
"Lietu Internets" attiecās uz ideju par to, ka viss, ko mēs 

patērējam tiks elektroniski iezīmēts un novērots jebkurā 

laikā, jebkurā vietā. Ikdienas priekšmeti un ierīces tiks 

iezīmētas, apzinātas un savienotas lielās datu bāzēs 

un tīklos. 

Viens piemērs kā lietu internets varētu strādāt – jūsu 

ledusskapis var sekot līdzi piena daudzumam, kas tur 

tiek uzglabāts, un automātiski sastādīt pārtikas preču 

sarakstu, kad jūs būsiet gatavs doties uz veikalu. Vai vēl labāk – ledusskapis var nosūtīt e-pasta 

ziņojumu jūsu vietējam pārtikas preču veikalam, informējot to, ka jums ir nepieciešams piens, un 

pārtikas preču veikals to nogādās jums pie jūsu mājas durvīm. Lai tas būtu iespējams, ikvienam 

priekšmetam ledusskapī būtu jābūt iezīmētam (tagotam), un ledusskapim jābūt aprīkotam ar sensoru 

sistēmu, kas var noteikt pārtikas daudzumu katrā konteinerī, tālāk nododot šo informāciju datoram. 

Izmantotie tagi, kas jau tiek pielietoti šai tehnoloģijai ir RFIDS (Radio Frekvences Identificējošas 

Ierīces) formā. Tie bieži izskatās, kā uzlīmes, bet patiesībā sevī satur radiofrekvenču sistēmu. RFID 

tagus pielieto, piemēram, jaunākajās e-pasēs. Uz doto brīdi RFID čipi ir putekļu ērces lielumā, bet 

pētnieki strādā pie to miniaturizācijas, pielietojot nano-rakstīšānas tehnoloģijas vai nanovadus. Kādu 

dienu mēs varēsim novietot RFID neredzamu tagu uz katru priekšmetu. Nanosensorus varētu pievi-

enot arī taga iekšpusē, lai tie spētu glabāt informāciju un ievākt informāciju no apkārtējās vides..

Ja viss, ko mēs patērējam tiktu kontrolēts ar miniaturizētu tagu palīdzību, ražotāji varētu ātri uzzināt 

savu klientu vajadzības. Jebkura priekšmeta vēsture, sākot no ražošanas līdz veikala plauktam varētu 

tikt saglabāta, piedāvājot paaugstinātu kvalitātes vadību paralēli  piegādes ķēdei. Arī noziedzība būtu 

pagātne un paciņas vairs netiktu noazaudētas. Tomēr šāda tehnoloģija paver daudzus jautājumus par 

datu aizsardzību un privātumu, īpaši tādēļ, ka sensori un tagi var sekot līdzi lietotāja kustībām un 

izvēlēm. Piedevām privātum aizstāvji brīdina, ka var pastāvēt potenciāli ļaunprātīga izmantošana šīm 

ierīcēm, ko valdības var  pielietot kā “spiegu čipus”, lai izsekotu cilvēkus.

Dilemma:

Vai mēs vēlamies dzīvot pasaulē, kurā viss tiek novērots un ir pieejams rūpīgai kontrolei?
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Dilemma:
Vai mēs vēlamies dzīvot pasaulē, kurā viss tiek novērots un ir 
pieejams rūpīgai kontrolei?

Ieinteresētā persona: Valdība

Jūs pārstāvat valdību, kas pieņem lēmumus, par to kuras tehnoloģijas būs 
licencētas.  
Jūsu primārā motivācija ir:
• Parvaldīt un sekmēt straujas inovācijas.
• Informēt sabiedrību par jaunu tehnoloģiju sekām.  
• Aizsargāt pilsoņu privātumu un veselības aprūpi.

Ņemiet vērā sekojošo:
• Miniaturizēti RFID tagi nodrošina augstāku drošības līmeni.
  Šie tagi var palīdzēt novērst zādzības un pārvaldīt pazaudētās lietas. Ir 
  jānodrošina cilvēku un lietu privātums, lai nepieļautu neautorizētu 
  identifikāciju un izsekošanu.
• Vai valdībai vajadzētu (vai var) nodrošināt privātuma aizsardzību?

