Tulevikku kujutledes
oli kavandatud kui spekulatiivne loengusari, mis tegeleb
kaasaegsete nähtustega arhitektuuri, poliitika, kultuuri ja
majanduse valdkondades.
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2. Alates aastatuhande vahetusest on ilmnenud mitmeid
nähtuseid, mis on tõlgendatavad kui paradigma lõdvenemise ja
lagunemise sümptomid - olen kutsunud neid parema termini
puudumisel kaasaegse kultuuri imagosfääriliseks olukorraks.

1. Uus reaalsus
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On tekkinud uus reaalsus – digitaalreaalsus.
Sellel on välja kujunenud oma sõltumatu
substantsionaalsus, struktuur aga ka sisu ning laiem
tähendusväli.
Digitaalreaalsus koosneb informaatilistest ja
kommunikatiivsetest võrgustikest; keeruliste
arvutusalgoritmide hierarhilisest ülesehitusest ning
omaenda tähendusväljast.
Digitaalreaalsus avaldub ja on lävitav reeglina ekraani
või ekraanide vahendusel. Ekraani tasapinnal tekkivad
projektsioonid annavad pildilisel kujul edasi
digitaalreaalsuse tähendust ja sisu (content).
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https://pngimage.net/wp-content/uploads/2018/05/apple-products-png-4.png
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Digitaalreaalsust hoiab elus formaalsete ja
mitteformaalsete kasutajate hulk ning seda
domineerivad digitaaltoodangu gigandid nagu
Amazon, Alphabet, Google ja Facebook

Alates aastatuhande vahetusest on ilmnenud mitmeid nähtuseid, mis on
tõlgendatavad parema termini puudumisel kaasaegse kultuuri
imagosfääriline seisund.

Juba 1987 aasata essees väitis Daniel Bell, et on võimalik tähele panna
struktuurseid nihkeid üleilmses ühiskonnas. Ta nägi neid muudatusi kolmel
erineval tasandil: struktuursel, poliitilisel ja kultuurilisel.

Daniel Bell

The Coming of Post-Industrial Society:
A Venture in Social Forecasting
Post-industrialse ühiskonna tulek:
Katse sotsiaalseks ennustuseks
1973

2. Poliitiline tase koosnes rahvaste (eelkõige kui rahvusriikide) sisemisest jõudude
asetusest, aga ka nende liitlastest ja võistlejatest.

Daniel Bell

The World and the United States in
2013.
Maailm ja USA aastal 2013

2. Uus reaalsus ja vana paradigma: Modernism
(Esimene, teine, kolmas ...)

Bell on väga kindel, et Kolmas Tehnoloogia Revolutsioon on teel ja ennustab seda
väga täpselt:
"2013ks aastaks on küpsenud Kolmas Tehnoloogia Revolutsioon - arvutite ja
telekommunikatsiooni ühinemine (kujutis-televisioon, telefon,
digitaalinformatsiooni arvutid, teksti faksimilid) terviklikuks kuid siiski
differentseeritud süsteemiks, nagu ka "võrgustunud rahvas" ja isegi "üleilmne
ühiskond" (Bell 1987, 10-11).
Bell nimetas ka Esimese Tehnoloogia Revolutsiooni tunnused. See algas 200 aastat
tagasi kasutades järmiseid tehnoloogijaid:
- aurujõud transpordis,
- süva-puuraukudega kaevandused (auru käitatud pumbad) ja
- vabrikutootmine.

2011

Jeremy Rifkini käsitlus tööstusrevolutsioonidest
põhineb kolme olulise uuenduse koosmõjul. Need on
kommunikatsioon, transport ja energia. Kui kõigis
kolmes valdkonnas ilmneb revolutsioonilisi uuendusi,
siis võib rääkida ka tööstusrevolutsioonist:

Wounded Angel. 1903. Hugo Simberg

Daedalus. Vol. 116, No. 3, Futures (Summer, 1987),
pp. 1-31
1987

Teine Tehnoloogia Revolutsioon algas 100 aastat tagasi. Tunnusteks:

- elektri levik (telegraaf, telefon, valgustus ja elektrimasinad)
- sünteetiline keemia (naftakeemia ja plastikud).
Kolmandat Tehnoloogia Revolutsiooni kirjeldab Bell järgmiselt:
"Kolmandat Tehnoloogia Revolutsiooni aitavad loomulikus keeles toimuv
kommunikatsioon, masintõlge ja mitmed ekspert süsteemid. Meil saab olema laialt
levinud robootikaa; elektrooniline post; informatsiooni hankimine tellimuse peale
ja teenused, mis on organiseeritud läbi interaktiivsete terminalide. Võimalike ja
tõenäoliste muudatuste suurusjärk on tohutu /…/" (Bell 1987, 11).

