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� Identifikacija dohodnih klicev.
� Določanje lokacije mobilnih telefonov in lokalizacija 

storitev.
� Identifikacijske in pametne kartice.
� Biometrija (letališča, Tampa na Floridi, Virginia 

Beach.
� Dostopnost miniaturnih naprav za audio in video 

snemanje, CCTV in algoritmični nadzor (slika).
� Satelitski nadzor in GIS baze.
� Prisluškovanje preko telekomunikacijskega omrežja 

(“prijazno prisluškovanje”).
� Prestrezanje elektronskih sporočil in ECHELON.



VIDEO NADZOR

Interaktivni zemljevid avtoceste “Highway 401” v Kanadi.
S klikom na zemljevid se uporabnik priklopi na video kamero.



SATELITSKI NADZOR

Rakitna, 14. maja 1992. Posnetek ruskega vohunskega satelita iz višine 230 km.



SATELITSKI NADZOR

http://212.103.140.243/nvatlas/ewmap.asp



� Nadzor kot nekaj pozitivnega: visoka 
stopnja družbene organizacije
predpostavlja neko vrsto kontrole 
oziroma nadzora.

� Življenje v večji skupnosti za sabo 
potegne disciplino v organizaciji in 
samokontrolo.



� Marx in Weber sta nadzor obravnavala kot 
sredstvo kontrole.

� Marx je nadzor obravnaval iz vidika boja med
delom in kapitalom; govori o zagotavljanju 
poslušnosti in discipliniranju delavcev. Z 
nadzorom kapitalistični manager delavce sili k
povečanju produkcije.

� Weber je nadzor povezoval z organizacijo in
učinkovitostjo birokracije.



� Michel Foucault pravi, da so moderne družbe razvile 
sredstva discipliniranja. Ker so v njih vedno prisotne 
tehnike in strategije moči, jih Foucault imenuje tudi 
'disciplinske družbe'. Cilj discipline je "izdelati 
podrejena in izurjena telesa, 'krotka' telesa“.

� Foucault trdi da disciplinski mehanizmi, ki so jih 
razvile moderne družbe, subtilno in posredno 
vsiljujejo normativno delovanje posameznikov in ker
se za discipliniranje posameznikov uporablja nadzor,
je po Foucaultu le-ta sredstvo podrejanja.



� Modelu načrta zapora Panoptikon, ki je 
britanski vladi leta 1791 predstavil Jeremy
Bentham. Glavni učinek Panoptikona je 
nadzor, ki se vzdržuje s pomočjo stalnega 
občutka, da zapornike opazujejo nevidne oči.
Bistvena je nevidnost opazovalcev, kar pri 
zapornikih povzroči negotovost s tem pa se
sproži vzpostavitev mehanizmov 
samonadzora.



NAČRT ZAPORA PANOPTIKON

Načrt zapora Panopticon, ki ga je leta 1791 
britanski vladi predstavil Jeremy Bentham.



� Po tem pogledu moč ni posest, pač pa strategija. Pri 
panoptičnem učinku nadzora gre torej predvsem za
to, da se z uporabo negotovosti doseže prostovoljno 
podrejanje posameznikov. Opazovanje mora biti zato 
nesimetrično, oziroma hierarhično.

� "Bedast despot lahko prisiljuje sužnje z železnimi verigami, toda 
pravi politik jih precej krepkeje zveže z verigo njihovih lastnih 
idej; na trdno raven razuma pripne prvi konec; ta vez je toliko 
bolj trdna, ker ne poznamo njene teksture in ker mislimo, da je 
naše delo...

� ...na mehkih vlaknih možganov pa stoji neomajen temelj 
najtrdnejših cesarstev."

� (J. M. Servan v Foucault, 1984: 102).



� V zgodovini se je nadzor začel z namenom 
vzpostavitve pregleda in reda, s tem pa 
posledično zaradi utrjevanja moči.

� Nadzor je tesno povezan z dojemanjem časa 
v moderni družbi, delovne rutine v modernih 
družbah so vezane na uro, ura zato postane 
sredstvo nadzora.

� V sodobni družbi je nadzorovanje sredstvo 
socialne kontrole in hkrati sredstvo za 
zagotavljanje pravic socialne participacije.



