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Útdráttur 
Segja má að eftirlit sé eitt af einkennum samfélagsástands okkar daga. Í þessari ritgerð er 

eftirlit skoðað og þá sérstaklega þegar það kemur að hinni svokölluðu „Facial Recogniton“ 

tækni. En hver er sú tækni og hvernig fer hún fram? Hvernig má þá nýta hana og hvaða 

áhrif hefur hún á fólk og samfélagið? Farið er yfir hvort tæknin hafi áhrif á glæpi og hvort 

sú tækni hafi einnig áhrif á hegðun fólks bæði í almennings- og í neyslurýminu. Þá er 

„Faceprint“ skoðað og hvernig það tengist notkun okkar á helstu samskiptamiðlum og 

tenging þess við „Facial Recognition“ tæknina er þá tekin til skoðunar. Í ritgerðinni er 

einnig reynt að skoða möguleika tækninnar fyrir grafíska hönnun, hvernig hana megi nýta 

til að miðla upplýsingum á nýjan og jákvæðan hátt. Þá er farið yfir hvort vöktunin hafi 

áhrif á friðhelgi einkalífsins og þá með hvaða hætti. Einnig er skoðað hvort hægt sé að 

komast hjá því að vera vaktaður og hvaða ráðum sé hægt að beita til að komast hjá stöðugri 

vöktun á götum úti sem og í stórmörkuðum.Velt er upp hugmyndum um hvert „Facial 

Recognition“ tæknin muni leiða okkur í framtíðinni og hvort lög geti komið í veg fyrir 

misnotkun á viðkvæmum persónuupplýsingum og varið friðhelgi einkalífsins. 
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Inngangur  

Það var einn sunnudagseftirmiðdag að ég ákvað að fara yfir efni evrópsku 

ríkissjónvarpsstöðvanna, svona á handahlaupum. Þar er oft hægt að finna heimildaþætti 

með kjöt á beinunum. Ég settist niður með kaffibolla, setti fæturna upp á skemilinn og kom 

mér þægilega fyrir í sófanum. Á einni stöðinni rakst ég á nýlegan þátt sem vakti áhuga 

minn og fjallaði um hversu hratt tækninni fleygir fram. Þátturinn kveikti margar hugsanir 

og spurningar um stöðu einstaklingsins á upplýsingaöld. Þá fór ég að velta fyrir mér hver 

það er sem vaktar okkur. Öll skiljum við eftir okkur spor, rekjanlega slóð. Fyrir stuttu síðan 

var slóðin bundin við notkun bankakorta og farsíma en á síðustu árum hefur þróunin orðið 

í þá áttina að vegna stafrænna miðla skilur fólk í raun eftir sig slóð hvert sem það fer og 

hvar sem það er í heiminum. Því má segja að allt þetta hjal um möguleika tækninnar, sem 

hljómar gjarnan eins vísindaskáldsaga í eyrum margra, sé í raun blákaldur veruleikinn eða 

við það að verða að veruleika. 

Í kjölfarið tóku að brenna á mér ýmsar spurningar: Erum við að fara úr 

upplýsingasamfélagi og inn í hræðslusamfélag vegna mikillar vöktunar? Hvað er 

upplýsingasamfélagið annars (e. Information society)? Upplýsingasamfélag er samfélag 

þar sem öflun, dreifing, notkun og meðferð upplýsinga er mikilvæg efnahagslega, pólitískt 

og menningarlega séð. Markmið upplýsingasamfélagsins er gjarnan að ná 

samkeppnisforskoti á alþjóðavettvangi með því að nota upplýsingatækni (IT) á skapandi og 

afkastamikinn hátt. Einnig til hagsbóta fyrir almenning. En er það raunin? Verður framtíðin 

kannski sú að hver blettur er vaktaður – okkur í hag? Verður fótmál hvers og eins stundum 

rakið, greint og skrásett í stóran upplýsingagrunn, af yfirvöldum til að koma í veg fyrir 

glæpi áður en þeir eru framdir? Hvernig snertir þetta neyslu nútímamannsins? Vöktunin 

safnar saman upplýsingum til að mynda um neysluhegðun okkar og þá meðal annars í þeim 

tilgangi að fylla okkur af löngun í hluti sem við þörfnumst í raun og veru ekki. Slíkt má sjá 

einfaldlega með því að skoða hvaða auglýsingar birtast hjá hverjum og einum inni á 

samskiptavefsíðunni Facebook. Nú virðast slíkar persónulegar upplýsingar ganga kaupum 

og sölum. Tryggingafélög geta til dæmis fundið út í hvaða „áhættuhópi“ þú ert sem hefur 

síðan áhrif á hvað þú borgar háar tryggingar. Þá er spurning hvort við séum nógu meðvituð 

um þessa upplýsingasöfnun og hvort við viljum vera það á annað borð – því hún getur 
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einnig leitt af sér ótta og agastjórnun þegar það kemur að hegðun einstaklingsins og líðan 

hans. 

Í fyrsta kafla þessarar ritgerðar langar mig að tala um þessa nýju tækni sem einna 

helst er nýtt til vöktunnar – „Facial Recognition“ – og hversu eftirsótt sú tækni er. Þá skoða 

ég einnig hvernig þessi tækni er notuð um allan heim og hvort notkun hennar sé 

einhverjum takmörkunum háð. Til dæmis hvort hún sé notuð af skynsemi og háttvísi. Þá 

reyni ég í öðrum kafla ritgerðarinnar að svara spurningunni hvar og á hvaða hátt er hægt að 

nýta sér tæknina í grafískri hönnun og hvaða viðbrögð tæknin hefur kallað fram hjá fólki. 

Meðal annars með hönnun á einskonar blekkingarbúnaði til að villa um fyrir tækninni. Í 

ritgerðinni skoða ég einnig valdið að baki eftirlitsins og velti líka vöngum yfir hvað 

framtíðin kann að bera í skauti sér.  
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1. Tækni og vöktun. 

Hin síðari ár hefur tækniþróunin orðið mjög hröð í heiminum. Sú þróun nær til margra 

þátta og hefur valdið ýmsum breytingum á lífi og umhverfi fólks víðs vegar í veröldinni. 

Þessar breytingar geta orðið bæði til góðs og ills, vakið annarsvegar vellíðan og 

öryggistilfinningu og hinsvegar ótta eða jafnvel vænisýki í garð þeirra fyrirtækja sem nýta 

tæknina til þess að vaka yfir okkur.  