2011

2014

"1990ndate keskpaigast hakkas mulle koitma, et
silmapiirile on jõudnud kommunikatsiooni ja energia
kokku sulandumine. Interneti tehnoloogia ja
taastuvenergia hakkasid just ühilduma ja lõid
Kolmanda Töösturevolutsiooni jaoks uue võimsa
infrastruktuuri, mis hakkab maailma muutma.

1. Struktuurne tase koosnes sotsiaalsetest suhetest, mis tulenesid demograafiast,
tehnoloogiast ja majandusinstitutsioonidest.

3. Kultuuriline tase koosnes ideoloogiatest, kirgedest, usumääratlusest ja
filosoofilistest ideedest (Bell 1987, 1).
“Kui sruktuursed muudatused on sünnitatud maailma majandusest, siis poliitiline
kord on ikka veel rahvusriiklik. Pinged nende kahe vahel ja rahvuse püüdlused riikide katsed toime tulla rahvusvahelise majanduse tõusude ja mõõnadega. (mis
tähendab eelkõige rahvusvahelist kapitali, koos oma maailmas "reaal-ajas" ringi
liikumisega) raamivad poliitilisi probleeme järgmise 25 aasta vältel" (Bell 1987, 2).

Bell läheb edasi kirjeldades tuleviku ennustamise võimatust, sest poliitilised
otsused ei luba ennast viia algoritmideni (otsuste tegemise seadusteni). Vaatamata
sellele usub ta, et on võimalik välja tuua aluseline struktuurne raamistik, mis on
kujunemas. Agraarühiskond muutus industriaalseks USAs kui keemilised väetised
ja putukatõrje juhatati sisse pärast Teist maailmasõda. Selle tulemusena 25
miljonit põhiliselt mustanahalist inimest lahkus farmidest.
Bell oletab ka majanduse nihkumist Vaikse ookeani basseini, nagu ka Jaapani ja
Hiina esiletõusu, kuid ta ei suutnud näha Nõukogude Liidu fragmenteerumist ega
ka Venemaa tõusu ja stagnatsiooni. Bell usub, et kapitali rahvusvahelistumine toob
kaasa situatsiooni, kus "vähesed riigid, kui üldse keegi, suudab kontrollida oma
valuutat". See on ühe ja peamise jõuhoova kaotus, mis garanteerib võimu ja
mõjujõudu (Bell 1987, 9). Belli mudel ei näe ka toormehindade kõrget tõusu ainult
vähesel määral puudutab ta kontinentaal Euroopa majandust koos oma valuutaga.

Bell arvab, et 1987ks aastaks on kaks maad jõudnud ühiskonna postindustriaalsele
tasemele: USA ja Jaapan. Selle kriteeriumiks oli 75 protsendine tööjõud
teenindussektoris.

2008 aasta finantskriisi valguses on huvitav viidata mõnedele Belli poolt esitatud
printsiipidele. Ta nimetab seda valdkonda "Ajapommi poliitika" ja nimetas
järgmist:

Põhilisteks teenindusliikideks olid finants-, professionaal- ja disainisektor.

1. Kuigi rahvusvaheline majandus on kasvavalt integreeritud, on poliitikad jäänud
fragmentaarseks.

Teiseks suureks jaotuseks olid tervishoid, haridus ja sotsiaal teenused. Skaala
alumises osas olid isikuteenused. Nii määrasid postindustriaalse ühiskonna tuuma
selle profesionaalsed ja tehnilised teenused (Bell 1987, 8).
Sotsioloogia jaoks on oluline väide, et postindustriaalse ühiskonna kõige
olulisemaks arenguks on keskklassi idee purunemine.

2. Rahvusriik jääb üha väiksemaks elu suurte probleemide jaoks, ja üha suuremaks
elu väikeste probleemide jaoks.
3. See on skaalade sobimatus (Bell 1987, 14).

