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Spis tre�sci

Genologia tekstu spo leczno�sciowego

Strumie�n jako inferfejs

Od strumieniowania do podzoru
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Genologia tekstu spo leczno�sciowego
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Genologia tekstu spo leczno�sciowego

Genologia tekstu spo leczno�sciowego: pismo i obraz
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Genologia tekstu spo leczno�sciowego 2

Genologia tekstu spo leczno�sciowego: d�zwie�k i �lm
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Strumie�n jako inferfejs
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Metafora interfejsu: pulpit vs. strumie�n 
zycia

Eric Freeman, David Gelernter (ur. 1955)

• model pulpitu (desktop) � drzewo plik�ow i folder�ow, oparte na

logice papieru, nie wystarcza na �potop danych� ze wzgle�du na

problem kategoryzacji

• model strumienia 
zycia (Lifestreams) � �uporza�dkowany

chronologicznie strumie�n dokument�ow, kt�ore funkcjonuja� jako

dziennik twojego elektronicznego 
zycia: ka
zdy dokument, kt�ory

tworzysz lub kt�ory kto�s ci przes la l, zostaje zachowany w twoim

strumieniu 
zycia�
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Drzewo vs. o�s czasu
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Od dziennika do dokumentacji

½Lifestreaming przekszta lci l sie� w akt dokumentowania

element�ow 
zycia codziennego i dzielenie sie� nimi w

Internecie. Witryna zawieraja�ca strumie�n 
zycia gromadzi

rzeczy, kt�ore wybierasz do publikacji (np. zdje�cia, tweety,

�lmy lub posty na blogu) i wy�swietla je w odwr�oconej

kolejno�sci chronologicznej�1

1Jessica E. Mullen, Lifestreaming as a Life Design Methodology (PDF)
(pracy dyplomowa), Uniwersytet w Austin, Texas 2010.
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Od strumieniowania do podzoru
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Strumieniowanie 
zycia

Steve Mann (ur. 1962), ojciec komputer�ow ubieralnych (wearable
computing) � lifelog
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Strumieniowanie 
zycia

Lifelogging
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Nadz�or i podz�or

• nadz�or (surveillance) � panoptykon (M. Foucault, J.

Bentham)

• podz�or (sousveillance) � �nadzorowa�c nadzoruja�cych� (�Quis

custodiet ipsos custodes?�, Juvenal, Satire 6)
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Panoptykon

Wie�zienie-panoptykon Jeremy Benthama
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Podz�or (sousveillance)
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Re�eksjonizm

Steve Mann: re�eksjonizm

½�lozo�a i procedury zastosowania technologii w celu

odbicia biurokratycznych organizacji i konfrontacji z nimi.

Re�eksjonizm trzyma zwierciad lo i zadaje pytanie: ½Czy

podoba ci sie� to co widzisz?� Je�sli nie, to be�dziesz wiedzie�c,


ze nale
zy rozwa
zy�c odmienne podej�scia zintegrowania

spo lecze�nstwa i technologii�
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Uprowadzenie

uprowadzenie (d�etournement)

½praktyki wyodre�bniania zwyk lych przedmiot�ow lub

obraz�ow z ich zwyk lego kontekstu kulturowego i

ponownego ich sytuowania w spos�ob nieodpowiedni i

budza�cy dezorientacje��
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McZ�or (McVeillance)

½McZ�or (McVeillance) to instalacja kamer nadzoru

lub u
zywanie ich przy jednoczesnym zakazaniu ludziom

u
zywania ich w lasnych kamer, lornetek, smartfon�ow i

podobnych�
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Koniec

Dzie�kuje� za uwage�!

Be�de� wdzie�czny za pytania i komentarze!

19 / 20



Literatura

1. Eric Freeman, David Gelernter, Lifestreams Project Home Page. Yale
University

2. David Gelernter, Mechaniczne pie�kno. Kryterium estetyczne w
informatyce, prze l. Alek Radomski, Wydawnictwo W.A.B.: Warszawa 1999

3. Jessica E. Mullen, Lifestreaming as a Life Design Methodology (PDF)
(pracy dyplomowa), Uniwersytet w Austin, Texas 2010.

4. Steve Mann, A comparison between surveillance and sousveillance, 2005
http://wearcam.org/cfp2005/equiveillance.htm

20 / 20


	Genologia tekstu społecznosciowego
	Strumien jako inferfejs
	Od strumieniowania do podzoru