Við lifum í heimi þar sem háþróaður tæknibúnaður getur gert stjórnvöldum og öðrum 

kleift að vakta eða rekja og taka upp myndskeið af hverjum sem er, og hvar sem er í 

almennings- eða neyslurýminu, tuttugu og fjórar stundir sólahringsins. Háværar raddir 

þeirra sem telja vöktunina nauðsynlega hafa náð eyrum fólks, meðal annars með áróðri um 

„stríð gegn glæpum“. Áróðri sem fékk byr undir báða vængi eftir hryðjuverkaárasirnar 

þann 11. september 2001 í New York. Þá er illa séð að taka „áhættu“ og ýmislegt reynt til 

að koma í veg fyrir hana og afstýra þannig öllum hugsanlegum ógnum og áföllum sem 

gætu steðjað að samfélaginu. Í greininni „„Að fæla fólk frá ... “: Eftirlitsvélar í miðbæ 

Reykjavíkur“ er rætt um samfélagsástand sem einkennist af slíkum öryggishugsjónum og 

er hægt að kalla slíkt samfélag áhættusamfélag (e. risk-society). Hér er þá verið að vísa til 

kenninga þeira Ulrich Beck og Anthony Giddens sem skrifuðu um fyrirbærið rétt fyrir og 

eftir upphaf tíunda áratugar síðustu aldar.1 Þeir benda á að í áhættusamfélaginu sé sífellt 

verið að leita nýrra leiða til að tryggja öryggi ákveðins hóps fólks og „þannig hvetur 

áhættusamfélagið til æ meiri nákvæmni, ítarlegri upplýsingasöfnunar og betri tækni til þess 

að fyrirbyggja vandræði og koma í veg fyrir glæpi, eins og til dæmis þá sem öryggis- og 

eftirlitsmyndavélum er gjarnan beint gegn.“2  

Þá er áhugavert að minnast hér á „Facial Recognition“ tæknina sem talin er vera sú 

þýðingarmesta í sögu myndgreiningar.3 Forritið skákar hæfileika mannsins til að þekkja 

andlit. Þrátt fyrir að við mannfólkið teljum okkur þó nokkuð góð í að koma auga á þekkt 

                                                
1 Bryndís Björgvinsdóttir og Valdimar Tr. Hafstein, „„Að fæla fólk frá ... “: Eftirlitsmyndavélar í miðbæ 
Reykjavíkur“, Þjóðarspegilinn 2010: Rannsóknir í félagsvísindum XI, erindi flutt á ráðstefnu í október 2010, 
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gaf út, Reykjavík, 2010, bls. 34. Sjá einnig: Ulrich Beck, 
Risikogesellschaft: Auf dem Weg in die andere Moderne, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1986 og Anthony 
Giddens, Modernity and self-identity: Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge, Polity Press, 
1991.    
2 Bryndís Björgvinsdóttir og Valdimar Tr. Hafstein, „„Að fæla fólk frá ... ““,  bls. 34.  
3 Ion Marqés, Face Recognition Algorithms, Universidad del País Vasco gefur út, Spánn, júní 2010, sótt 4. 
desember 2013, http://www.ehu.es/ccwintco/uploads/e/eb/PFC-IonMarques.pdf, bls. 3. 
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andlit, þá erum við ekki vel til þess fallin eða þjálfuð að þekkja einstaklinga úr stórum hópi 

óþekktra andlita. Í þessu tilviki getum við til dæmis hugsað til Hvar er Valli? bókanna þar 

sem það tekur fólk oft langan tíma að koma auga á Valla í mannmergðinni sem myndirnar 

birta okkur. Tölvurnar sem hafa úr að moða næstum óendalegum vinnslukrafti eru betur til 

þess fallnar og taka í raun við þar sem geta og hraði okkar mannanna endar. 

„Facial Recognition“ er mjög eftirsótt tækni og mörg fyrirtæki vilja sjá hvað sú tækni 

getur boðið upp á þeim til gagns. Tæknimöguleikarnir fela meðal annars í sér vídeó-eftirlit, 

samskipti á milli manna og véla, sýndarveruleika og löggæslu. Þessi mikli áhugi ýtir síðan 

undir frekari rannsóknir á möguleikum tækninnar í ólíkum greinum. „Facial recognition“ 

tæknin leikur einnig stórt hlutverk í grafískri greiningu og getur nýst hönnuðum vel, eins 

og til dæmis með því að koma auga á mynstur, eða til að hjálpa til við tölvugrafík og 

myndvinnslu.4  

Áður fyrr var öryggis- og eftirlitsmyndavélum mestmegnis stjórnað af fólki sem 

sinnti þá þessu eftirliti handvirkt og beindi myndavélunum á fólk eða hluti sem það vildi 

skoða nánar. Veruleiki okkar í dag er annar, vöktunin er orðin mun sjálfvirkari. 

Hreyfiskynjarar greina þá til að mynda hreyfingu sem ekki er talin eðlileg og hringja 

jafnvel viðvörunarbjöllum í von um að þær fyrirbyggi glæpinn.5 „Facial Recognition 

kerfið“ – eða „andlitsrýnirinn“ eins og við getum kallað tæknina á íslensku – er háþróað 

kerfi sem getur til dæmis sent út viðvörun þegar eftirlýst fólk eða einstaklingar með 

glæpaferil að baki kemur einhverstaðar í mynd.6 Við þetta verður eftirlitið mun fljótvirkara 

og skarpara þar sem tæknin kemur auga á eftirlýsta aðila um leið og þeir birtast á skjánum 

en ekki er hægt að treysta á að manneskja sem stýrir eftirliti geti greint fólk með svo 

skjótum hætti. Í framtíðinni munu myndavélar síðan án efa búa yfir þeim eiginleikum að 

sjá í gegnum klæðnað svo hægt sé að kanna hvort einstaklingur beri vopn innanklæða. 

Þannig getur tæknin haldið áfram að sinna enn ítarlegri og skilvirkari öryggisgæslu en 

mannsaugað. Þá má einnig nefna að miklum fjármunum er varið í verkefnið á þeim 

forsendum að þetta sé gert til að tryggja öryggi almennings og að það sé hagkvæmara og 

ódýrara að láta vélarnar sinna þessu starfi en okkur mannfólkið.7 

 

                                                
4 Ion Marqés, Face Recognition Algorithms, bls. 3. 
5 Christopher Slobogin, „Public Privacy: Camera Surveillance of Public Places and the Right to Anonymity“, 
birt 2002, sótt desember 2013, bls. 221, http://www.olemiss.edu/depts/ncjrl/pdf/LJournal02Slobog.pdf. 
6 Christopher Slobogin, „Public Privacy“, bls. 221-222. 
7 Allison Linn, „Post 9/11, surveillance cameras everywhere“, NBC News, 23. ágúst 2011, sótt 9. október, 
http://www.nbcnews.com/id/44163852/#.UqcK9ZFjZfM). 
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1.1. Eftirlit með fólki. 