� Sistematičen in množičen nadzor, kot ga 
poznamo danes, se je pojavil šele v 
današnjem času s pojavom in rastjo vojaške 
organizacije, industrijskih mest, vladne 
administracije ter kapitalističnega 
podjetništva. Primer Hollerithovega stroja.

� Povezanost nadzora z organizacijo.
� Revolucija nadzora od konca 19. stoletja in 

“družba nadzora”, pomen tehnologije.



� Nadzor v sferi administracije.
� Politični nadzor (9-11).
� Potrošniško nadzorovanje (problem 

diskriminacije, modeli dinamičnega določanja 
cen).

� Nadzor na delovnem mestu (interes tretjih 
oseb!).

� “Hekerji” (krekerji, skriptarji; navadno ne 
zaradi finančnih koristi pač pa bolj za 
zabavo,samodokazovanje in zaradi 
vandalizma).



� Računalniki se danes pojavljajo kot centralno vprašanje 
nadzora.

� Računalniki pomenijo kvalitativno spremembo v naravi 
opazovanja:
� omogočajo povezovanje formalno ločenih nadzornih sistemov (s

pomočjo decentraliziranega povezovanja prek telekomunikacijskih 
sredstev);

� imajo zmožnost shranjevanja oziroma arhiviranja podatkov;
� Dva nevarna trenda v razvoju nadzorovalnih sistemov (Rule):

� posamezniki s svojimi dejanji sprožajo te sisteme,
� ti sistemi se z informacijami hranijo sami.

� Elektronska sled (transakcijski podatki) in povezovanje teh 
podatkov. Izkopavanje podatkov (data mining, chaid modeli, AI 
sistemi za grobo presejalno analizo), profiliranje.



� Zasebnost je večdimenzionalen pojem:
� prostorska zasebnost (Teritorialno varstvo zasebnosti –> 

načelo razumno pričakovane zasebnosti. Virtualni prostor)
� zasebnost osebnosti (Svoboda misli, opredelitve, 

izražanja),
� zasebnost komunikacij (Občila se razlaga zelo splošno, 

ne glede na medij. Prometni podatki). 
� informacijska zasebnost (Možnost posameznika, da 

obdrži podatke in informacije o sebi. Zbirajo se samo 
podatki, ki so nujno potrebni za dosego namena, 
posameznik mora biti z zbiranjem in namenom zbiranja 
seznanjen oz. se mora strinjati, določen mora biti čas 
zbiranja, inšpekcijski nadzor, transparentnost uporabe...),

� V informacijski družbi sta najbolj na udaru 
informacijska zasebnost in zasebnost komunikacij.



� Po poročilu Privacy & Human Rights 1999 zasebnost ogrožajo 
trije pomembni trendi:
� globalizacija (odstranjuje geografske omejitve pri pretoku 

podatkov),
� konvergenca med tehnologijami (le-te so med seboj čedalje 

bolj povezljive in interoperabilne) ter 
� multimedialnost (podatki v določeni obliki se hitro lahko 

pretvorijo v drugo obliko).
� Pravica do zasebnosti (meja do katere družba lahko vdre v

posameznikove zadeve);
� Zakonsko varstvo zasebnosti:

� EU  spodbuja model vzpostavitve sistema krovne zakonodaje,
� ZDA, Japonska in Singapur pa imajo model področnih zakonov ter 

samoregulacijo v smislu sprejema ustreznih praks (ang. codes of 
practice) -> zaposleni v ZDA so zato v bistveno slabšem glede 
zasebnosti na delovnem mestu.


	Zasebnost na internetu, 1. del
	DRUŽBA NADZORA
	VIDEO NADZOR
	SATELITSKI NADZOR
	SATELITSKI NADZOR
	TEORIJE NADZORA
	TEORIJE NADZORA
	TEORIJE NADZORA
	TEORIJE NADZORA
	NAÈRT ZAPORA PANOPTIKON
	TEORIJE NADZORA
	DRUŽBA NADZORA
	DRUŽBA NADZORA
	DRUŽBA NADZORA
	NADZOR IN TEHNOLOGIJA
	ZASEBNOST
	ZASEBNOST