Uuenduste ja majandusliku segaduse
kolmas suur laine, mille pani liikuma
arvutustehnika, informatsiooni ja
kommunikatsiooni tehnoloogiate (IKT)
areng 20. sajandi lõpul, tõotab jagada
eelmistega sarnast segu sotsiaalsetest
pingetest ja majanduslikest muutustest.
Seda juhivad kõputäis tehnoloogiajaid:
masin-intelligentsus, www ja arenenud
robootika - kõik need võimaldavad
jagada märkimisväärseid innovatsioone:
- juhita liiklusvahendid,
- pilootideta droonid,
- sadade keelte masintõlge,
- mobiil-tehnoloogiad, mis kaotavad
vahemaa doktori ja patsiendi /
õpetaja ja õpilase vahel.

Uuel ajastul hakkavad sajad tuhanded inimesed oma
kodudes, töökohtadel ja vabrikutes tootma rohelist
energiat ning jagama seda teistega ‘energia
internetis’ just samuti nagu me praegu loome ja
jagame online informatsiooni. Energia
demokratiseerimine toob endaga kaasa inimsuhete
fundamentaalse ümberkorralduse, mõjutades viise
kuidas me ajame äri, valitseme ühiskonda, harime
lapsi ja läheme edasi oma eluga (Rifkin 2011, 2)".

Samal ajal õõnestuvad välja tööturud, polariseerudes
kõrgemate ja madalamate oskustega ametiteks, mille
vahele jääb väga väike töövõimalus.
/…/
Teised töölised, nagu näiteks suur hulk kesiselt
oskustega varustatud tööjõud, mis oleks võinud kunagi
töötada tehastes, on sellistest ametitest välja surutud ja
peavad võistlema madalaoskusteabega ja madalate
palkadega töökohtade eest.
Samal ajal jaotuvad tööturud geograafiliselt laiali,
sest inimesed töötavad on-line.

keskklassi idee purunemine

https://inconvenienttruck.eu/the-economics-of-trucks-industry/

Out of 700 professions analysed by Oxford University
scholars 47% of employment in America are of high risk
of being automated away.
In some areas the material input of a product’s general
value diminishes as original design and engineering take
a larger share. It is called dematerialization.

https://inconvenienttruck.eu/the-economics-of-trucks-industry/

In this paper, we therefore estimate the automatibility
for 21 OECD countries following a taskbased
rather than an occupation-based approach.
For this, we use data on actual workplace tasks as
recently surveyed in the PIACC database for OECD
countries. Overall, our figures suggest that 9 % of
OECD jobs are potentially automatable. Moreover, we
find that in the US only 9% of jobs rather than 47%,
as proposed by Frey and Osborne face a high
automatibility.
The threat from technological advances thus
seems much less pronounced compared to studies
following an occupation-based approach. We further
find heterogeneities across OECD countries: while the
share of automatable jobs is 6 % in Korea, the
corresponding share is 12 % in Austria.

Üks valdkond, mida arvatakse ootavat ees radikaalsed
muudatused, on haridus. On-line pakkumine paraneb ja
laieneb.

Üks valdkond, mida arvatakse ootavat ees radikaalsed
muudatused, on haridus. On-line pakkumine paraneb ja
laieneb.

Suured ja tugevad haridus-institutsioonid ehitavad üles
oma, tihti tasuta, kursuseid, mis täiendavad nende endi
õppekavasid. Mõned asutused pakuvad oma terviklikke
on-line kraade.

Suured ja tugevad haridus-institutsioonid ehitavad üles
oma, tihti tasuta, kursuseid, mis täiendavad nende endi
õppekavasid. Mõned asutused pakuvad oma terviklikke
on-line kraade.

Haridus muutub nii paindlikumaks, aga kindlasti ka
oluliselt odvamaks. On-line loengud võivad muuta suure
hulga loengupidajaid ja dotsente mitte-vajatavateks.

Haridus muutub nii paindlikumaks, aga kindlasti ka
oluliselt odvamaks. On-line loengud võivad muuta suure
hulga loengupidajaid ja dotsente mitte-vajatavateks.