Hér má spyrja hvar fólk er vaktað og hver sé tilgangur þess að vakta fólk á ferli um götur 

og torg. Stjórnvöld nota myndavélar til að fylgjast með okkur við allskonar aðstæður, allt 

frá verslunum í einkaeigu til almenningssalerna og bygginga í eigu ríkisins og umhverfis 

þeirra. Samkvæmt nýrri grein í breska veftímaritinu The Telegraph er ein eftirlits 

myndavél á hverja ellefu íbúa Bretlandseyja.8 Bretar eiga því mögulega heimsmet í notkun 

eftirlitsmyndavéla. Fjöldi öryggis- og eftirlitsmyndavéla í almannarými margfaldaðist þá í 

Bretlandi á tíunda áratug síðustu aldar9 og einnig má nefna að eftirlit í miðbæ Reykjavíkur 

er umtalsvert. Í rannsókn þeirra Bryndísar Björgvinsdóttur og Valdimars Tr. Hafsteins sem 

sagt er frá í greininni „að fæla fólk frá...“ – þar sem öryggis- og eftirlitsmyndavélar í 

miðbæ Reykjavíkur voru taldar – kom í ljós að þær voru 290 talsins. Þó ber að geta þess að 

þær beinast að „ólíkum viðföngum með misjöfnum árangri.“10 Sögðust eigendur eða 

umsjónarmenn vélanna sumir vera að vernda eigin eignir á meðan aðrir töluðu um 

fælingarmátt þeirra á veggjakrotara eða möguleikann á því að vélarnar geti upplýst 

líkamsárasir, þjófnað eða rán. Einnig var hlutverk þeirra það að geta sýnt 

tryggingafyrirtækjum fram á skaðann og að rán eða eyðilegging af manna völdum hafi átt 

sér stað.11  

Miklar efasemdir eru um þetta – að aukið eftirlit fækki glæpum. Afbrotafræðingar 

gerðu þriggja ára rannsókn í Glasgow sem var ein af fyrstu borgunum til að taka 

eftirlitsmyndavélarnar í notkun. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að þó að ákveðnum 

flokkum glæpa fækkaði væri þó ekki sannað að það væri vegna notkunar myndavélanna.12 

Þá benda þau Bryndís og Valdimar einnig á að glæpum fækki ekki endilega heldur 

einfaldlega breytist. Því betur sem þú byrgir brunninn því stórtækari verða 

afbrotamennirnir og finna sífellt nýjar leiðir til þess að brjóta af sér. Sennilega er 

                                                
8 David Barret, „One surveillance camera for every 11 people in Britain “, The Telegraph, 10. júlí 2013, sótt 
7. nóvember, http://www.telegraph.co.uk/technology/10172298/One-surveillance-camera-for-every-11-
people-in-Britain-says-CCTV-survey.html. 
9 Bryndís Björgvinsdóttir og Valdimar Tr. Hafstein, „„Að fæla fólk frá ... “: Eftirlitsmyndavélar í miðbæ 
Reykjavíkur“, bls. 34. 
10 Bryndís Björgvinsdóttir og Valdimar Tr. Hafstein, „„Að fæla fólk frá ... “: Eftirlitsmyndavélar í miðbæ 
Reykjavíkur“, bls. 31. 
11 Bryndís Björgvinsdóttir og Valdimar Tr. Hafstein, „„Að fæla fólk frá ... “: Eftirlitsmyndavélar í miðbæ 
Reykjavíkur“, bls. 31.  
12 Christopher Slobogin, „Public Privacy“, bls. 223. 
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myndavélavöktunin því ekki eins árangursrík við að draga úr glæpum og henni er ætlað að 

vera. Margar ástæður eru fyrir því. 

Öryggis- og eftirlitsmyndavél getur komið að gagni á ýmsa vegu. Í fyrsta lagi getur 

myndavélaeftirlit greint glæp á byrjunarstigi sem hægt er að koma í veg fyrir eða að leysa 

með tafarlausum aðgerðum. Í öðru lagi er  hægt að nota myndskeið af manni sem fremur 

glæp til sakfellingar ef til hans næst síðar meir. Það er að segja ef hann var þá ekki hulinn.  

Vöktun með myndavélum þar sem afbrotamenn eru handteknir samstundis er þó 

takmörkunum háð.13 Stjórnandi myndavélanna getur til dæmis ekki alltaf fylgst markvisst 

með glæpastarfsemi á tilteknu svæði til dæmis vegna þess að myndavél hefur verið 

eyðilögð, átt hefur verið við hana eða vegna ónógrar lýsingar.14 Þá geta einnig hreyfanlegir 

hlutir komið í veg fyrir góða yfirsýn, svo sem strætisvagnar og stærri ökutæki. Vaktmaður 

getur ekki alltaf lesið úr aðstæðum og einnig getur hann einfaldlega verið annars hugar.15 

Þá má einnig nefna að jafnvel þegar ljóst er að glæpur er í uppsiglingu er ekki víst að 

lögreglan sé innan seilingar. Einnig er möguleiki á að gögn glatist eða að þeim sé eytt áður 

en yfirvöld átta sig á að þau gætu komið að notum við úrlausn glæpamála. Hér má nefna 

sem dæmi mál „níumenninganna“ svonefndu, en þegar dæmt var í máli þeirra árið 2011 – 

vegna hinnar svokölluðu árásar á Alþingi – þá var Alþingi legið á hálsi fyrir að hafa átt við 

myndskeið úr öryggis- og eftirlitsmyndavélum þingsins og þau brot sem voru Alþingi og 

lögreglunni í óhag þurrkuð út.16 Margir telja þess vegna vafasamt að draga þá ályktun að 

glæpum hafi fækkað á svæðum sem vöktuð eru. Mögulegt er að glæpir hafi breyst eða flust 

af vöktuðu svæði á aðra staði sem ekki er vaktaðir. Þá er ekki heldur hægt að draga þá 

ályktun að eftirlit í almenningsrýminu hafi lítil eða engin áhrif á glæpatíðni. Áhrifin virðast 

vera einhver. Til dæmis hefur dregið úr glæpum um 21% í miðbæ Airdrie í Skotlandi á 

tveimur árum eftir að myndavélar voru settar upp án nokkura skýringa á því hversvegna 

glæpum fækkaði. Í grófum dráttum er það því óljóst hvort opinbert eftirlit í formi öryggis- 

og eftirlitsmyndavéla auki öryggi almennings og þá upp að hvaða marki.17  

 

 

  
                                                
13 Christopher Slobogin, „Public Privacy“, bls. 224. 
14 Christopher Slobogin, „Public Privacy“, bls. 224. 
15 Christopher Slobogin, „Public Privacy“, bls. 224. 
16 Sjá til dæmis: Einar Steingrímsson, „Endurtekin ósannindi frá Alþingi“, Vísir, birt 1. mars 2011, sótt 4. 
desember 2013, http://www.visir.is/endurtekin-osannindi-fra-althingi/article/2011110309979. 
17 Christopher Slobogin, „Public Privacy“, bls. 228. 
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1.2. „Faceprint“ og vöktun.  

„Faceprint“  er eitt af þeim verkfærum sem notuð eru í dag til að bera kennsl á okkur en 

hvað er „Faceprint“? Það eru persónuskilríki sem eru lesin úr andlitsdráttum okkar með 

„Facial Recognition“ tækninni, nokkurs konar fingrafar eða stafrænt auðkenni okkar. 

