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Leading the Digital Business Revolution!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση…

διπλασιάζει τη Γη!
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KATJA BEGO

Η COVID-19 ωθεί
την Ευρώπη να κινηθεί
ταχύτερα προς το Next
Generation Internet
To Next Generation Internet αναµένεται να φέρει σηµαντικές αλλαγές
στην ΕΕ σε ό,τι αφορά στην παροχή των υπηρεσιών Internet, στις υποδοµές
και στο ρυθµιστικό πλαίσιο. H Katja Bego, µε την οποία συζητήσαµε, είναι
Project Lead του NGI Forward.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η

T

o e t ener tion Internet είναι ένα από
τα f gshi έργα της ΕΕ. Σχετικά, τον περασμένο Σεπτέμβριο, το e t ener tion
oi
της ΕΕ, δημοσίευσε μια αναφορά με τίτλο
ision for the f t re
Internet .
t
ego, με την οποία συζητήσαμε
μέσω τηλεδιάσκεψης, συνέταξε αυτήν την αναφορά ως
rin i
ese r her της est , μια εταιρεία που συνεργάζεται στο ro e t, ενώ είναι επίσης ro e t e του
I orw r .
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NW: Ένας από τους στόχους του NGI είναι οι
πολίτες της ΕΕ να νιώθουν ότι έχουν καλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδοµένων.
Αυτό θα γίνει µέσω ενός ψηφιακού αποθετηρίου, όπου κάθε πολίτης θα αποθηκεύει τα
προσωπικά του δεδοµένα; Το αποθετήριο θα
περιλαµβάνει και τα δεδοµένα που τροφοδοτούν τα κοινωνικά δίκτυα; Θα δηµιουργηθούν
µεγάλα ψηφιακά αποθετήρια στην Ευρώπη; Ο
πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει
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τα δεδοµένα του, ή ένα µέρος από αυτά, εκτός
ψηφιακών αποθετηρίων ή τα αποθετήρια
αυτά θα λειτουργούν ως proxy για κάθε σύνδεση εκτός Ευρώπης;
Katja Bego: Εάν και δεν πιστεύουμε ότι είναι

σήµερα για Internet bandwidth 24 Mbps και
σε κάποιες περιπτώσεις το πραγµατικό bandwidth είναι λιγότερο και από 10 Mbps.