3. Uus reaalsus ja kavandamiskesksed distsipliinid

ülikoolid
kursused
töökohad

Dürer
Leonardo
Vasari

PROJEKT
KAVAND

The oldest date given to an
animal cave painting is now a
pig with a minimum age of
35,400 years, at Timpuseng
cave in Sulawesi, Indonesia.

PROJEKT
KAVAND
KUJUTIS

Eduard Daege. The Invention of Painting (1832)
WikiCom

2012

2009

1977

1926

PROJEKT
KAVAND
KUJUTIS

Sony OLED ekraan
Retina ekraan

Monokromaatiline LED
Wiki: Takayanagi pioneer-eksperimendi taasesitlus
NHK Broadcasting Museumis, Atagoyamas, Tokyos

1895

1826

1826

Wiki: Leonardo da Vinci on kirjeldanud vanima selge
camera obscura tööpõhimõtte oma peegelkirjas
märkmikku 1502, mis hiljem avaldati Codex Atlanticus
nime all.

1502

Wiki: 1826 või 1827, vanim säilinud kaamera foto
Nicéphore Niépce

Lumière vennad, Auguste and Louis

1502

Wiki: Philippo Brunelleschi, Santo Spirito

1428

https://www.rmg.co.uk/see-do/we-recommend/attractions/camera-obscura

1428

1441 - 1446 Santo Spirito, Firenze

1502

Alates Brunelleschist on olnud huvi teada saada
geomeetrilisi suhteid objekti, tema perspectiva
artificialise ja plaanide ning vaadete vahel.

Kartesiaanlik ruum Modernistlik ruum

Alberti on üks esimesi, kes rõhutab kavandamise
ideede, plaanide ja vaadete, aga ka arhitektuursete
mudelite ühtsuse mõtet kogu kavandamise
protsessis.
Oma raamatus Maalimisest (De Pictura) soovitab ta, et
arhitekt peaks kujutama sügavust, kui ta joonestab
hoone jalajälje - ichonographia - tähendades, et see on
paralleeltasandil horisondiga (ex fundamenti
descriptioni) (Perez-Gomez; Pelletier 1997, 27).
Arhitektuurne joonis tuleb teha "ilma joonte
muutmiseta ja säilitades õiged nurgad" nagu ka
"täpselt kontrollitavate mõõtude abil" (Transaltion by
Perez-Gomez. Perez-Gomez; Pelletier 1997, 27).

1404 - 1472

Piero della Francesca, Ideaallinn, 1470

Mineviku mälestus
Kujutis kui kirjeldus

Tuleviku mälestus
Kujutis kui projektsioon

1428

1502

Voolavad ja deformeeritud projektsioonid
ruumikirjeldustes.

There are three major elements in the current paradigm that might
be at the state of disappearing or mutating:
- arhitektuurse kavandi või kujutise representeerimise süsteem

Uus reaalsus ja kavandamiskesksed distsipliinid:
3 paradigmaatilist muudatust pärast 600 aastat

MODERNISM 1
alates RENESSANSIST

MODERNISM 2

1428

There are three major elements in the current paradigm that might
be at the state of disappearing or mutating:
- arhitektuurse kavandi või kujutise representeerimise süsteem
- kavandava arhitekti autorlus/isolatsioon

Brunneleschi kunstipõhjaline autorlus:

see ehitus on minu, sest mina ehitasin
selle

Alberti intellektuaalne autorlus:
MODERNISM 1
alates RENESSANSIST
http://code.algorithmicdesign.net/Kaleidoscope
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MODERNISM 2

see ehitus on minu, sest ma kavandasin
selle

Brunneleschi kunstipõhjaline autorlus:

see ehitus on minu, sest mina ehitasin
selle

Meil on põhjust muretseda, isegi hädakisa tõsta, nähes esilekerkivat
traditsioonilise arhitektuuri autorluse hävinemist. Viimased autorliku upsakuse
tõmblused (alati arhitektide ameti jagamatu osa, kuid hiljuti tõusnud
pretsedentitule tasemele) kinnitavad veelgi vältimatu kriisi tajumist. Ilmselt, isegi
praktikute hulgas, kes kalduvad vähem teoreetilistesse spekulatsioonidesse,
avaldub näriv tunne, et arhitektuuri autorlusega on midagi lahti. Aga tänaste
suundumuste tõenäoline ohver ei saa olla üldine, ajatu arhitektuurse meediumi
mõiste (Carpo 2011: 47).
Kunagi esoteeriline modernistlik teooria, tänane tavaline postmodernistlik
praktika - autori surm - ähvardab täna ainult ühte, erilist, aja-spetsiifilist autorite
kategooriat: Albertilikku autorit, identsete mehhaaniliste koopiate autorit.
Modernistlikud objektid (autorlikud, autoriseeritud ja identselt reprodutseeritud)
võivad samuti kaduda protsessi käigus.