Andlitsfar þitt eða „Faceprint“ er þá lesið með myndavél og greint með algoritmanum eða 

„Facial Recognition“ tækninni. Hugbúnaðurinn nemur og greinir um það bil 80 punkta eða 

mælieiningar í andlitinu. Mæld er meðal annars breidd á nefi, dýpt augna í höfuðkúpu, 

lögun kinnbeina og höku ásamt fleiru til að finna út af hverjum myndin er. Hugbúnaðurinn 

sem notaður er við mælingarnar býr yfir allt að 95% nákvæmni. Háþróaður hugbúnaðurinn 

ber svo mynd af þér úr gagnagrunni saman við ljósmyndir eða myndskeið sem sóttar eru á 

veraldarvefinn eða fengnar frá eftirlitsmyndavélum. Þessi stafrænu auðkenni hafa einnig 

aðgang að upplýsingum um athafnir þínar eins og til dæmist hversu mikið þú hefur vafrað 

um netheima, hvaða áhugamál þú hefur, hvaða matarmenning heillar þig, hvernig 

fatasmekk þú hefur eða hvert sé eftirlætis gæludýrið þitt.18 Þetta eru þá upplýsingarnar sem 

þú hefur látið internetinu í té með leit þinni á Google eða öðrum leitarsíðum, 

samfélagsmiðlum eins og Facebook eða á annan hátt.  

Fyrir ekki svo ýkja löngu síðan bárum við persónuskilríki okkar innan klæða í formi 

prentaðra skjala með persónuupplýsingum eins og fæðingardegi, ári og nafnnúmeri. Hins 

vegar liggja þau nú í stafrænu formi á glámbekk á veraldarvefnum, sýnileg öllum. Þetta 

hefur opnað á nýja möguleika þegar það kemur að eftirliti. Hugsanlega er hægt að vera 

tímabundið þakklátur fyrir andlits-rýninn eða „facial recognition“ tæknina, fyrir það að 

vökul augu skimi út dæmda og grunaða glæpamenn. Hins vegar vakna einnig upp ýmsar 

spurningar og efasemdir. Getum við treyst því að rétt sé farið með þessar uppýsingar og 

hvar liggur murinn á glæpamanni og almennum borgara? 

 

1.3  Faceprint og Facial Recognition í notkun. 

Stórfyrirtækin stunda stórtækar njósnir um okkur, þau vita hvar þú ert, hvers þú hefur 

neytt, hvað þig langar í næst, draga upp stafræn neysluspor þín og álykta út frá því.19 

                                                
18 Rebecca Boxhorn, „FBI Face Recognition Concerns Privacy Advocates“, University of Minnesota, 19. 
september 2012, sótt 22. október 2013, http://blog.lib.umn.edu/mjlst/mjlst/2012/09/fbi-face-recognition-
database-concerns-privacy-advocates.html. 
19 David Sillitoe, „Tesco's plan to tailor adverts via facial recognition stokes privacy fears“,The 
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„Faceprint“ er hægt að nota víða meðal annars til greiðslu á vörum. Bensínljósið logar, þú 

ferð á bensínstöð til að fylla tankinn. Þú ekur upp að dælunni, stígur út úr bílnum og um 

leið hefur þú verið skimaður, myndavélarnar hafa borið kennsl á þig, vita nákvæmlega 

hver þú ert. Skjár á dælunni ávarpar þig með nafni og bíður þér góðan dag, þú brosir út í 

annað, hugsar: „helvítis vélarnar“. Og fyllir bílinn af eldsneyti, á skjánum birtist upphæðin 

og þú staðfestir greiðslu með því að leggja fingur á staðfesta hnappinn og ekur þína leið. 

Allar upplýsingar eru til staðar, með „Facial Recognition“ tækninni hafa nú þegar verið 

borin kennsl á þig, upphæðin millifærð af reikningi þínum og til stöðvarinnar. Allt gerist 

þetta í hinum stafræna heimi. 

Margir veitingastaðir hafa tekið tækninni fagnandi og sett upp myndavélar við 

innganginn. Á nokkrum sekúndum getur veitingastaðurinn þá skimað andlitsdrætti þína og 

sótt persónulegar upplýsingar um þig úr gagnagrunni sem samanstendur meðal annars af 

því sem þú hefur „like-að“ í mat og drykk á Facebook eða uppskriftum eða efni sem þú 

hefur skoðað á leitarvélinni Google. Um leið og þú stígur fæti inn á veitingastaðinn gætir 

þú fengið send textaskilaboð í símann þinn, gylliboð um eftirlætis mat eða drykki sem 

vitað er að þér líkar.20 Það sama á við um verslunarkjarnana. Fjöldi myndavéla við 

innganginn skanna andlit fólks sem gengur grunlaust inn. Tölvurnar hamast við að draga 

upplýsingar um það úr risastórum gagnagrunni sem fer stækkandi dag frá degi, og er þá 

öllu til tjaldað til að ná sem persónulegustu tengslum, bjóða fólkinu vörur sem því á að líka 

við og sleppir því um leið að eyða púðri í að dæla í það tilboðum sem það hefur í raun ekki 

áhuga á. Stóru auglýsingaskjáirnir inni í verslunarkjarnanum geta þá kastað á fólk 

vinsamlegri og persónulegri kveðju, jafnvel með nafni líkt og hraðbankarnir hér á Íslandi 

gera nú orðið, um leið og þú gengur hjá. Það sem áður þótti vísindaskáldskapur er nú í 

notkun í stórverslunum Bandaríkjanna.21 

Myndir sem teknar eru af okkur hafa viðhengi, það er slóð upplýsinga sem hengdar 

hafa verið við andlitsmynd okkar svo sem dagsetning og ártal, hvaða tíma sólahrings 

myndin var tekin og jafnvel hvar hún var tekin í heiminum en til þess er notuð hin 
                                                                                                                                              
Guardian, 4. nóvember 2013, sótt 8. desember 2013, 
http://www.theguardian.com/business/2013/nov/03/privacy-tesco-scan-customers-faces. 
20 Lesley Stahl, „Big Brother is big business“, CBS News, 2013, sótt 14. október 2013, 
http://www.cbsnews.com/news/big-brother-is-big-business/. 
21 Shan Li og David Sarno, „Advertisers start using facial recognition to tailor pitches“, Los Angeles Times, 
21. ágúst 2011, sótt 4. nóvember 2013, http://articles.latimes.com/2011/aug/21/business/la-fi-facial-
recognition-20110821. 
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svokallaða „geotag“ tækni. „Geotag“ er kóði sem inniheldur lengdar og breiddargráður 

sem límdar eru við hverja mynd og finnast í flestum nýjum myndavélum og langflestum 

snjallsímum. Myndirnar geta því gefið upplýsingar um staðinn sem við stóðum á þegar við 

tókum myndina. Til dæmis „við Gardavatn, Ítalía, 22. maí 2012“.22 Þetta gerir það að 

verkum að fyrirtæki eða ríkisvaldið getur skoðað og fundið út hvar við vorum klukkan 

hvað á þessum degi mörg ár aftur í tímann. 

