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Η Πολιτικ·ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοινωνία της Πλ11 ροφοpίας 

Παρά τις διακυμάνσεις των διεθνών αγορ_cί:ιν και τις τελευταίες δυσμενείς εξελίξεις στα διεθν11 
χρηματιστήρια μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα που όλοι γνωρίζουμε, η ψηφιακή επανάσταση 
και η σταδιακ11 ψηφιοποίηση της Οικονομίας αποτελούν μία αναμφισβήτητη πραγματικότητα. 
Στηρίζονται στην αλματώδη ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιcί:ιν και την εξό.πλωση του Ιντερνέτ 
και των ασύρματων τεχνολογιών. 
Η Ευρωπαϊκ11 Ένωση, θέλοντας να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συμμετοχ11 και μελλοντικ11 
πρωτοπορία της Ευρώπης στην νέα ψηφιακή πραγματικότητα, ανήγγειλε τον Μάρτιο του 2000, 
στην Ευρωπαϊκ11 Σύνοδο κορυφ11ς της Λισσαβόνας, την πρωτοβουλία Ηλειcτρονllοί ΕυρcίJπη 
(eEuωpe 1

).

Οι στρατηγικοί στόχοι της ηλεκτρονικής Ευρώπης Οι στόχοι της πρωτοβουλίας είναι: Η 
δημιουργία κατάλληλων φορολογικών, οικονομικών και νομοθετικcί)ν συνθηκών, η ανάπτυξη της 
απαραίτητης υποδομής και η ψηφιακή μόρφωση των πολιτών για μία ενεργ11 συμμετοχή όλων στη 
μακρόχρονη ψηφιακ11 επανάσταση. 
Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία στοχεύει να φέρει στη ψηφιακή εποχ11 και σε ό.μεση σύνδεση με 
το Ιντερνέτ κάθε πολίτη, κατοικία και σχολείο, εταιρεία και δημόσια διοίκηση και να δημιουργ11σει 
μία ψηφιακό. μορφωμένη Ευρ{οπη που να στηρίζεται σε ένα επιχειρηματικό πνεύμα έτοιμο να 
χρηματοδοτήσει και αναπτύξει νέες ιδέες και να παροτρύνει και ενισχύσει την χρ1)ση του Ιντερνέτ 
μέσα από ένα σύνολο ηλεκτρονικών εφαρμογών (ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικ11 κυβέρνηση 
online, υγεία online, δημιουργία ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχομένου, έξυπνα συστ�Ίματα 
μεταφορ{ον). 
Μεταξύ των βασικών νομοθετικ{ον και άλλων ρυθμίσεων που προωθεί η Ευρωπαϊκ11 Επιτροπ11 για 
την επιτυχία της Ηλεκτρονικής Ευρώπης περιλαμβάνονται: 

0 Η πλ1)ρης απελευθέρωση των Ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακ{ον αγορών ( σταθερ11ς και κινητ11ς 
τηλεφωνίας) και η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού _περιβάλλοντος για φθηνές και ποιοτικές 
τηλεπικοινωνίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

0 Η ανάπτυξη επικοινωνιακι'1ς υποδομής σε υποβαθμισμένες 1Ί απόμακρες περιοχές. 
0 Η προcί)θηση του ηλεκτρονικού εμπορίου ιδίως στις μικρομεσαίες επιχεφ1Ίσεις (ΜινΠΞ), με 

παράλληλη ανάληψη μιας σειράς από νομοθετικές πρωτοβουλίες για κανονιστικ11 ρύθμιση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και εγγύηση της ασφάλειας των ηλεκτρονικ{ον συναλλαγcί:ιν. Η 
ενίσχυση διό.θεσης επιχειρηματικού κεφαλαίου και χpηματοπιστωτικό)ν υπηρεσιcί)ν για Μ1ν1Ε 
υψηλ11ς τεχνολογίας και η δημιουργία ενός κατάλληλου φορολογικού περιβάλλοντος για την 
εμπορική τους ανό.πτυξη και για χρηματοδότηση ιδε{ον και εταφει{ον υψηλής τεχνολογίας. 