Alberti intellektuaalne autorlus:

see ehitus on minu, sest ma kavandasin
selle

Kuid paljud teised meediumi moodused jäävad ja vanemad, enne Alberti
paradigmat võimul olnud annavad võimaluse oletada, millised tuelvad selle järel.

Mittestandartne seeriaviisilisus omakorda, sisaldab seemnetena endas
potensiaalselt erineva autorluse lähendust. Kui digitaalne tootmisprotsess kutsub
ellu lõputu kavanduste variatsioonide hulga (antud tehniliste tingimuste piires), ja
lubab neid toota ilma lisakuludeta, kerkib paratamatult küsimus, kes neid kõiki
kavandab.
Parameetrilises kavandamisprotsessis on mõned parameetrid vaikimisi
muudetavad. See muudetavus võib olla automatiseeritud ja masina poolt
kontrollitav: näiteks, programm võib olla instrueeritud looma mistahes hulga
variatsioone, juhuslikult või siis vastavalt mõnele välistegurile.
Või vastupidi võib kavandaja valida ja määrata ära kõik parameetrid, mis tingivad
iga individuaalse eseme juba algusest peale, nii "autoriseerides" neid ainult
teatud numbri - fikseeritud numbri erinevaid objekte ühe autori poolt.
Kuid ka kolmandat võimalust ei saa välistada: mõned parameetrid valitakse
teatud hetkel kellegi teise kui "originaalse" autori poolt ja võimalik, et ilma temalt
nõusolekut küsimata.

Mõned digitaalreaalsuse osad on juba nii hästi organiseeritud, et need
toimivad paralleelpeegeldusena füüsilisele või sotsiaalsele reaalsusele.

There are three major elements in the current paradigm that might
be at the state of disappearing or mutating:

Informatsiooniline üleküllus on need sidunud terviklikuks
membraaniks, tähendusväljaks, mis on hübriidselt sulandunud
tegelikkusesse.

- arhitektuurse kavandi või kujutise representeerimise süsteem
- kavandava arhitekti autorlus/isolatsioon
- kavandatud arhitektuuri valmistamise viis

MODERNISM 1
alates RENESSANSIST
1428

Vaatamata kõigele on Deleuzi ja Cashe' objektiil täna kõige sobivam definitsioon
sellele digitaalajastu uuele tehnilisele objektile: objektiil ei ole objekt vaid algoritm
- parameetriline funktsioon, mis võib determineerida lõpmatu hulga erinevaid
objekte, kõik erinevad (üks iga parameetrite kompleksi kohta) kuid samas kõik
sarnased (kui aluseks olev funktsioon on sama kõigile) (Carpo 2011: 40).

Enamikku igapäevast tööd ei ole enam võimalik teha ilma
digitaalreaalsust kasutamata, ja mis kõige olulisem – digitaalreaalsust
muutmata. (isegi telefoni kasutades muudame me selle positsiooni,
oleme ühenduses erinevate võrgustikega jne.) Nii muutub kogu
digitaalreaalsus üheks terviklikuks kavandamishorisondiks.

MODERNISM 2

Mistahes tööprotsessid muutuvad eelkõige kavandusprotsessideks –
lihtsamalt öeldes – disainiks.

600 AASTAT

Enamikku igapäevast tööd ei ole enam võimalik teha ilma
digitaalreaalsust kasutamata, ja mis kõige olulisem – digitaalreaalsust
muutmata:

1: Globaalse loovuse valla pääs
TEGEMINE

Tuluvood:
Kuigi avalikult ei ole saadaval tõsikindlaid
numbreid, arvatakse et kogu aastane tuluvoog
2008 oli umbkaudu 300 M USD.