Flest öll forrit sem við notum eru tæki til greiningar á þörfum okkar í 

neyslusamfélaginu. Tónlistarsíður eru þar engin undantekning. Þar vita tónlistarveiturnar 

hvað við hlustuðum á fyrir viku síðan og geta þess vegna boðið okkur að hlusta á svipaða 

tónlist. Þetta hjálpar mörgum hlustendum að uppgötva nýja tónlist en gagnast ekki síður 

þeim sem semja tónlist til að koma sér á framfæri. Því má segja að tvær hliðar séu á þessari 

tækni, bæði jákvæðar og neikvæðar. Og þá getum við líka spurt okkur: Hötum við eða 

elskum við þetta ofvaxna skrímsli sem kerfið er að verða? Er hægt að nota vöktunina til 

góðs í leit af börnum sem numin hafa verið brott af misindismönnum? Er hægt að nota 

kerfið til að stöðva mansal? En finnst okkur þá í lagi að kerfið eða alsjáin sé notuð í þeim 

tilgangi að vernda almúgann – og á það þá einnig við þegar það njósnar um neysluvenjur 

okkar? Sem dæmi má nefna að á Superbowl koma margir til að fylgjast með leiknum 

grunlausir um að vökul augu „alsjárinnar“ eða einkafyrirtækja fylgjast með og skima 

jafnvel um mannfjöldann í leit að glæpamönnum og eða vandræðagemlingum.23 

 

1.4 Vöktun og áhrif hennar á hegðun.  

Breytingar geta orðið á hegðun okkar við stöðuga vöktun í almenningsrýminu. Aukin 

vöktun getur síðan gert það að verkum að við förum að haga okkur öðruvísi í framtíðinni. 

Þessi meðtvitund um yfirstandandi vöktun hefur áhrif á veru og hegðun okkar í rýminu. Þú 

hættir kannski við að standa einn á götuhorni þrátt fyrir að þú sért að bíða eftir einhverjum 

vegna þess að það gæti haft í för með sér grunsemdir um hegðun sem ekki er talin æskileg. 

Þú þorir ekki að hlaupa í neyslurýminu þrátt fyrir að þú sért að missa af síðasta vagninum 

heim vegna þess að þú veist ekki hvernig það verður túlkað af löggæslunni. Vöktunin sem 

skimar eftir „óeðlilegri“ hegðun getur haft áhrif á daglegt líf fólks, einstaklinga sem eru á 

leið til að leita sér lækninga hjá geðlækni, fólk með drykkjuvandamál á leið á AA-fund, 

                                                
22 „Definition of geotag in English“, Oxford Dictionaries, sótt 10. desember 2013, 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/geotag. 
23 Declan Mccullagh, „Call It Super Bowl Face Scan I“, Wired, 2. febrúar 2001, sótt 5. október 2013, 
http://www.wired.com/politics/law/news/2001/02/41571. 
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fólk sem er á leið á skemmtistað fyrir samkynhneigða, starfsmenn sem fá frí í vinnu vegna 

veikinda en fara þess í stað í veiðiferð og þar fram eftir götunum. Þessi hegðun er ekki 

saknæm og auðvelt er að skilja að þeir sem stunda hana vilji halda henni leyndri. Og hvar 

liggja þá mörkin? Hvenær er eftirlitið farið að vera okkur fjötur um fót í hversdagslífinu? 

Sem dæmi má nefna vöktun þar sem fylgst er með starfsfólki í kaffihléi og hefur meðal 

annars komist í umræðuna, eins og þegar í ljós kom að starfsmenn Snælands vídeó voru 

vaktaðir í kaffiaðstöðu starfsmanna. Persónuvernd fór þá í vettvangsheimsókn og var 

stillingu myndavélar sem beindist að kaffiaðstöðunni breytt, og henni snúið að útidyrahurð 

en ekki að kaffiaðstöðunni sjálfri.24 

Einstaklingur sem ferðast með strætó, sækir kappleik eða gengur um götur bæjarins, 

veit að hann er meðal fólks og hann veit að hann er sýnilegur. Sé hann ekki þjóðþekktur, 

gerir hann ekki ráð fyrir að vera vaktaður af öðru fólki. Hann er þá ekki þrúgaður af 

hegðunarreglum og væntingum annara til sín. Undir þessum kringumstæðum fellur 

einstaklingurinn inn í umhverfið. Það að vera óþekktur á almannafæri ýtir undir frelsi til 

athafna og hvetur til opnara samfélags. Skortur á slíku frjálsræði leiðir til undirgefni og/eða 

hlýðni og þrúgaðs samfélags.25  

Mörgum finnst vöktunin ekki óþægileg, kannski vegna þess hvernig hún er 

framkvæmd eins og launsátur í skjóli nætur. Finnst mér kannski bara gott að 

markaðssetningin sé svona beinskeitt? Það dregur úr ruslpósti sem flæðir að öllu jöfnu inn 

um bréfalúguna, um vörur og þjónustu sem ég hef engan áhuga á, svo ekki sé talað um 

allan pappírinn sem fer til spillis. Fæstir átta sig hins vegar á því hversu mikið þeir gefa af 

persónuupplýsingum þegar þeir vafra um veraldarvefinn, nota leitarvélar eða setja inn 

myndir á samfélagsmiðla. Það situr enginn lengur og fylgist með öryggisvélunum, vél- og 

hugbúnaður sér um að rekja slóð, sækja og tengja saman upplýsingar og þeyta lúðra til 

viðvörunar ef þörf krefur. 

 

  

                                                
24 „Vöktun í kaffiaðstöðu starfsmanna Snælands video“, Persónuvernd, 2010, sótt 4. desember 
2013, http://www.personuvernd.is/efst-a-baugi/urskurdir-og-alit/2010/greinar/nr/1035. 
25 Christopher Slobogin, „Public Privacy“, bls. 235. 
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1.5 Neysla, vald og vöktun: Framtíðarsýn? 

