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Các thành phố - Trung tâm
của các xã hội kiểm soát
hậu cần

Biến thiên nhiên thành văn hóa!
Một loạt các hệ thống cơ sở hạ tầng rộng lớn và
được kết nối toàn cầu - năng lượng, giao thông,
nước và chất thải, thông tin liên lạc - liên tục
hoạt động để duy trì các hoạt động, quá trình và
chuyển hóa mà các thành phố và cư dân thành
thị đương đại – phụ thuộc vào để tồn tại…

Tất cả điều này mang tính chính trị sâu sắc! Tuy nhiên, khi được
thảo luận, nó thường được trình bày một cách phi chính trị, kỹ trị
hóa. Chúng ta cần phải có một cách nhìn mang tính phản biện về
tính chính trị của cơ sở hạ tầng đô thị số hóa?

1. Cơ sở hạ tầng là gì?
2. Chúng ta có thể hiểu về số hóa cơ sở hạ tầng như thế nào?
3. Thành phố 'thông minh' của ai? Mối liên hệ giữa bất bình đẳng
xã hội, kiểm soát xã hội và cơ sở hạ tầng đô thị số hóa?
4. Tính chính trị của gián đoạn cơ sở hạ tầng

Susan Leigh-Star (1999)
9 đặc điểm
8 đặc điểm đầu tiên
1. đưa ra phạm vi tiếp cận theo thời gian hoặc không
gian;
2. được học bởi người sử dụng;
3. được liên kết với các quy ước thực hành (ví dụ: thói
quen sử dụng điện);
4. thể hiện các tiêu chuẩn;
5. được xây dựng trên cơ sở vốn chìm được lắp đặt sẵn;
6. được cố định theo số lượng mô-đun, không xây dựng
tất cả cùng một lúc hoặc trên toàn cầu;
7. được nhúng (tức là “ẩn vào các cấu trúc khác“); và
8. minh bạch ("không cần phát minh lại hoặc lắp ráp lại
cho mỗi lần, mỗi nhiệm vụ khác nhau");

1. Cơ sở
hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng „hộp đen“
Khi mạng lưới cơ sở hạ tầng "hoạt
động tốt nhất, chúng ít được chú ý
tới nhất" (David Perry, 1995).
Chủ nghĩa đô thị hiện đại gắn liền
với sự che đậy tiến bộ của cơ sở hạ
tầng, về mặt vật chất và văn hóa,
bên dưới khung cảnh đô thị; như
một phần sự xuất hiện của đô thị
“dây - đường ống - theo dõi”.
Maria Kaika và Erik Swyngedouw
(2000) "các mạng lưới đã bị chôn
vùi dưới lòng đất, vô hình, và
chuyển xuống một thế giới đô thị
ngầm bên lề rõ ràng".

2. Chúng ta có thể hiểu về số hóa
cơ sở hạ tầng như thế nào?
Cần vượt qua huyền thoại về ‘không gian mạng’, ‘cái
chết của khoảng cách’ và câu chuyện ‘kết thúc của
thành phố’
"Thành phố như một dạng không gian chính chắc
chắn phải tan biến, như cảnh quay mờ dần trong
một bộ phim“ McLuhan 1964
"Nếu các thành phố không tồn tại, thì hiện tại,
không cần phát minh chúng nữa" Naisbitt và
Aburdene 1991
"Thành phố trong quá khứ dần trở thành một sự kết
tụ nghịch lý, ở đó các mối quan hệ gần về mặt
khoảng cách nhường chỗ cho các mối quan hệ vượt
khoảng cách" Virilio 1993
"Về mặt đô thị, một khi thời gian trở nên tức thời,
không gian sẽ trở nên không cần thiết“ Pawley 1997
“Khi công việc chỉ cách sự thoải mái của văn phòng
tại nhà vài lần nhấn phím, tại sao phải xây dựng trên
thực tế”? Kaba 1996