ερισσότερο από ισότιμη πρόσβαση, αυτό που θέλουμε και πρέπει να αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε,
εφικτό για τους πολίτες να διατηρήσουν την πλήρη ιδιο- και είναι κάτι που μπορεί να πραγματοποιήσει το ιακτησία των δεδομένων τους, πιστεύουμε ότι νέα μοντέ- δίκτυο, είναι μια δυνατότητα ουσιαστικής διασύνδεσης
λα t go ern n e μπορούν να μας δώσουν περισσότε- των πολιτών με την κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική
ρο έλεγχο και περισσότερες επιλογές σε σχέση με τους σφαίρα της δημόσιας ζωής. στόσο, χρειάζεται να είμαστε
τύπους δεδομένων που θέλουμε να μοιραζόμαστε και διαφανείς με τους αγοραστές και τους πολίτες σχετικά
με ποιους θέλουμε να γίνεται αυτό.
με τις τεχνολογικές προκλήσεις που
στόσο, για να γίνει αυτό, δεν προθα αντιμετωπίσουμε για να πετύχουμε
Η Ευρώπη έχει µια
τείνουμε ένα κεντρικό αποθετήριο
αυτούς τους στόχους και να κάνουμε
δυνατή παρουσία σε έναν ειλικρινή διάλογο σχετικά την
δεδομένων, αλλά μάλλον το ακριβώς
αντίθετο.
καθολική βασική πρόσβαση και την
παγκόσµιο επίπεδο
άθε πολίτης, όπως ανακοίνωσε η
ως ένας αξιόπιστος ενσωμάτωση στη ψηφιακή κοινωνία, η
Ursula von der Leyen λίγο πριν το τέοποία είναι πιθανό να διαφέρει μεταξύ
παράγοντας στη
λος του 2020, θα έχει πρόσβαση στη
κρατών.
ψηφιακή σφαίρα
δική του on ine ταυτότητα. ποστηράγματι, κάποιες περιοχές της
κυρίως στον τοµέα
ρίζουμε σθεναρά, η ΕΕ να δημιουργήΕυρώπης χρειάζεται να κάνουν πολλά
της ρυθµιστικής
σει αυτό το σύστημα ταυτοποίησης
περισσότερα για να φτάσουν στα ίδια
ισχύος.
Ωστόσο,
με τεχνολογίες e entr ise βασιεπίπεδα με τις υπόλοιπες, οπότε θα
εάν θέλουµε να
σμένες στις αρχές των se f-so ereign
χρειαστεί να γίνουν οι απαραίτητες
εξασφαλίσουµε
i entities, για να είμαστε περισσότερο
επενδύσεις. Το πως οι Internet er i e
ότι αυτές οι αξίες
ακριβείς , οι οποίες θα επιτρέπουν
ro i ers διαφημίζουν τις υπηρεσίιθα µεταφραστούν
στους πολίτες να ελέγχουν τα προες τους και το ερώτημα ποιος πρέπει
σωπικά τους δεδομένα και να έχουν
να είναι υπεύθυνος στην περίπτωση
σε πραγµατικές
την ιδιοκτησία της ταυτότητάς τους,
που αυτές οι ταχύτητες δεν επιτυγτεχνολογίες και
παρά να βασίζονται σε μια κεντριχάνονται, είναι ή θα έπρεπε να είναι
συστήµατα, η
κή αρχή που θα θέτει τους κανόνες
ένα θέμα έντονου προβληματισμού
Ευρώπη θα πρέπει
λειτουργίας ως ενδιάμεσος. Επίσης,
και δράσεων, είτε αυτό συμβαίνει στην
να αρχίσει να
προτείνουμε να επιτρέπεται στους
Ελλάδα, είτε σε οποιαδήποτε άλλη
χτίζει τις δικές
πολίτες να φυλάσσουν τα προσωπικά
χώρα της ΕΕ. λλά, θα πρέπει επίσης
της εναλλακτικές
τους δεδομένα, συνδυαστικά με αυνα κατανοήσουμε τα όρια αυτών που
λύσεις
τές τις ταυτότητες. Σε αυτά τα κουμπορούν να γίνουν σε επίπεδο ΕΕ σε
τιά δεδομένων , οι πολίτες θα μποσχέση με αυτά που στη συνέχεια πρέρούν για παράδειγμα να αποθηκεύουν τα ακαδημα κά πει να γίνουν σε επίπεδο κράτους. Το βέβαιο είναι ότι δεν
τους διαπιστευτήρια ή δεδομένα που έχουν σχέση με υπάρχει μια γενική λύση, η οποία είναι ταιριαστή σε κάθε
τις μετακινήσεις τους και να τα μοιράζονται με τρίτους, περίπτωση. Όπως, σωστά επισημαίνετε, η κατάσταση
κατά περίπτωση, και εφόσον έχουν δώσει τη συγκατά- των ψηφιακών υποδομών μπορεί να διαφέρει σημαντικά
θεσή τους. Ένα τέτοιο σύστημα θα αποτρέψει τη συγκέ- μεταξύ των κρατών της ΕΕ, ενώ κάτι ανάλογο μπορεί
ντρωση όλων των δεδομένων σε ένα κεντρικό αποθετή- να συμβαίνει για τις δομές της αγοράς, τα οικονομικά
ριο, το οποίο θα σήμαινε ένα μεγάλο κίνδυνο ασφάλειας, κίνητρα για επενδύσεις και τα ρυθμιστικά πλαίσια για τις
και θα δώσει τη δυνατότητα τα δεδομένα να βρίσκονται ευρυζωνικές υπηρεσίες και την προβολή τους.
πιο κοντά στον κάτοχό τους. Εάν και αυτό το μοντέλο θα
ροσωπικά, δεν μπορώ να σχολιάσω συγκεκριμένα
βοηθήσει σημαντικά στην προστασία των προσωπικών για κάθε I στις χώρες της ΕΕ, αλλά στην ΕΕ κατανοδεδομένων και θα δώσει περισσότερο έλεγχο στους κα- ούμε ότι ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο, θα είναι μια σητόχους τους, θα είναι εθελοντικό. ε θα υποχρεώσουμε μαντική πρόκληση σε αυτόν τον τομέα της αγοράς. Για
κανένα πολίτη της ΕΕ να μοιράζεται τα δεδομένα του ή αυτό, η ΕΕ χρειάζεται να παίξει ένα συντονιστικό ρόλο
να δημιουργήσει την ψηφιακή του ταυτότητα σε αυτό το και να ωθήσει στη δημιουργία ρυθμίσεων που θα προe entr ise σύστημα.
στατεύουν τα δικαιώματα των αγοραστών.