• Dalieties savos viedokļos ar grupu

• Piezīme: Jūs varat nākt klajā ar papildus idejām; nejūtieties ierobežoti ar 
  šo informāciju.

Es domāju………

Dilemma:
Vai mēs vēlamies dzīvot pasaulē, kurā viss tiek novērots un ir 
pieejams rūpīgai kontrolei?

Ieinteresētā persona: Patērētājs

Jūs pārstāvat patērētājus, kuri meklē drošu un uzticamu produktu.
Jūsu primārā motivācija ir:
• Pazemināt produkta izmaksas. 
• Pārliecināties, ka jūs saņemat visrentablāko produktu. 
• Saglabāt savu personīgo privātumu

Ņemiet vērā sekojošo:
• Noziedzība būtu pagātne, jo produktu lokalizācija nodrošinātu vieglu 
  produktu atrašanu.  
• Visu var monitorēt, ieskaitot cilvēku valkātos tagus drēbēs vai nesot 
  iezīmētus priekšmetus, piemēram, somas. 
• Valdības aģentūras var monitorēt ikvienu.
• Vai valdībai vajadzētu (vai var) nodrošināt privātuma aizsardzību?

• Dalieties savos viedokļos ar grupu

• Piezīme: Jūs varat nākt klajā ar papildus idejām; nejūtieties ierobežoti ar 
  šo informāciju.

Es domāju………
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Dilemma:
Vai mēs vēlamies dzīvot pasaulē, kurā viss tiek novērots un ir 
pieejams rūpīgai kontrolei?

Ieinteresētā persona: Starptautiska Telekomunikāciju kompānija

Jūs pārstāvat kompāniju, kas ir izstrādājusi "Lietu Interneta" tehnoloģiju un 
tagad lūkojat to pārdot.
Jūsu primārā motivācija ir:
• Nodrošināt klientiem vērtīgu produktu.
• Ģenerēt peļņu kompānijas ieinteresētajām personām

Ņemiet vērā sekojošo:
• "Lietu Internets" piedāvā nozīmīgu jaunu tehnoloģiju, lai kontrolētu
  atkritumus.
• Noziedzība būtu pagātne, jo produktu lokalizācija nodrošinātu vieglu 
  produktu atrašanu.Tas pats attiecās uz pazaudētajām paciņām pastā.
• Kompānija ar RFID ierīcēm var novērot katru savu darbinieku soli.

• Dalieties savos viedokļos ar grupu

• Piezīme: Jūs varat nākt klajā ar papildus idejām; nejūtieties ierobežoti ar 
  šo informāciju.

Es domāju………

Dilemma:
Vai mēs vēlamies dzīvot pasaulē, kurā viss tiek novērots un ir 
pieejams rūpīgai kontrolei?

Ieinteresētā persona: Cilvēktiesību aktīvists

Jūs pārstāvat grupu, kas ir norūpējusies par cilvēktiesību aizstāvēšanu.
Jūsu primārā motivācija ir:
• Aizsargāt fundamentālās tiesības uz personīgo privātumu.
• Aizsargāt tiesības uz cilvēka brīvību

Ņemiet vērā sekojošo:
• Šāda priekšmetu iezīmēšana ir apvainojums cilvēka brīvībai. Tās ir cilvēku 
  tiesības brīvi pārvietoties, netiekot novērotam.
• Ir jānodrošina privātums, lai nepieļautu neautorizētu identifikāciju un 
  izsekošanu.
• Centrālais jautājums, kas jānoskaidro ir: kam pieder dati tīkla sistēmās?

• Dalieties savos viedokļos ar grupu

• Piezīme: Jūs varat nākt klajā ar papildus idejām; nejūtieties ierobežoti ar 
  šo informāciju.

Es domāju………



NANO - Role Play
“Lietu internets"

Dilemma:
Vai mēs vēlamies dzīvot pasaulē, kurā viss tiek novērots un ir 
pieejams rūpīgai kontrolei?

Ieinteresētā persona: Bērns (jūs)

Kāds ir jūsu viedoklis?


