακόμα περισσότερο το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο,
και αντικαταστήθηκε από την Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα.
Παρατηρούμε λοιπόν πως με την υιοθέτηση ιδιαίτερης οδηγίας η οποία αφορά
την προστασία δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα η Κοινότητα θέλει να δείξει
την συστηματική της προσήλωση και συνεχής επαγρύπνηση στης αρχές προστασίας
δεδομένων, και επιπλέον την ανάγκη για παρουσίαση ειδικών ρυθμίσεων που
εξειδικεύουν περισσότερο την γενική Οδηγία.
Η αναγνώριση του δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων
των πολιτών φαίνεται και από την ένταξή του στον Χάρτη των θεμελιωδών
τούτου, εκτός εάν η επέμβασις αύτη προβλέπεται υπό του νόμου και αποτελεί μέτρον το οποίον, εις
μίαν δημοκρατικήν κοινωνίαν, είναι αναγκαίον δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν,
την οικονομικήν ευημερίαν της χώρας, την προάσπισιν της τάξεως και την πρόληψιν ποινικών
παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιω- μάτων και
ελευθεριών άλλων.
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δικαιωμάτων την Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη55
αναγράφονται με σαφήνεια “ ο Σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής” και
“η Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” αντίστοιχα. Κατοχυρώνεται
λοιπόν το δικαίωμα αυτό σε ορισμένα από τα Ευρωπαϊκά συντάγματα ως ένα από τα
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα μιας και διαθέτει πλέον έναν ικανό αριθμό
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ώστε να δικαιολογεί την ιδιαίτερη θέση και την
αναγνώρισή του ως ένα ξεχωριστώ θεμελιώδες δικαίωμα. 56

5.8.3 Παγκόσμιο επίπεδο
Έχοντας πια συνειδητοποιήσει την σημαντικότητα του θέματος και την
αναγκαιότητα λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων της εποχής, σε παγκόσμιο επίπεδο
αρκετοί οργανισμοί ασχολήθηκαν με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Μια
σημαντική προσπάθεια που θα αναφέρουμε αποτελεί αυτή του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Πρόκειται για έναν διεθνή
οργανισμό, με 34 κράτη μέλη, που το 1980 εξέδωσε κάποιες κατευθυντήριες αρχές οι
οποίες θα πρέπει διέπουν την προστασία της ιδιωτικότητας. Οι αρχές αυτές
περιλαμβάνουν την αρχή της περιορισμένης συγκέντρωσης και συλλογής δεδομένων,
την αρχή της ποιότητας των δεδομένων, την αρχή του προσδιορισμένου σκοπού, την
αρχή της περιορισμένης χρήσης και μέτρων ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων,
την αρχή της διαφάνειας και τέλος την αρχή της συμμετοχής και της ευθύνης του
ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο 7
Σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του , της κατοικίας
του και των επικοινωνιών του .
Άρθρο 8
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1 . Κάθε πρόσωπα έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το
αφορούν .
2 . Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως , για καθορισμένους σκοπούς και
με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου η για άλλους θεμιτούς λογούς που προβλέπονται από το
νόμο . Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα συλλέγοντα δεδομένα που το αφορούν και να
επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους .
3 . Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής .
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ατόμου.
Όλες αυτές οι παραπάνω αρχές αποτελούν ένα πλαίσιο γενικών αρχών, με
βασικό σκοπό την υπεράσπιση των ανθρωπίνων ελευθεριών και την προστασία των
δικαιωμάτων των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας.
Επιπλέον το σύνολο αυτό δεν έχει κανένα δεσμευτικό χαρακτήρα, στο συγκεκριμένο
αυτό χαρακτηριστικό οφείλεται η συναίνεση πολλών χωρών για μεγάλο διάστημα,
κυρίως εκείνων που στερούνταν ειδικής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών
δεδομένων.

Επίλογος
Μέσα από αυτήν την μελέτη και την ανάλυση της συσκευής “Google Glass”
τόσο γύρω από τα τεχνικά της χαρακτηριστικά όσο και από τον αντίκτυπο που έχει
προκαλέσει μέχρι στιγμής ή εκτιμάται πως θα προκαλέσει και στο μέλλον, μπορούμε
βάσιμα να υποστηρίξουμε πως δεν πρόκειται για κάποια πολύ διαφορετική συσκευή
από τις άλλες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες σήμερα, είτε συγκρίνεται με ένα
smartphone, είτε με μία καρφίτσα “κατάσκοπο” που μπορεί να καταγράφει κρυφά
συνομιλίες. Η ουσιώδης διαφορά έγκειται στο ότι είναι μια φερόμενη συσκευή που
τοποθετείται στα πρόσωπα των ανθρώπων, γι’ αυτό και οι άνθρωποι το
αντιλαμβάνονται διαφορετικά.