Enamikku igapäevast tööd ei ole enam võimalik teha ilma
digitaalreaalsust kasutamata, ja mis kõige olulisem – digitaalreaalsust
muutmata:

Lisaks reklaamile olid ka tuluvood
sotsiaalinformatsioonist:
- "Facebooki küsitlus" (2.6): organisatsioonid,
grupid, igaüks kes on huvitatud teada saama
inimeste arvamustest, saavad teha kiire
üheküsimusliku küsitluse. See maksab vastuse
kaupa.

1: Globaalse loovuse valla pääs
või

TEGEMINE

JOONESTAMINE

MÕTLEMINE

- Facebooki kasutajad võivad maksta raha
otse, ostes virtuaalseid kingitusi (umbes 30 M
USD aastas) (2.7).

2: Globaalse amatöörluse vohamine

- Appide arendajad võivad teenida raha otse
või kaudselt Facebooki kasutajatelt, kes
kasutavad nende tööriistu (2.5).

4. Uus reaalsus ja uus poliitika
http://app3.rthk.hk/mediadigest/content.php?aid=876

JOONESTAMINE

MÕTLEMINE

Info ja sisu (kontent) vood:
Facebook saadab küsitluste tulemused otse neile,
kes selle eest maksid (1.8).
Appide arendajad loovad teenuseid ja appe, mida
kasutatakse Facebooki platvormil (1.6). Facebook
peab andma neile sobivad tööriistad ja
arendajate API ( Application Programming
Interface, koos dokumentatsiooniga) (1.7).
Microsoft "varustab" Facebooki reklaam
banneritega (1.5). Reklaamijad, kes neid
kasutavad peavad sinna sisse looma sisu (1.9).
Reklaamijad loovad reklaamid (graafika ja tekst)
mis pannakse Facebooki veebilehtedele (1.4).
Facebook võib ka toetada reklaamijaid
mõningase infoga (1.3).
"Facebook Insights" on statistika teenus, mis
kirjeldab aktiivsust, demograafiat ja reklaamide
toimimist. Kasutajad saadavad Facebooki
platvormile sisu mitmel viisil: fotod, demograafia
info, sõbrad jne.
http://app3.rthk.hk/mediadigest/content.php?aid=876

https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/23/17151916/facebook-cambridge-analytica-trump-diagram
http://app3.rthk.hk/mediadigest/content.php?aid=876

Robert Mercer
Robert Leroy Mercer (born July
11, 1946)[2] is an American
computer scientist, who was a
developer in early artificial
intelligence and co-CEO of
Renaissance Technologies, a
hedge fund.