Svo virðist sem megin tilgangur eftirlits í verslunum sé að fylgjast með og móta 

lífsmynstur okkar „neysluófreskjunni“ í vil. Í bókinni Brave new world eftir Aldous 

Huxley eða Veröld ný og góð eins og hún heitir á íslensku er fjallað um neysluheim 

framtíðarinnar þar sem stuðningur við neysluna er alger og allir taka þátt í því að viðhalda 

neyslunni eins og þeir geta. Í von um að viðalda neyslusamfélaginu má til dæmis ekki vera 

í sömu fötunum tvisvar. Söguhetjan á eftirlætis belti og finnur fyrir sektarkennd yfir 

hugsuninni einni saman um að nota beltið oftar en einu sinni. Hún vill ekki henda því en 

það stangast á við gildi samfélagsins þar sem allt er einnota. Einkunnarorð sögupersónanna 

er „consume to day, then throw it away“ sem endurspeglar að hluta til viðhorf 

neyslusamfélags nútímans.26 Öll gildi samfélagsins, eins og við þekkjum þau, eru litin 

hornauga og er til að mynda venjulegur getnaður talinn dýrsleg hegðun vegna þess að 

hegðuninni er ekki stjórnað. Allt sjónvarpsefni er heilaþvottur og fólk vinnur hörðum 

höndum við gerð heimildarmyndar sem aðeins er sýnd einu sinni og svo er henni hent til 

þess að hægt sé að hefja leikinn að nýju og viðhalda neyslunni. Sögupersónur myndarinnar 

tilbiðja gyllt líkneski fyrsta Ford bílsins í helgidómi sínum þar sem þau dýrka fæðingu 

fjöldaframleiðslunnar. Í kvikmyndinni eru börnum sýnd blóm sem vekja hrifningu þeirra 

en þegar þau nálgast blómin eru þau úðuð með illa lyktandi gasi sem fyllir vit þeirra í þeim 

tilgangi að drepa áhuga þeirra á því sem ekki fellur undir gildi neyslunnar eða 

framleiðslunnar. Tíma sem eytt er í að horfa á fegurð blómanna hefði þá betur verið varið í 

neyslu eða framleiðslu og hugtök eins og gleði, ástríða, reiði, stöðugleiki, sorg, ást og 

umhyggja þykja róttæk og notkun þeirra er bönnuð.  

Eflaust væri of djúpt í árinni tekið að segja að ofangreindar lýsingar lýsi okkar 

samtíma en engu að síður eru snertifletirnir til staðar, og þá sérstaklega þegar litið er til 

umfangs vöktunarinnar og hvernig henni er beitt til að auka neyslu fólks eða stýra henni. 

Tæknin er orðin háþróuð og gengur eins og eimreið sem ekkert getur stöðvað og því er 

ekki séð fyrir endann á þróuninni. Regluverkið er hinsvegar svifaseint og tekur tíma að 

koma inn löggjöf til að stöðva æðibunuganginn eða koma á hann böndum. Sé tæknin fyrir 

hendi virðast stórfyrirtækin grípa tækifærið og nýta sér hana þrátt fyrir að notkun á henni 
                                                
26 Sjá: Aldous Huxley, Veröld ný og góð, Mál og menning, Reykjavík, 1988. Bókin sem heitir á frummálinu 
Brave New World var fyrst gefin út árið 1932 en hefur nú verið marg-endurútgefin af ýmsum forlögum víða 
um heim.  
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brjóti að mínu mati allar siðferðisreglur. Svo virðist sem löggjöf Evrópusambandsins um 

friðhelgi einkalífsins haldi til dæmis ekki í við tækniframfarir meðal annars vegna mikils 

og þunglamalegs skrifræðis. Velta menn nú vöngum yfir því hvernig hægt sé að stoppa í 

götin, koma í veg fyrir að stórfyrirtækin nýti sér persónulegar upplýsingar um einstaklinga 

sér til framdráttar. Í tillögum Evrópusambandsins um persónuvernd kemur fram að séu 

fyrirtæki fundin sek um brot á reglum um friðhelgi einkalísfsins séu viðurlögin fjársektir 

sem nema um 5% af ársveltu fyrirtækisins.27   

Þá velti ég því einnig fyrir mér, þegar fram í sækir og auglýsingaskjám og öðrum 

auglýsingamiðlum hefur fjölgað, hvort áreitið verði nánast stöðugt. Og ekki verði þá 

mögulegt að ganga um í almannarýminu án þess að verða fyrir áreiti, einskonar einelti 

markaðsaflanna. Verður eina ráðið til að komast hjá því að loka sig af innan veggja 

heimilisins? Og mun það duga til? 

Kenningar franska heimspekingsins Michels Foucault um Alsæið og 

alsæishyggjuna koma þá heim og saman við þær tilraunir áhættusamfélagsins að koma í 

veg fyrir allar hugsanlegar ógnir. Alsæið vísar til rúmlega tvöhundruð ára gamallar 

teikningar breska heimspekingsins Jeremy Bentham. Teikningin er af fangelsi sem byggt er 

umhverfis varðturn. Úr turninum sjá verðirnir inn í upplýsta klefa fanganna og geta því 

fylgst með hverri hreyfingu þeirra en fangarnir sjá hinsvegar ekki verðina í vaktturninum 

af því að hann er myrkvaður. Vegna þess verða fangarnir þess aldrei varir hvort eða 

hvenær þeir eru vaktaðir. Og með þessu móti eru fangarnir farnir að aga sig sjálfir – þar 

sem þeir vita ekki betur en að þeir séu alltaf undir smásjá varðanna – og verðirnir verða því 

næst óþarfir. Sjálfsagi fanganna nægir þá til og þeir eru orðnir eigin fangaverðir. 

Sjálfsaginn sem Foucault lýsir rímar við hegðun okkar í vöktuðu rými, þegar við tökum 

ákvörðun um að hegða okkur á einn hátt, en ekki annann, jafnvel þó að sú hegðun henti 

okkur ekki af ótta við að virðast vera „grunsamleg.“28  

  

                                                
27 Sjá: Löggjöf Evrópusambandsins um friðhelgi einkalífsins og ber hún nafnið Directive95/46/EC. 
Löggjöfin er partur af lögum Evrópusambandsins á sviði einkalífs og mannréttina. Heimild: „Directive 
95/46/EC of the European Paliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of 
individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data“, 
Official Journal of the European Communities, sett inn 23. nóvember 1995, sótt 12. desember 2013, 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/95-46-ce/dir1995-46_part1_en.pdf. 
28  Sjá: Michel Foucault, „Alsæishyggja“, Alsæi, vald og þekking, Garðar Baldvinsson ritstýrði, 
Bókmenntastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, 2005, bls. 129-170. 
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2.  Grafísk hönnun og „Face-Recognition“ tæknin. 

Hingað til hefur verið rætt um „Facial Recognition“ tæknina út frá vöktun, eftirliti og 

áhættusamfélaginu. Hinsvegar má einnig skoða þessa tækni út frá möguleikum í grafískri 

hönnun. Segja má að hún sé eðlilegt áframhald á framþróun í grafískri hönnun og ætti þess 

vegna að taka fagnandi þar á bæ. Tæknin er bein afleiðing þróunarinnar í gegnum tíðina, 

allt frá táknmyndum til handskriftar, frá leturhönnun yfir í bókargerð, frá 

myndskreytingum og veggspjöldum til fæðingar módernismans og yfir í auglýsingagerð 

þar sem notast er við handverkið. Þar sem klippt er og skorið, myndað og framkallað, 

ljósaborð og hnífar, málning og penslar notuð og síðan tölvur. Að margra mati hefur 

grafísk hönnun nú á seinni tímum – eða eftir að tölvutæknin kom til sögunnar – lagt 

megináherslu á prentmiðla, uppsetningu á bókum og auglýsingar í blöð og tímarit. Og 

hversvegna ætti grafísk hönnun ekki einnig að fylgja straumnum og leita leiða til að nýta 

sér tæknina og njóta þeirra fersku vinda sem tæknin gæti blásið í seglin? Sjálfur hef ég 

reynt að nýta mér nýjustu tækni í mín verk með árangri sem ég er ánægður með.  