ο Η προστασία των προσωπικcί:ιν δεδομένων του πολίτη και των δικαιωμάτων πνευματικι)ς 
ιδιοκτησίας. 

0 Η δημιουργία μιας ψηφιακά μορφωμένης Ευρώπης με την παράλληλη προώΟηση της δια βίου 
εκπαίδευσης και της διαμόρφωσης επιχειρηματικ11ς κουλτούρας από νεαρ11 ηλικία. 
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Η Ηλεκτρονική Ευρώπη ι(αι τα Κράτη Μέλη 

Όλα τα Κρά.τη Μέλη μεταξύ των οποίων βεβαίως και η Ελλάδα δεσμεύθηκαν για την ταχεία 

υλοποίηση των στόχων της πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικ11 Ευρώπη με τη θέσπιση ενός συνόλου 
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος (eEιιtΌpe 2002 
action plan). Στην δε Ευρωπαϊκ11 Σύνοδο κορυφ11ς του Goteboι·g (15-16 Ιουνίου 200 1), η 
πρωτοβουλία αυτι1 επεκτά.θηκε ώστε να συμπεριλάβει και όλα τα υποψι'1φια υπό ένταξη κράτη της 
Ευρώπης (eEιπope+2). 

Κά.θε κρά.τος και κάθε περιοχή σχεδόν της Ευρcοπης έχουν αναπτύξει τους τελευταίους 18 μ11νες_τα 

δικά τους εθνικά. ή τοπικά προγραμμάτων στηριζόμενα στο πνεύμα και τους στόχους της 

Ηλεκτρονικιίς Ευρώπης για την προώθηση της ΚτΠ. Αυτά χρηματοδοτούνται κυρίως από το 
Ευρωπαϊκό ταμείο συνοχι'1ς, από εθνικούς πόρους και από την βιομηχανία . 

Στην Ελλάδα για παράδειγμα, η Ηλεκτρονικ11 Ευρώπη προωθείται κυρίως μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγρά.μματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (προϋπολογισμού 2.84 δις Ευρώ) και 
εν μέρει μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Ανταγωνιστικότητα" (προϋπολογισμού 6.38 δις 
Ευρώ), που είναι δύο από τους βασικούς άξονες προτεραιότητας του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης. 

Παρεμφερή Ευρωπαϊκύ, προγράμματα για την προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

Παράλληλα με τα παραπάνω, η Ευρωπαϊκ11 Επιτροπή έχει ξεκινι'1σει ένα σύνολο ά.λλων 

προγραμμάτων και πρωτοβουλιcον πολύ στενά συνδεδεμένων με τη προcοθηση των στόχων της 

Ηλεκτρονικ11ς Ευρώπης. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν: 

ο Η χρηματοδότηση του έργου GEANT για την επέκταση της διαδικτύωσης όλων των 

12υρωπαϊκών Πανεπιστημίων και ερευνητικcον κέντρων με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα νέας γενιάς 

(χωρ1iτικότητας 2.5 Gb/s και προοδευτικά 100 Gb/s). 

• Η πρωτοβουλία ηλειcτροv11cιί μάθηση (e-Ιeαηιίιιg3) και το πρόγραμμα Λιf/ΝΕΠ γΑ -
SOCRATES //4 για την περίοδο 2001-2007, που σκοπό έχουν να καλύψουν τις ανά.γκες 
ψηφιακ11ς εκπαίδευσης αλλά και της συνεχούς διατήρησης της τεχνικής και επιστημονικ11ς 

γνώσης του Ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. 

ο Η Οέσπιση δύο νέων προγραμμάτων για την περίοδο 2001-2005 που αφορούν την παραγωγ1) 
και προώθηση Ευρωπαϊκού ψηφιακού (πρόγραμμα e-Content5) και οπτικοακουστικού 
περιεχομένου (πρόγραμμα Meflia6

). 

ο Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Κουλτούρα 2000 (Cιιltω·e 20007
) για την περίοδο 2000-2004 που 

σκοπεύει στην ψηφιοποίηση, διάσωση και παγκόσμια διάδοση της Ευρωπαϊκι)ς πολιτιστικ11ς 

και ιστορικι)ς κληρονομιάς μέσω των νέων τεχνολογιών. 