Ο μέσος άνθρωπος δίνει πολύ περισσότερο βάρος στην όρασή του παρά στις
υπόλοιπες αισθήσεις του, 57 είναι κάτι που γίνεται ασυναίσθητα μέσα στην
καθημερινότητά του και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται στην καθημερινή του
πραγματικότητα. Ένα οπτικό ερέθισμα είναι συνήθως ο τρόπος που αντιλαμβάνεται
κανείς κάτι, ιδιαίτερα αν είναι απασχολημένος με κάποια δραστηριότητα. Η
ιδιαιτερότητα και η έμφαση που δίνουμε στην αίσθηση της όρασης είναι που κάνει
τόσο διαφορετικό το Γυαλί της Google από τα υπόλοιπα gadget που μπορεί να
χρησιμοποιεί κανείς, ακόμα και από τα πιο “έξυπνα”. Η συσκευή αυτή είναι ο
Πρόκειται για ένα εμπειρικό συμπέρασμα που βγαίνει τόσο από προσωπικές εμπειρίες, όσο και από
παραδείγματα ανθρώπων με ιδιαίτερες ανάγκες, οι οποίοι έχουν στερηθεί την αίσθηση της όρασης, σε
μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό, και την έχουν αντικαταστήσει σχεδόν επάξια με την ανάπτυξη των
υπόλοιπων τεσσάρων.
57
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προθάλαμος μιας συνομιλίας, επεμβαίνει τόσο στην όραση του χρήστη, όσο και του
συνομιλητή, είναι η πρώτη διεπαφή ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερους εν δυνάμει
συνομιλητές, κάνοντας συνεχώς αισθητή την παρουσία της.
Επομένως, η βασική μεταβλητή στην κατά τα άλλα σύνθετη εξίσωση “Google
Glass και ιδιωτικότητα” είναι ο χρήστης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την χρήση της
συσκευής. Το θεμελιώδες ερώτημα που παραμένει είναι κατά πόσο ο μέσος χρήστης
έχει πλήρη επίγνωση όλου του φάσματος των επιλογών και των ρυθμίσεων της
συσκευής, καθώς και την σημασία κάθε δυνατής ενέργειας που μπορεί να
πραγματοποιήσει. Αυτό αποκτά ακόμα περισσότερη σημασία, σε συνδυασμό με το
γεγονός ότι οι καταναλωτές στην συντριπτική τους πλειονότητα δίνουν λίγο έως
καθόλου προσοχή στους όρους και στις προϋποθέσεις που σχετίζονται με την χρήση
του διαδικτύου. Σαν ένα δεύτερο ερώτημα λοιπόν μπορούμε να θέσουμε το κατά
πόσον η συμπεριφορά των χρηστών θα είναι βελτιωμένη καθώς χρησιμοποιούν
“wearable” τεχνολογίες.
Επιπλέον, το μεγάλο “αγκάθι” για τους πολέμιους αυτής της συσκευής είναι η
συγκεκριμένη χρήση της κάμερας, όπως την έχουμε αναλύσει προηγουμένως, σε
συνδυασμό με εφαρμογές αναγνώρισης προσώπου μέσα από βάσεις δεδομένων
διαφόρων τύπων. Έτσι το τρίτο ερώτημα που τίθεται έχει να κάνει με τους
διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες τέτοιων βάσεων, ποιοι θα είναι και τι δικαιώματα θα
έχουν. Πέραν από την ευθύνη που θα βαραίνει τον κάθε χρήστη και τους εγχώριους
νόμους που θα υπόκειται, ποιες θα είναι η δικλίδες ασφαλείας από την
κατασκευάστρια εταιρία (Google), ή όποια άλλη ασχοληθεί με την παραγωγή τέτοιου
είδους λογισμικού.
Πλέον και όχι άδικα, τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω στην Google για τις
επόμενες κινήσεις της. Το μέγεθος και το κύρος της μπορούν κάλλιστα να
δημιουργήσουν τόσο μια δυναμική γύρω από αυτό το νέο προϊόν, όσο και ένα ή
περισσότερα πρότυπα “ορθής” χρήσης της νέας αυτής τεχνολογίας.
Το μεγαλύτερο λοιπόν ερώτημα όλων είναι πως και με τι συνέπειες θα
εξισορροπηθούν οι δύο αντίθετες αυτές προσεγγίσεις, από την μία δηλαδή οι
ευκαιρίες που αναπτύσσονται μέσα από την νέα αυτή τεχνολογία και την επιθυμία
πολλών να τις εξερευνήσουν, και από την άλλη εκείνων που βλέπουν ανυπέρβλητα
προβλήματα, από μια επεμβατική τεχνολογία, με αρνητικές συνέπειες τόσο για τους
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ανθρώπους που κάνουν χρήση αυτής τη τεχνολογίας όσο και για τους υπόλοιπους που
έρχονται σε επαφή μαζί τους.
Όπως συμβαίνει και σε κάθε τι στη φύση, οποιαδήποτε δράση προκαλεί και
κάποια αντίδραση, ίσως μέσα από αντίδραση αυτή προκύψει κάτι ακόμα πιο νέο και
ακόμα πιο καινοτόμο πηγαίνοντας την τεχνολογία ένα ακόμα βήμα παρακάτω από
απλά μια συσκευή αντί-αναγνώρισης προσώπου.
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