 

2.1 Tónlistarsafn Íslands. 

Á fyrstu önn minni í áfanga hjá Goddi var efnt til samkeppni um að gera merki og plakat 

fyrir sýningu sem halda átti í Tónlistarsafni Íslands sumarið eftir. Í þessari keppni hlaut ég 

fyrstu verðlaun og fékk að auki það verkefni að taka þátt í uppsetningu á sýningunni. 

Eitthvað teygðist síðan úr lopanum því sumarið eftir að ég lauk öðru ári fór ég að vinna við 

sýninguna og þá undir öðrum formerkjum. Fékk ég það hlutverk að hanna sýninguna, setja 

upp og sjá um úrvinnslu hennar í samráði við Bjarka Sveinbjörnsson forstöðumann, Jón 

Hrólf Sigurjónsson verkefnisstjóra og Hildi Björgvinsdóttur sem tók þátt í heimildarvinnu. 

Sýningin fékk nafnið Og dans á eftir og leitast var þá við að endurvekja stemningu fyrri 

tíma þar sem gjarnan var boðið upp á dansiball eftir hverskonar samkomur. Sýningin gefur 

þá innsýn í danstónlist og umhverfi hennar frá miðöldum og fram til áranna í kringum 

1950. Þar er sagan rakin og henni miðlað á mismunandi hátt og var þá vikivaka dans 

Þjóðdansafélagsins til dæmis sýndur á sjónvarpsskjá. Gamall danslagaþáttur úr útvarpinu 

hljómaði í kynningu Bjarna Böðvarssonar, danslög voru leikin á einfalda og tvöfalda 

harmoniku, munnhörpu, fiðlu og jafnvel trölluð danslög úr útvarpi í einu horni 

sýningarsalarins. Viðtækin á sýningunni voru fengin að láni úr tækjasafni RÚV og þá var 

einnig stutt kvikmynd með KK-sextettinum sem tekin var upp í Mjólkurstöðinni haustið 
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1947 sýnd á breiðtjaldi. Allir veggir sýningarsalarins voru þaktir myndefni frá hverju 

tímabili fyrir sig til þess að endurspegla tíðarandann. 

Eftir að hafa komist í kynni við „Facial Recognition“ tæknina hef ég áttað mig á að 

sú tækni hefði getað nýst mér til þess að miðla meira og betur á sýningunni. Með lítilli 

tölvu „arduino“ sem ég eignaðist  á öðru ári í tækniáfanga og einfaldri vefmyndavél ásamt 

„Facial Recognition“ hugbúnaði er hægt að afmarka svæði í sýningarrýminu þar sem hljóð 

eða myndefni er miðlað. Myndavélar á hverju svæði fyrir sig geta þá numið andlitfar gesta 

sem stíga inn á þennan áður afmarkaða stað og stjórnað spilun efnisins – hafið spilun þegar 

gestirnir stíga inn í rýmið og hætt síðan spilun þegar gestirnir stíga út úr því. Ég sé fyrir 

mér að andlitsrýnirinn henti einkar vel grafískri hönnun við miðlun efnis á sýningum og á 

söfnum þar sem margvísleg tæki eru notuð við að miðla efni í afmörkuðu rými án þess að 

það trufli hvort annað að óþörfu eða sé í spilun þegar enginn er að hlusta. Þar má nefna 

miðlun myndskeiða, tónlistar og talaðs máls. 

2.2 Friðhelgi einkalífsins og varnir gegn vöktun. 

Nafnleynd er réttur okkar til að njóta friðhelgi á almannafæri, að vera ósýnilegur, 

óaðgreindur hluti í hópi fólks.29Fyrir mörgum árum lýsti Peter Westin rannsókn sinni um 

nafnleynd í einkalífi fólks sem „state of privacy“ eða ástandi í einkalífi. Þetta á við þegar 

einstaklingurinn er í opinberu rými eða gegnir opinberum erindum og finnur frelsi frá 

greiningu og eftirliti.30 

Rými þar sem persóna getur verið óhult eða órekjanleg af auðvaldinu hefur minnkað 

til muna á undanförnum árum og fer ört smækkandi með tilkomu nýrra tækniframfara. 

Hvar njótum við friðhelgi? Er mín friðhelgi einungis varin innan veggja heimilisins? 

Jafnvel þar getur snjallsíminn sagt til um staðsetningu mína þá stundina, fundið það út með 

staðsetningarbúnaði að ég sé staddur heima hjá mér inni í eldhúsi eða í rólegheitunum uppi 

í sófa. Markaðsfyrirtækin gætu þá sent mér smáskilaboð í símann minn þess efnis að nú sé 

góð hugmynd að kaupa kort í ræktina eða mat fyrir hundinn minn, upplýsingar sem þeir 

hafa fundið á samskiptasíðum sem ég sæki og eru fyrir löngu búnir að setja í minn 

persónulega gagnagrunn. Ekki eru allir sáttir við þessa innrás stjórnvalda og 

                                                
29 Christopher Slobogin, „Public Privacy“, bls. 235. 
30 Christopher Slobogin, „Public Privacy“, bls. 235. 
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einkafyrirtækja inn í einkalíf fólks og vilja sumir komast hjá persónunjósnum af þessu tagi. 

Einstaklingar og stofnanir hafa þá tekið til sinna ráða til þess að spyrna við fótum. 
 

Teymi frá National Institute of 

Informatics í Tokyo hefur hannað 

gleraugu sem eru til þess gerð að 

hindra „Facial Recognition“ 

tæknina í að nema andlitsdrætti 

okkar. Í umgjörð gleraugnanna eru 

ellefu innrauðar LED díóður. 

Þeim er haganlega komið fyrir 

inní umgjörðinni og lýsa upp efri 

hluta andlitsins og villa þannig um 

fyrir myndavélum sem leitast við að finna andlitið. Ljósin frá innrauðu LED díóðunum eru 

ósýnileg berum augum. Þegar ljósið fer um linsu myndavélarinnar birtist það mjög bjart 

þannig að skuggar eða andlitsdrættir hverfa. Sem stendur virkar tæknin einungis með 

myndavélum sem eru næmar fyrir innrauðu ljósi. Echizen og teymi hans vinna nú hörðum 

höndum með efni sem kastar frá sér ljósi í leit sinni að gleraugum sem skila þá sama 

árangri gagnvart myndavélum sem 

byggja ekki á innrauðri tækni.31 

Þá má nefna að gerðar hafa verið 

tilraunir með förðun og hárgreiðslu til 

þess að verja sig fyrir „Facial 

Recognition“ tækninni. Línur eða form 

eru dregnar á kinnar og við kinnbein, 

augabrýr þykktar og jafnvel gerðar 

tvöfaldar. Hár er klippt í mismunandi 

form þannig að eftir standa langir lokkar 

niður fyrir nef. Til eru dæmi um að fólk 

útbúi sér þartilgerðar grímur í von um að 

sleppa við vökul augu andlitsrýnirsins. 