ο ΊΌ Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Κοινωνfα της Πληροφορfας (ΙηjΌι·ιιιαtίοη Societγ 

Tecl1110logies8
): το πρόγραμμα αυτό, ύψους 3.6 δις Ευρώ για την περίοδο 1998-2002 και η 

προβλεπόμενη συνέχισή του για την περίοδο 2003-2007, συμβά.λλει αποφασιστικά: 
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στην διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του ηγετικού ρόλου που διαθέτει η Ευρώπη στις 

κινητές επικοινωνίες, στη ψηφιακi1 τηλεόραση και στην παραγωγi1 ψηφιακού περιεχομένου, 

στη βασικ11 επιδίωξη για Ευρωπαϊκό πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον στο επόμενο μεγάλο 
άλμα προς τον ασύρματο κόσμο του Ιντερνέτ και τις υπηρεσίες κινητού εμπορίου, στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκτ)ς βιομηχανίας σε μία σειρά από νέες 

τεχνολογίες και εφαρμογές και υπηρεσίες του μέλλοντος. 

Μεριιcά παραδείγματα της Κοινωνία<:; της Πληροφορίας σήμερα 

Τα τελευταία 5 χρόνια, η ψηφιακή επανάσταση έχει επιφέρει ριζοσπαστικές αλλαγές στην 
οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. Δημιουργεί νέες επιχειρήσεις και βιομηχανίες και 

προσφέρει νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες στις ήδη υπάρχουσες, μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο 
λειτουργίας των επιχειρ1)σεων, και μπορεί δυνητικά να επηρεάσει την ζωή όλων μας. 

Οι Νέες Τεzνολοyίες και οι επtΊειρήσεις 

Η χρήση του Ιντερνέτ και η ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν αποτελούν σήμερα 
προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις. Όλο και περισσότερες απ' αυτές, προερχόμενες από όλους τους 

κλάδους της Οικονομίας, αρχίζουν σιγά-σιγά να διαθέτουν τα προϊόντα τους και ηλεκτρονικά και 
να προσφέρουν νέες οη line υπηρεσίες και εφαρμογές. Ενημερώνονται ευκολότερα για τους 
ανταγωνιστές τους και τους πελάτες τους. Βρίσκουν νέες ευκαιρίες δραστηριοποίησης και 

επέκτασης των αγορών τους και αναπροσαρμόζουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους ανάλογα με 

τη ζ1)τηση και τις μεταβαλλόμενες απαιτ1)σεις της αγοράς. 

Αλλά αυτά είναι η μία μόνον όψη του νομίσματος. Η άλλη είναι ότι οι νέες τεχνολογίες 
προσφέρουν επίσης στις επιχειρήσεις τις βάσεις για μία ριζική αναδιάρθρωση των δομcον και του 

τρόπου λειτουργίας τους. Για παράδειγμα, οι επιχειρ1)σεις αρχίζουν να διεκπεραιώνουν τις μεταξύ 
τους συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα. Δημιουργούν ηλεκτρονικές αγορές (e-n1aι-kets) συνδέοντας 

τα συστ1)ματά τους με τα αντίστοιχα των προμηθευτcον, των συνεργατών και των συνεταίρων τους. 

Έτσι επιτυγχάνουν πολύ αποτελεσματικότερες και οικονομικότερες συναλλαγές και 

βελτιστοποιούν τις αλυσίδες αξίας τους. Τα συγκεκριμένα οφέλη από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
και γενικότερα από τη χρ1)ση νέων τεχνολογιών στις επιχειρi1σεις μόλις τόψα αρχίζουν και γίνονται 

αντιληπτά. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές (επιχείρηση προς επιχείρηση και επιχείρηση προς 

καταναλωτ~Ί) αναμένεται να αντιπροσωπεύουν γύρω στο 2005 περίπου το 10% του συνόλου των 
παγκόσμιων οικονομικ{ον συναλλαγών, 1)τοι, μερικά τρισεκατομμύρια δολάρια ! 

Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες και το Ιντερνέτ επιτρέπουν στις επιχειρ1)σεις την καλύτερη 
αξιοποίηση και διαχείριση του εργατικού τους δυναμικού και της τεχνογνωσίας τους. Εισάγοντας 
νέες τεχνολογικές πλατφόρμες που στηρίζονται σε τεχνολογίες βάσης δεδομένων, βιομηχανικών 

επικοινωνιακών δικτύων, έξυπνου λογισμικού αλλά και εικοvικ1)ς και επαυξημένης 

πραγματικότητας, επιτρέπουν την αποθι)κευση, διαχείριση και διάθεση της πληροφορίας και της 

γνώσης σε όλους τους υπαλλi1λους τους, την εισαγωγι) νέων και πιο ευέλικτων μεθόδων εργασίας 

και επαγγελματικ1)ς εκπαίδευσης του προσωπικού τους (τηλε-εργασία, τηλε-διασκέψεις, τηλε

κατάρτιση, κλπ), αλλά και νέων πρωτοποριακών μεθόδων βιομηχανικ1)ς συνεργασίας και 

σχεδιασμού προϊόντων και εφαρμογών. 

Και αυτά δεν είναι παρά μόνον η αρχ11, Οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνι{ον και πληροφορικι)ς αλλά 

και οι εφαρμογές τους βρίσκονται ακόμη στα σπάργανα. Σταδιακά όλο και περισσότερο θα γίνεται 

φανερό ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και οι νέες τεχνολογίες γενικότερα θα είναι καταλυτικοί 

-παρά.γοντες για τη ανταγωνιστικότητα των επιχειρ1)σεων. 

Οι Νέες Τεyνολοyίεc; ιcαι η καθημεριν11 ζωή 
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Ήδη στην καθημερινιΊ μας ζω1Ί είναι διαθέσιμα μία σειρά. από νέες καινοτόμες εφαρμογές και 
υπηρεσίες (ηλεκτρονικές αγορές, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, κλπ). Προς το παρόν αυτές 

προσφέρονται μέσω του προσωπικού υπολογιστιΊ, αλλά σύντομα, με την πρόοδο της κινητιΊς 

τηλεφωνίας και της ψηφιακιΊς τηλεόρασης, θα αρχίσουν να γίνονται διαθέσιμες και μέσω των 
κινητών τηλεφωνικών αλλά και διαλογικών (inteι-actiνe) τηλεοπτικών συσκευών. 

Παρά. τη μεγάλη τεχνολογικιΊ ανά.πτυξη των πέντε τελευταίων χρόνων, τόσο το Ιντερνέτ όσο και οι 
ασύρματες επικοινωνίες βρίσκονται ακόμη σε πολύ νεαριΊ ηλικία, οι δε προσφερόμενες υπηρεσίες 
σε εμβρυϊκό στάδιο. Οι περισσότεροι ά.νθρωποι βρίσκουν με το δίκιο τους ότι οι σημερινές 
τεχνολογίες είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες στη χρ11ση τους. Επί πλέον, ο φόβος για τη μη διαφύλαξη 
των προσωπικών δεδομένων, για την εισβολή της τεχνολογίας στη προσωπικι) ζω11 και για την 
ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών αποτελούν πρόσθετους ανασταλτικούς παράγοντες στην 
ευρύτερη διά.δοση των τεχνολογιών στην καθημερινιΊ ζωιΊ. 

Η τεχνολογικιΊ επανάσταση είναι ακόμη στην αρχιΊ της και ίσως σιΊμερα μόνο το πρώτο 3% να έχει 
ολοκληρωθεί, όσο περίπου και ο τωρινός αριθμός χρηστcον οη line παγκόσμια. Στα επόμενα 5-1 Ο 
χρόνια αναμένεται να υπά.ρξει αύξηση τόσο του αριθμού όσο και της ποιότητας των 