Doktorandina ja Cambridge Ülikooli Psühhomeetrika
keskuse asedirektorina töötas Michal Kosinski koos oma
kolleegidega 2008 kuni 2014 uurimusega, kas on
võimalik tuvastada inimeste psühholoogilisi tunnuseid
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peatselt oli ta võimeline hindama inimest paremini kui
keskmine töökaaslane, lihtsalt 10 Facebooki "like" järgi.
70 "like" oli küllalt, et ületada seda, mida inimese sõbrad
teadsid, 150 oli piisav et teada, mida vanemad teadsid ja
300, mida partner teadis.
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https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/3/23/17151916/facebook-cambridge-analytica-trump-diagram
http://app3.rthk.hk/mediadigest/content.php?aid=876
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Mercer played a key role in the
Brexit campaign by donating data
analytics services to Nigel
Farage. He is also a major funder
of organizations supporting rightwing political causes in the
United States, such as Breitbart
News and Donald Trump's 2016
campaign for president.
He is the principal benefactor of
the Make America Number 1
super PAC.
In November 2017, Mercer
announced he would step down
from Renaissance Technologies
and sell his stake in Breitbart
News to his daughters.
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2016 kampaania ajal andis Mercer $22.5 M salajaste annetustena republikaanide kandidaatidele ja poliitilistele
tegevuskomiteedele. Tony Fabrizio, republikaanide arvamusküsitleja, kes töötas Trumpi kampaania heaks ütles, et Mercer oli
sööstnud "tsentrist paremal olevate võimujagajate kamba tippu". On väärt mainida, et mitmed teised rikkad finantseerijad, kelle
hulgas oli ka demokraate nagu Thomas Steyer ja Donald Sussman, andsid isegi veel rohkem raha kampaaniate heaks.
Vaatamata sellele seisavad Merceri poliitilised püüdlused täiesti eraldi kategoorias. Kasutades miljardäridest libertarianide Charles
ja David Kochi strateegiat, laiendas Mercer oma mõju suurusjärgu võrra võimsamalt, kombineerides lühiajalisi kampaania
kulutusi koos pikaajaliste ideoloogiliste investeeringutega. Ta valas Breitbart Newsi millioneid dollareid ja - mida David
Magerman on kutsunud "ettevõtliku filantroopia moodsaks äärmuslikuks näiteks" - teinud annetusi tosinatele poliitiliselt toonitud
organisatsioonidele Londonis, mis olid töötanud Merceri toetatud kandidaatide heaks - sealhulgas ka Trumpi heaks. Need töötasid
ka Brexiti kampaania heaks Ühendkuningriigis.
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Trump
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Lisaks kasumita kulutustele, investeeris Mercer ka eraärisse. Ta pani 10 M dollarit firmasse Breitbart News, mida nähti kui
Hu!ngton Posti tasakaalsutavat partnerit. Nende veeb segab kokku parempoolse poliitilise kommentaariumi, lapsiku sõimu ja
rassistlikud vihjed. Bannoni juhtimise all, juhatati sisse rubriik Must kuritegu. Vastavalt ComScorile, mis mõõdab online liiklust, on
veeb ligi meelitanud oktoobris 19.2 M külastajat.
Mercer investeeris ka 5 M dollarit Cambridge Analyticasse - firmasse, mis kaevandab online infot, et tabada ja mõjutada
potensiaalseid valijaid. Kompanii on ütelnud, et ta kasutab salajsi psüholoogilisi meetodeid, et täpsustada millised sõnumid
on kõige veenvamad online vaatajaatele.
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Mis puudutab relvastust, siis Sledgehammer on kasutanud nende autentsuse tagamiseks sõjalisi nõuandjaid. Neid pole raske leida
või palgata - eelkõige sellepärast, et paljud neist mängivad Call of Duty mängu. "Oleme olnud õnnelikud, sest seerial on palju fänne
sõjalistes organisatsioonides, aga ka lõbustusäris", ütleb Condrey. " See toob kaasa hulgaliselt huvi ja omajagu ihalust aidata Call of
Duty mängule kaasa.

Enamikku igapäevast tööd ei ole enam võimalik teha ilma
digitaalreaalsust kasutamata, ja mis kõige olulisem – digitaalreaalsust
muutmata:

1: Globaalse loovuse valla pääs
TEGEMINE

JOONESTAMINE

5. Tabula plena: ettekujutamise ajastu

Esiteks: informatsiooniline üleküllus:

Esiteks: informatsiooniline üleküllus:

iPhone, iPad, iTablet ja MacBook ei ole lihtsalt eraldi seadmed.

Kui palju on maailmas raamatuid?

See hõlmab ka sünkroniseeritud digitaalset organismi, mille moodustavad nende
töökeskkond, kaustad, arhiivid, kalendrid, e-kirjad ja muu pilv. Digitaalreaalsus, kus
tegelikult töö toimub, ei kuulu „mulle“, see koosneb mitmest integraalsest osast ja
ta on siirdunud digitaalsesse pilve.

Google'i algoritmid: 130 millionit raamatut
(129,864,880)

Digitaalreaalsusel on autonoomne võime uuendada, vahendada, algatada ja
aktiveerida tarkvara nagu ka informatsiooni, mida kasutatakse lõputult. Protsess on
vahetu, see toimub reaalajas.

3-5 aastaga skaneerida kõik raamatud?
Google Books project 2013 - 1,000 lehekülge tunnis.
Märts 2012 - 20 miljonit raamatut.
Aprill 2013 - 30 miljonit raamatut. 2007 - 2017 vaidlus kirjastajatega.
2017, The Atlantic ütleb, et Google has "on sulgenud oma
skaneerimisopreatsiooni."