                                                
31 Amanda Kooser, „Privacy glasses screw with facial recognition systems“, Cnet News, 19. júní 2013, sótt 
12. október 2013, http://news.cnet.com/8301-17938_105-57590060-1/privacy-glasses-screw-with-facial-
recognition-systems/. 
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Þetta ber þó misgóðan árangur.32  

Sumir hafa þá gengið svo langt að 

framleiða saumaðar hettur til að smeygja 

yfir höfuðið, einkonar skíða-lambhúsettu 

þar sem aðeins sést í munn og augu. Á 

hettuna er prentað andlit sem hefur verið 

máð út og gert svo gróft að ekki sjást skýrir 

andlitsdrættir.33 Hópur fólks sem engan 

áhuga hefur á að vera vaktað eða rakið af 

fyrirtækjum eða stofnunum hefur tekið sig 

saman og gengur um með slíkar grímur í 

almenningsrýminu en með því að bera grímurnar er fólkið mjög áberandi á götum úti og 

sker sig í raun út úr fjöldanum vegna höfuðbúnaðsins.34 Einhverjir hugsa þá eflaust sem 

svo að best sé að hætta að nota tæknina vilji maður ekki komast í upplýsingagnagrunn, 

slökkva bara á farsímanum og nota ekki Facebook eða yfir höfuð veraldarvefinn. Svo 

einfalt er það í raun ekki því hægt er með tiltölulega lítilli fyrirhöfn að finna vin, kunningja 

eða ættingja á Facebook eða öðrum samfélagsmiðlum sem hefur sett inn færslu þar sem þú 

ert með á mynd og ert nafngreindur. Þá má nefna að rannsóknarteymi á vegum Carnegie 

Melon Háskólans í Pittsburgh gat með mjög svo auðveldum hætti tengt saman andlitsfar 

einstaklings (faceprint) við mjög nánar og persónulegar upplýsingar sem dregnar voru upp 

af veraldarvefnum. Þar grófu þau upp Facebooksíður, stefnumótaprófíla og fleira sem 

viðkomandi hafði sett upp um sjálfan sig og jafnvel haft uppá kennitölu (social security 

numbers) viðkomandi, allt á örskammri stundu.35 Að mínu mati má því segja að hér megi 

einnig finna verkefni fyrir grafíska hönnuði sem vilja taka til hendinni og útbúa hverskonar 

varnir gegn vöktun samtímans.  

                                                
32 Adam Harvey, „Project Overview“, CV Dazzle, sótt 3. nóvember 2013, http://cvdazzle.com. 
33 J.Aime, „Pixelhead – Anti-Facebook and Facial Recognition mask“, Ufunk, sótt 14. október 2013, 
http://www.ufunk.net/en/techno/pixelhead/.  
34 Sameer Padania, „How to Defend Yourself Against Facial Recognition Technology“, Public Brodcasting 
Service (PBS), 18. júní 2012, sótt 7. nóvember 2013, http://www.pbs.org/mediashift/2012/06/how-to-defend-
yourself-against-facial-recognition-technology170/. 
35 Rebecca Boxhorn, „FBI Face Recognition Concerns Privacy Advocates“, University of Minnesota, 19. 
september 2012, sótt 7. nóvember 2013, http://blog.lib.umn.edu/mjlst/mjlst/2012/09/fbi-face-recognition-
database-concerns-privacy-advocates.html. 
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Niðurlag.  

Áður en ég skrifaði þessa ritgerð hafði ég ekki gefið því sérstakan gaum hversu mikil 

vöktun á sér stað í heiminum. Það sem áður hljómaði eins og vísindaskáldsaga finnst mér 

nú vera partur af okkar raunveruleika. Fyrirtæki virðast þá sólgin í að nýta sér tækni til 

eftirlits sem veldur því að hún þróast enn frekar og vindur upp á sig. Það má þó benda á að 

á eftirlitinu eru  tvær hliðar, annars vegar hlið sem varðar lög og reglur, og hinsvegar 

neyslusamfélagið sem leitar upplýsinga um venjur okkar og hegðun og selur þær 

hæstbjóðanda, og eru þá þessar upplýsingar um okkur orðnar að söluvöru. Mér finnst vera 

mikill munur á þessu tvennu og mér þykir ekki sjálfsagt að látið sé eins og vöktun vegna 

neyslumynsturs sé fólki til hagsbóta eða stuðli að öryggi þess. 

Stundum velti ég fyrir mér hversu vel er búið að kortleggja hátterni mitt og 

neysluvenjur mínar. Að þekkja ekki umfang þessarar vöktunar, söfnun uplýsinga og 

notkun þeirra vekur upp margar spurningar og óhug. Á sama tíma hef ég mikinn áhuga á 

að fylgjast með tækninni og nýta hana sem grafískur hönnuður á uppbyggilegan og 

jákvæðan hátt. Það tel ég að hægt sé að gera til dæmis á sýningum og inni á söfnum þar 

sem tæknina er hægt að nota til að sýna gestum og gangandi efnið sem leitast er við að 

miðla.  

Hugmyndir gærdagsins um tækninýjungar morgundagins verða að veruleika daginn 

eftir. Því er mikilvægt að fylgjast með því eftirliti sem beint er að okkur. Ég velti einnig 

fyrir mér hvernig löggjöfin á að geta fylgt eftir svo hraðri þróun tækninnar og sýnist mér að 

hún nái ekki að stoppa í götin sem myndast og því eru tæknifyrirtækin alltaf með forskotið 

og löggjöfin haltrar á eftir. Það þýðir að þau fyrirtæki og þær stofnanir sem beita eftirlitinu 

eru alltaf skrefi framar en almenningur og þær stofnanir sem eiga að verja rétt hans. 

Löggjöf tekur kannski heilt ár að fara í gegn hjá Evrópusambandinu og þá hefur ýmislegt 

gerst á sviði tækninýjunganna.  

Sem grafískur hönnuður reyni ég þá einnig að skoða hvernig má nýta þessa tækni til 

hönnunar og sköpunar – og þá á allt annan hátt en til eftirlits. Þar sé ég ýmsa möguleika 

bæði hvað varðar framsetningu og miðlun á efni og einnig þegar það kemur að vörnum 

gagnvart þessari þróun og umfangi hennar.  
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