προσφερόμενων υπηρεσι{ον με παρά.λληλη ενίσχυση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα τέτοιων νέων υπηρεσιών που σταδιακά. θα τίθενται στη 
διά.θεσιΊ μας από το σπίτι, τη δουλειά. 1Ί το αυτοκίνητό μας περιλαμβάνει : ηλεκτρονικές κρατικές 
υπηρεσίες, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρικιΊ, τηλε-εργασία, κλπ. Είναι σίγουρα πολύ νωρίς ακόμη για 
να έχουμε πλ11ρη επίΎνωση των επιπτ{οσεων που θα επιφέρει στην κοινωνία μία τέτοια ευρύτερη 
χρ11ση των τεχνολογιών, και τα αναπάντητα ερωτι)ματα είναι ακόμη πολλά .. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη της Κοινωνίας των Πληροφοριών (Κ τΠ) 

Οι καλπά.ζοντες ρυθμοί τεχνολογικι)ς ανάπτυξης που γνωρίζουμε σιΊμερα στους τομείς της 
Πληροφορικής και των (Τηλ-)Επικοινωνι{ον στηρίζονται ουσιαστικά. στους λεγόμενους εκθετικούς 
τεχνολογικούς νόμους. Σύμφωνα μ' αυτούς έχουμε διπλασιασμό της υπολογιστικιΊς δύναμης των 
μικρο-επεξεργαστ{ον κά.θε 18 μι)νες (νόμος του Μοοι·e), διπλασιασμό του εύρους ζώνης των 

επικοινωνιcον κάθε 6 μ1)νες (νόμος του Gildeι-), διπλασιασμό της χωρητικότητας αποθιΊκευσης 

μνήμης κάθε 18 μήνες και διπλασιασμό του ενσωματωμένου λογισμικού κάθε 12 μ1)νες. 

Αυτοί οι νόμοι ούσιαστικά. επιδρούν κατά. δύο τρόπους: επιτρέπουν αφενός μεν την αύξηση της 
απόλυτης υπολογιστικι)ς ισχύος (οδηγώντας έτσι σε ψηφιοποίηση όλο και περισσότερες αλλά και 

πιο πολύπλοκες λειτουργίες), αφετέρου δε τη μείωση του κόστους μιας δεδομένης λειτουργίας 

(επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων σε όλο και περισσότερες περιπτώσεις). 
Σύμφωνα δε με πολύ πρόσφατα επιστημονικά ευριΊματα, οι παραπάνω τεχνολογικοί νόμοι θα 

εξακολουθούν να ισχύουν τουλάχιστον για μία ακόμη δεκαειία και θα συνεχίσουν να εκτοξεύουν 

την τεχνολογικιΊ ανάπτυξη με εκθετικούς ρυθμούς. 

Ο συνδυασμός των παραπά.νω με την συνεχιζόμενη σμίκρυνση των μικροεπεξεργαστών και 

μνημcον, την πιο πρόσφατη τάση για σμίκρυνση αισθητιΊρων και ενεργοποιητών, αλλά. και την 

δραματικιΊ μείωση του κόστους της τεχνολογίας, οδηγούν ταχύτατα προς την δημιουργία της 

λεγόμενης διά.χυτης υπολογιστικιΊς εποχιΊς και ενός είδους ενιαίου ψηφιακού χώρου, 

αποκαλούμενου Περιβάλλουσα Νοημοσύνη. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, μικρο-υπολογιστές θα 
είναι ενσωματωμένοι σε όλο και περισσότερα φυσικά. αντικείμενα που μας περιβά.λλουν και 

αόρατα επικοινωνιακά δίκτυα θα τα συνδέουν και δικτυώνουν μεταξύ τους. Οι χιλιάδες αυτές 

έξυπνες δικτυωμένες συσκευές και μικροσυσκευές θα μας επιτρέπουν ανά πά.σα στιγμιΊ και από 

_ οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε να έχουμε εύκολη και ασφαλ1Ί πρόσβαση σε κάθε είδους 

προσωποποιημένες πληροφορίες και υπηρεσίες. Το τι Θα κάνουμε μ' αυτή την πρόσβαση είναι 

ακόμη γεμάτο ερωτηματικά. 