3,061,077
(Aastad: 1874 - 2021)

3,061,077
(Aastad: 1874 - 2021)

MÕTLEMINE

Wikimedia Commons sisaldab ainult tasuta litsenseeritud kujutisi,
muusikat ja muud meediat.
50 miljonit ühikut 2018

Suurim tasuta "images-only" repositoorium.
public domain images
Wikimedia projekt

Teiseks: avaliku ja eraviisilise ning reaalsuse ja väljamõeldise sulandumine:
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Digitaalreaalsus on muutnud dokumendid, ilukirjanduse, uudised ja meelelahutuse
ühetaoliseks infoväljaks, mille tõeväärtus pole nii lihtsalt tuvastatav. Tavapärased
zhanrid, avalik meedia, ametlikud ja mitteametlikud teated sulanduvad eraviisiliseks
infotainmendiks üksikisiku kustomeeritud ekraanil.
Traditsioonilised piirid avaliku ja eraviisilise vahel on hägustunud nii poliitikas,
kultuuris kui ka füüsilises ruumis (heterotoopiad).
Üha enam näeme elavate poliitikute või kuulsuste elu mängfilmide vahendusel, mis
viitavad veel toimumata sündmustele (Prints Harry ja Meghan Markle, Dominque
Strauss-Kahn, Julian Assange).

Kolmandaks: irratsionaalse või müütilise võidukäik ratsionaalse mõtlemise ees:

Neljandaks: füüsilise maailma ja digitaalreaalsuse sulandumine:

Uudistekanalite asemele on tekkinud sotsiaalmeedia portaalid, mis vahendavad uudiseid
ja informatsiooni omamoodi “kõlakambrites”, mida jagavad tihti globaalsed tutvus- või
sõpruskonnad.

Digitaalreaalsus on teatud moel füüsilise ja sotsiaalse reaalsuse simulatsiooniks. Üha
enam suhtleme ja tegutseme “reaalses reaalsuses” läbi digitaalse meediumi.

Nagu on näidanud viimased arengud seoses Facebooki ja Cambridge Aanalytica
tegevusega on suhteliselt lihtne eesmärgipäraselt ka inimesi mõjutada.
On tekkinud rida inglisekeelseid mõisteid, mis viitavad uut tüüpi nähtustele: post-truth,
post-statistics, post-facts and post-public media.
Eesti keeles saame rääkida tõejärgsest, statistika järgsest, fakti järgsest ja avaliku
meedia järgsest tunnusest ühiskonna toimimisel.

Viiendaks: informatiivse, eksistentsiaalse ja fantastilise sulandumine:
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Biokulaarne nägemine ja ruumiteadlikkus annavad meile võimaluse maailma kogeda
eksistentsiaalse kohalolekuna. Eksistentsiaalne kohalolek on välja kujunenud teadvustus
ümbritsevast maailmast ja selle tähtsamaks vormiks on ruumiline nägemispilt –
teadvuslik konstruktsioon stereoskoopilisest nägemisväljast. Seda kutsutakse
perspectiva naturalis, mida võib teatud määral võrrelda analüütilis-geomeetrilise
projektsiooni või simulatsiooniga kahemõõtmelisel tasapinnal: perspectiva artificialis.

Siinkohal peab viitama ka vastupidisele protsessile: füüsilise ja sotsiaalse reaalsuse
simuleerimiseks sirutab digitaalreaalsus oma sensorid, mõõtealgoritmid ja muu taolise
füüsilisse materiaalsusesse.
Ühe enamatel esemetel või objektidel, masinatest rääkimata on võime kahepoolselt
suhelda läbi digitaalsete võrgustike. Nii on palju objekte, mis üheaegselt kuuluvad
mõlemasse reaalsusesse ja on mõjutatud mõlemast suunast. (IoT, Web of Things,
Internet of Food, internet of Elecricity jne.).

Seoses digitaalreaalsuse arenguga erinevus loomuliku nägemise ja ekraanil nähtavate
kujutiste vahel kaob. Väga varsti on võimalik mistahes kujutisi vaadelda
stereoskoopiliselt ja samasuguse nägemisteravusega kui loomulik nägemine.
Tavaliselt nimetatakse neid virtaalseks (VR) või augmenteeritud reaalsuseks (AR), mis
kujutab endast virtuaalset kohalolekut (virtual presence). Nii kaob senine raam või piir
ekraani ja kujutise vahel.
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Kuuendaks: teadvusliku ja digitaalse sulandumine:
Neuroteaduse ja algoritmide areng lubab oletada tulevikus ka inimteadvuse ja
digitaalreaalsuse sümbioosi.
Google’i juhtiv teadur ja eksperimentaator Ray Kurzweil oletab seda juhtuvat 2030ndatel aastatel.
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