Προτείνετε ισότιµη πρόσβαση σε Internet
υψηλής ταχύτητας για όλους τους πολίτες
της ΕΕ. Πώς θα γίνει αυτό εφικτό σε λιγότερο
ανεπτυγµένες χώρες, όπως η Ελλάδα; Πώς θα
γίνεται η µέτρηση της ταχύτητας του Internet
που φτάνει στον τελικό χρήστη; Πρακτικά,
πολλοί πολίτες στην Ελλάδα, πληρώνουν

Πως θα µπορούσε να γίνει η εφικτή η αξιοπιστία του Internet, κυρίως όσον αφορά την
ασφάλεια διακίνησης δεδοµένων, δεδοµένου
ότι η Ευρώπη έχει µείνει αρκετά πίσω σε βασικούς τοµείς της βιοµηχανίας τεχνολογίας,
από τους οποίους παράγονται τα προϊόντα
των υποδοµών του Internet. Ακόµα και εάν
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δηµιουργηθούν φίλτρα που θα επιτρέπουν
µόνο στις αξιόπιστες τεχνολογίες να εισάγονται στην Ευρώπη, θα υπάρχουν πάντα
µερικά εξαρτήµατα, κυρίως στον τοµέα του
hardware, τα οποία θα είναι σχεδόν αδύνατο
να ελεγχθούν, όπως οι επεξεργαστές και τα
communication chips.

26

δάχτυλα του ενός χεριού, δημιουργεί κινδύνους. Η εύκολη λύση δεν είναι πάντα και η καλύτερη.

Σε ένα working paper που δηµοσιεύσατε τον περασµένο Μάιο, ο τίλος είναι «The post Covid-19
Internet». Θεωρείτε ότι η COVID-19 είναι κάτι
τόσο ξεχωριστό που θα διαρκέσει τόσο µεγάλο
διάστηµα, όσο και το project NGI;