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για μία τέτοια μελλοντικιΊ εξέλιξη: 
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1. Η ανάπτυξη αόρατων επιιωινωνιακών δικτύων 

Αυτά θα στηρίζονται: 

στην περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών υποδομ11ς του Ιντερνέτ της επόμενης γενιάς 
(ευρυζωνικό, δίκτυα βασισμένα κυρίως σε οπτικές τεχνολογίες) καθώς επίσης και των 
κινητών και ασύρματων ψηφιακό)ν επικοινωνιακών δικτύων τρίτης και αργότερα τέταρτης 
γενιάς συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων - Οι τεχνολογίες αυτές θα επιτρέψουν την 
αλματcΌδη εξέλιξη του κινητού Ιντερνέτ και την ανό.πτυξη παρεμφερών εφαρμογcΌν και 
υπηρεσιών. 

στη συνέχιση της σύγκλισης των τεχνολογιών της πληροφορικ11ς και των τηλεπικοινωνιών 
(τεχνολογιών διαδικτύωσης και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, πρωτοκόλλων ασύρματων 
τεχνολογιών και ΙΡ, κινητής και ασύρματης τηλεφωνίας και μαζικής μετάδοσης) αλλά και 
στη συνέχιση της σύγκλισης των εφαρμογcΌν και υπηρεσιών ( σύγκλιση περιεχομένου του 
\VW\V και αυτού των τεχνολογιών μαζικ11ς μετάδοσης). 

στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων που θα επιτρέπουν την αυτόματη και αδιάλειπτη 
διασύνδεση των παραπάνω κινητών, ασύρματων, σταθερών και ενσύρματων δικτύων και 
την περαιτέρω εξέλιξ11 τους σε έξυπνα και αυτορυθμιζόμενα επικοινωνιακά δίκτυα που 

μεταφέρουν οποιοδήποτε όγκο πληροφοριών και υπηρεσιών με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα, 

ασφάλεια και ποιότητα. Κοντολογίς, εύκολη και φθην11 πρόσβαση στο δίκτυο οποτεδήποτε 

και από οπουδ11ποτε. 

2. Η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς από φυσικές και διαισθητικές διεπαφές 

Οι ανθρώπινες αισθ11σεις θα βρεθούν σύντομα στο κέντρο της τεχνολογικ11ς ανάπτυξης με · 
στόχο: 

είτε να αυξηθεί η ευχρηστία των πληροφορικών και επικοινωνιακών συστημάτων ώστε η 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση ανάμεσα στον ό.νθρωπο και την τεχνολογία να γίνουν τόσο 

φυσικές και διαισθητικές όσο και η επικοινωνία ανό.μεσα σε δύο ανθρώπους, 

είτε να εμπλουτισθούν/ υποκατασταθούν. 

Χάρη στην αλματώδη πρόοδο των συστημάτων αναγνώρισης εικόνων, φωνής, αφής κλπ, 

σύντομα τα δύο βασικό. χαρακτηριστικό. γνωρίσματα του σημερινού προσωπικού υπολογιστή, 
δηλαδ11 η οθόνη και το πληκτρολόγιο, αναμένεται να αφ11σουν σταδιακά τη θέση τους σε μία 

νέα γενιά συστημάτων διεπαφών: 

Το πληκτρολόγιο θ αντικατασταθεί από πολυλειτουργικά συστήματα διεπαφcΌν που θα 

καταλαβαίνουν την ομιλία μας, την φωνi1 μας και τον τόνο της, το βλέμμα και τις 

χειρονομίες μας, και αργότερα και τους μορφασμούς και τις γκριμό.τσες μας. 

Όσον αφορά την οθόνη, αυτ11 θα γίνει πανταχού παρούσα: από τερό.στιες φθηνές οθόνες 
που Οα καλύπτουν μέρους του τοίχου των σπιτιών μας, μέχρι λεπτές οθόνες ρολά που θα 
ξετυλίγονται σαν πάπυρος μπροστά μας ή μικρές πλαστικές οΟόνες που θα καλύπτουν τις 
μελλοντικές κινητές συσκευές επικοινωνίας μας. 

Τέτοια συστ11ματα διεπαφ{ον, σε συνδυασμό με την ανό.πτυξη έξυπνων λογισμικών 

συστημά.των κάι ευφυών προσωπικcΌν ψηφιακών βοηθόJν, θα μπορούν να κρύβουν την 
πολυπλοκότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στον άνθρωπο και την τεχνολογία. Να 
την αποκαλύπτουν μόνο κατά βούληση. Να παρουσιάζουν την πληροφορία και το νοηματικό 

της περιεχόμενο σε πιο εύχρηστη μορφ11 και σύμφωνα με τις προσωπικές μας απαιτήσεις (τις 

οποίες έχουν στο μεταξύ αυτο-διδαχθεί). 

Ουσιαστικό., το μυστικό στα μελλοντικό. συστ11ματα διεπαφών θα είναι να προσφέρουν τέτοια 
φυσικ11 επικοινωνία ανάμεσα στην τεχνολογία και τον ό.νθρωπο που τελικά η παρουσία τους να 

περνά. εντελcΌς απαρατ11ρητη (αόρατες στο χρήστη διεπαφές). Όταν αυτές τελικά αναπτυχθούν, 
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θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη ολοκλi1ρωση του στόχου για Καθολτκ17 Ευχρηστία, την 
ικανότητα δηλαδ1Ί να μπορεί η τεχνολογία να χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους εύκολα 
(υποκειμενική αξιολόγηση) και αποτελεσματικά (αντικειμενική επίδοση). 

Με την εμφάνιση των νέων αυτών συστημάτων διεπαφών, ταυτόχρονα το μέγεθος του 
προσωπικού υπολογιστi1 θα αρχίσει να μικραίνει. Έτσι αργότερα, Θα περιμένουμε να έχουμε 
στον καρπό μας ή να φοράμε στα ρούχα μας αυτό που σήμερα βρίσκεται στο γραφείο μας και 
που χθες γέμιζε ένα ολόκληρο δωμά.τιο. Τότε, τίποτε πλέον δεν θα μπορέσει να εμποδίσει την 
εξαφάνιση και του ίδιου του υπολογιστή και την απορρόφησή του από το δίκτυο. 

Όταν όλα τα παραπάνω αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα ( σε δέκα με δεκαπέντε χρόνια από 
τc'ορα), θα βρισκόμαστε σε ένα χώρο περτβάλλουσας νοημοσύνης που θα μας βοηθά να 
αλληλεπιδρούμε με απόλυτα φυσικό τρόπο με όλο το γύρω περιβάλλον μας. Επιπλέον, τεχνολογίες 
όπως αυτές της επαυξημένης και μικτιΊς πραγματικότητας και των αυτόνομων προσωπικών 
βοηθών-ρομπότ θα μας βοηθούν να εμπλουτίσουμε και προεκτείνουμε τις αισθήσεις μας και τις 
φυσικές μας ικανότητες. Τότε, οι προσωπικές μας δυνατότητες θα περιορίζονται μόνο από τη 
φαντασία μας, οι δε αλλαγές που θα επέλθουν θα είναι ριζοσπαστικές. Δεν θα αφορούν μόνο ένα 
συγκεκριμένο τομέα, αλλά θα επηρεάσουν σχεδόν το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων: 
από το εμπόριο και τη βιομηχανία έως το περιβάλλον και τις μεταφορές και από την υγεία και την 
εκπαίδευση έως την εργασία, την πληροφόρηση και την προσωπική διασκέδαση. Το κατά πόσο θα 
βελτιώσουν τη ζω1Ί μας παραμένει άδηλο και - σε μεγάλο βαθμό - θα εξαρτηθεί από εμάς τους 
ίδιους. 