Η Ευρώπη έχει μια δυνατή παρουσία σε παγκόσμιο
επίπεδο ως ένας αξιόπιστος παράγοντας στη ψηφιακή
Επιλέξαμε να εστιάσουμε στην
I -1 , παρότι η
σφαίρα κυρίως στον τομέα της ρυθμιστικής ισχύος. στό- υπόσχεση ενός εμβολίου μας δημιουργεί την αισιοδοξία
σο, εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι αξίες θα ότι η πανδημία δεν θα είναι μαζί μας για πολύ καιρό ακόμεταφραστούν σε πραγματικές τεμα, επειδή πιστεύουμε ότι η πανδημία
χνολογίες και συστήματα, η Ευρώπη
αυτή θα επηρεάσει σε βάθος τη σκέΥποστηρίζουµε
θα πρέπει να αρχίσει να χτίζει τις διψη των ανθρώπων που τη βίωσαν. Η
σθεναρά, η ΕΕ
κές της εναλλακτικές λύσεις. Όπως
I -1 είναι από αυτή την οπτική
να βασιστεί σε
σωστά επισημαίνετε, αυτό σήμερα
μια καθοριστική στιγμή της ιστορίας,
δεν ισχύει ειδικά σε κάποια επίπεδα
όχι μόνο για το Internet, αλλά για τις
τεχνολογίες
της παραγωγής τεχνολογικών υποδοκοινωνίες γενικότερα. εδομένων των
decentralized,
μών. Είναι αλήθεια ότι η αναγνώριση
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώοι οποίες θα
k oors που θα μπορούσαν να προσεων της πανδημίας στην Ευρώπη και
επιτρέπουν στους
καλέσουν ρήγματα στην κυβερνοαπολίτες να ελέγχουν πέρα από αυτήν, έχουμε τώρα την ευσφάλεια, είναι μια δύσκολη πρόκληκαιρία να ξαναχτίσουμε οργανισμούς
τα δεδοµένα τους
ση και συχνά δεν είναι εφικτή. πότε,
και μοντέλα, στα οποία βασιστήκαμε
και να έχουν την
στο άμεσο μέλλον, είναι σημαντικό να
στο παρελθόν, καθώς έχουμε διαπιιδιοκτησία της
διαφοροποιήσουμε την εικόνα στην
στώσει ποια πράγματα δεν λειτούργηψηφιακής τους ζωής σαν τόσο καλά όσο προσδοκούσαμε.
τρέχουσα εφοδιαστική αλυσίδα και
έτσι να εξασφαλίσουμε ότι οι κρίσιμες
ρειάζεται να σκεφτούμε ξανά για τη
υποδομές βασίζονται σε τεχνολογίες που θα μπορούσαμε μακροπρόθεσμη αξιοπιστία των υποδομών του Internet.
να εμπιστευτούμε. ι λύσεις που προτείνουμε είναι μόνο
ώς μπορούμε να διαχειριστούμε την αυξημένη ζήτηση,
μια θεραπεία και αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου e te την κυβερνοασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιπτώσχετικά με τη γεωπολιτική και την κυριαρχία στο Internet. σεις Επίσης, η πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης στην
ανάδειξη των ανισοτήτων, γεγονός που επηρεάζει την ίση
Κάνετε λόγο για open source και open data, συμμετοχή σε έναν ψηφιακό τρόπο ζωής.
ειδικά σε κυβερνητικές υποδοµές, αλλά σε
ώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις όπως
αυτήν την φάση, κυβερνήσεις µπορούν να η παραπληροφόρηση, της οποίας η δυναμική έγινε ιδιαίτεέρχονται σε συµφωνία µε εταιρείες, οι οποίες ρα ορατή στη διάρκεια της κρίσης, και να μην επιτρέψουμε
λειτουργούν σχεδόν µονοπωλιακά και έχουν στις θεωρίες συνωμοσίας να αποτελέσουν κίνδυνο για τη
υποστεί κυρώσεις στο παρελθόν για τις µονο- δημόσια υγεία, αλλά και για το οικοδόμημα της δημοκραπωλιακές τους πρακτικές. Πώς θα µπορούσε τίας Όλες αυτές οι ερωτήσεις, τις οποίες η πανδημία έκανε
να αλλάξει αυτό;
πιο πιεστικές, μας αναγκάζουν να διαθέσουμε ένα ποσουτό που παρατηρούμε, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, στό από τους πόρους ανάκαμψης που θα διαθέσει η ΕΕ και
είναι μια μετατόπιση των κυβερνητικών οργανισμών σε να ενθαρρύνουμε τις χώρες μέλη να κάνουν δράσεις, ώστε
πιο ανοιχτές τεχνολογίες. υτό δεν είναι πάντα εύκολο, να βρουν λύσεις. NW
αλλά σίγουρα δεν είναι αδύνατο. Η πολιτική βούληση
βρίσκεται στη βάση αυτού του εγχειρήματος, αλλά και
Η Katja Bego είναι Principal Researcher και Data
η γνώση ότι το ανοιχτό λογισμικό, εάν συντηρηθεί σωScientist στην οµάδα τεχνολογιών µελλοντικής
στά και υποστηριχθεί με οικονομικούς πόρους, δεν έχει
εκπλήρωσης και εξερεύνησης της Nesta. Ηγείται
τίποτα να ζηλέψει σε αξιοπιστία και ασφάλεια σε σχέση
των έργων EU Engineroom και NGI Forward που
με το λογισμικό που παράγεται από εταιρείες που φλερχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
τάρουν με μονοπωλιακές πρακτικές. Τα κράτη μέλη και
επιφορτισµένα µε τη συµβολή στη διαµόρφωση
οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να υποστηριχθούν
της χρηµατοδοτικής και ερευνητικής ατζέντας της
από την ΕΕ, ώστε να υπάρξει καλύτερος συντονισμός
πρωτοβουλίας Next Generation Internet. Η δουλειά της
μεταξύ των κρατών στην αξιοποίηση τεχνολογιών o en
επικεντρώνεται κυρίως στη µελέτη του αντίκτυπου των
so r e. ρειάζεται για παράδειγμα, καλύτερη διάχυση
αναδυόµενων τεχνολογιών, όπως η AI στις κοινωνίες
γνώσης, συνεργασία στην εύρεση λύσεων και κοινοί
µας, και στη διερεύνηση πώς αυτές οι νέες καινοτοµίες
µπορούν να αξιοποιηθούν για το κοινωνικό καλό και
κανόνες χρήσης. λλά θα πρέπει επίσης να βάλουμε
όφελος. Έχει πτυχίο στις οικονοµικές και πολιτικές
περισσότερη προσπάθεια, ώστε να ενημερώσουμε κυεπιστήµες από το Wellesley College στις ΗΠΑ.
βερνήσεις και πολίτες, πως η εξάρτηση από λογισμικό
που αναπτύσσεται από εταιρείες που μετριούνται στα
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