Ψηφιακό χό,σμα 

Η αλματcοδης ανάπτυξη της ψηφιακιΊς εποχής μπορεί να υπόσχεται πολλά εγκυμονεί ωστόσο και 
σοβαρούς κινδύνους. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στη τεχνολογία 
αλλά και στη ψηφιακιΊ μόρφωση και όσο το χάσμα ανάμεσα στους «έχοντες» και «μη έχοντες» 
διευρύνεται, σημαντικά τμ1Ίματα του πληθυσμού κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην περιθωριοποίηση 
και να μείνουν μακριά από τις εξελίξεις (ψηφιακό χάσμα). Ανάμεσα στα διαφορετικά είδη 
ψηφιακού χάσματος που υπάρχουν, ίσως το πιο σοβαρό να είναι αυτό ανά.μεσα στις αναπτυγμένες 
χώρες και σ' αυτές που είναι υπό ανάπτυξη . Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο και 
δυστυχc'ος δεν υπάρχουν εύκολες και γρ1Ίγορες λύσεις. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
χcορες αυτές (πείνα , αρρcοστιες) δεν πρόκειται να λυθούν με το να τους βομβαρδίσουμε με νέες 
τεχνολογίες. Το ζιΊτημα είναι ωστόσο ότι η παγκόσμια οικονομία οδεύει ολοταχώς προς την 
ψηφιοποίηση και κατά συνέπεια, λύσεις θα πρέπει να βρεθούν το συντομότερο δυνατόν για να 
αντιμετωπισθεί το ψηφιακό χάσμα, ώστε να μη συνεχίσει να διευρύνεται και αυτό με εκθετικούς 
ρυθμούς. 

Τον τελευτά,ιο καιρό είδαν το φως της δημοσιότητας πολυάριθμα παραδείγματα για το πως οι νέες 
τεχνολογίες μαζί με συντονισμένες προσπάθειες εκπαίδευσης μπορούν να βοηθ1Ίσουν αγροτικές 
και περιφερειακές οικονομίες να αναπτυχθούν. Ωστόσο, τέτοιου είδους λύσεις καλύπτουν μόνο 

μικρές περιοχές και αφορούν πολύ περιορισμένες ομάδες πληθυσμού. Θα χρειασθούν πολύ 
μεγαλύτερες προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο ανά.μεσα στις κυβερν1Ίσεις και την βιομηχανία του 
ανεπτυγμένου κόσμου cοστε να αντιμετωπισθεί αυτό το πρόβλημα ταχύτατα και στο βαθμό που του 
αρμόζει. 

Το Ιντερνέτ και η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων 

Το πολύπλοκο αυτό θέμα του ιδιωτικού απορρ11του και της προστασίας των προσωπικών 
·δεδομένων θα παίξει στο μέλλον εξίσου σημαντικό ρόλο με αυτόν που έπαιξε και εξακολουθεί να 
παίζει η μόλυνση / προστασία του περιβάλλοντος στη βιομηχανικιΊ εποχιΊ. Οι ισορροπίες πάνω σ' 
αυτό το ζήτημα είναι πολύ λεπτές και υπάρχει έντονη ανάγκη μιας εναρμονισμένης πολιτικι'1ς αλλά 
και εναρμονισμένης πρακτικιΊς από διάφορες περιοχές και χcορες του κόσμου. Προς το παρόν, η 
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Ευρωπαϊκ11 Ένωση έχει εκδώσει μία πρώτη οδηγία πάνω σ' αυτό το θέμα, ενω εχει υπογραφεί 
ταυτόχρονα και μία συμφωνία να "διαφωνούμε" ανάμεσα στις Ην. Πολιτείες και την Ευρωπαϊκ11 
Ένωση. Πολλά θέματα έχουν βρει κάποια ρύθμιση, πολλά άλλα ωστόσο έχουν παραμείνει 
μετέωρα.' Γενικότερα, στην Ευρώπη υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία σχετικά με το ιδιωτικό 
απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων απ' ότι στην Αμερικ11, Η προστασία του 
ιδ ιωτικού απόρρητου δεν θα πρέπει να αποβεί ένας απόλυτος αυτοσκοπός. Ο ίδιος ο πολίτης θα 
πρέπει να διατηρi1σει την επιλογή για το αν και με ποιόν τρόπο μπορεί ένας τρίτος να 
χρησιμοποη1σει τα προσωπικά του δεδομένα και για ποιον ακριβώς σκοπό. 

Αξίζει ωστόσο να τονίσουμε ότι η ίδια τεχνολογία που δημιούργησε αυτό το πρόβλημα, καθώς 
αυτι1 εξελίσσεται, μπορεί να προτείνει όλο και περισσότερο ικανοποιητικές λύσεις ( συστ11ματα 
κρυπτογρά.φησης, έξυπνες κάρτες, ηλεκτρονικά συστ11ματα αναγνώρισης και εξακρίβωσης 
ταυτότητας, κλπ). 
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