Không! Phức tạp, không thể dự đoán, đa quy mô và
‘khắc phục’ đồng thời mọi khía cạnh của cuộc sống đô thị!
Jay David Bolter và Richard Grusin (1999): Không
gian mạng là một phần rất quan trọng trong thế
giới đương đại của chúng ta. Nó được cấu thành
thông qua một loạt các biện pháp khắc phục. Với
tư cách là một mạng kỹ thuật số, không gian mạng
khắc phục các mạng truyền thông điện tử trong
150 năm qua: điện báo và điện thoại; với tư cách là
thực tế ảo, nó khắc phục không gian hình ảnh của
hội họa, phim ảnh và truyền hình; và với tư cách
không gian xã hội, nó khắc phục những địa điểm
lịch sử như thành phố, công viên và những ‘phi nơi
chốn' như công viên giải trí và trung tâm mua sắm.
Giống như các địa điểm không gian viễn thông
đương đại khác, không gian mạng cải tiến và mở
rộng các phương tiện truyền thông trước đó,
những môi trường mà bản thân chúng được nhúng
trong môi trường vật chất và xã hội.”

Đây là Internet!
Hệ thống phần cứng cũng là
cơ sở hạ tầng kỹ thuật số!

3. Thành phố 'thông minh' của ai? Mối liên hệ
giữa bất bình đẳng xã hội, kiểm soát xã hội và
cơ sở hạ tầng đô thị số hóa?
•

‘Phổ cập máy tính'

•

'Internet vạn vật'

•

Mạng xã hội

•

Ứng dụng bản đồ Google Earth

•

'Dữ liệu lớn' và 'Dữ liệu địa lý'

•

Tối ưu hóa

•

Dự đoán/Dự báo

•

Robot hóa/AI

•

Hòa vào các cuộc tranh luận về
"thành phố bền vững", "thành
phố có khả năng phục hồi",
"thành phố sáng tạo", v.v.

Hình 1: thành phố điều khiển học
Relationship between smart cities and IT (Hitachi 2013:14) Hitachi, 2013: 14)

Mới nhất trong lịch sử lâu đời
của giấc mơ về sự toàn diện, rõ
ràng và kiểm soát thời gian thực
các thành phố

“Các thành phố ngày nay dựa trên các miền riêng biệt, không có
khả năng được quản lý như một thực thể duy nhất. Các nhà
quản lý thành phố không có nơi duy nhất cập nhật được trạng
thái thời gian thực hoặc báo cáo về các sự kiện của thành phố.
Hoạt động hàng ngày của các thành phố tạo ra một lượng lớn dữ
liệu từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng các thành phố thường
thiếu khả năng hình dung và trích xuất thông tin có ý nghĩa ”
IBM (2012)

Các công ty truyền thông và CNTT lớn đang cố gắng tham gia vào
thị trường ‘Hệ điều hành đô thị’ (UOS) đang mở rộng nhanh chóng

Kết nối các ‘cấu trúc phân cấp dữ liệu‘

Cảnh quan đô thị mới, tương lai:
Những ví dụ hào hứng và có tầm ảnh hưởng nhất... Songdo, Hàn Quốc

Glitzy and
Troubling
Exemplars:
Elite, Privatised
Capsules

... thành phố Masdar của Norman Foster, Abu Dhabi
...

...Eko Atlantic, Lagos, Nigeria...

Các thành phố “được sắp xếp
theo phần mềm”
VD. “Thứ tự ưu tiên chờ tự
động. Điều này cho phép [nhà
cung cấp dịch vụ] xác định các
khách hàng "có giá trị cao". Các
cuộc gọi từ các khách hàng này
sẽ tự động được đưa lên đầu
danh sách chờ điện thoại, để họ
được trả lời ngay lập tức. "

Hướng tới thành phố AI
Tác nhân ẩn
của các thuật toán

Cú hích lớn về ‘An
ninh Nội địa’ sau
'Cuộc chiến chống
khủng bố'
VD. 'Phân tích video'
được áp dụng cho
một bãi đậu xe tại Mỹ
Phát hiện bất thường có thể
mở rộng cho mạng cơ sở hạ
tầng thành phố thông minh

Đạo đức của Thuật
toán Stark trong
thành phố trí tuệ
nhân tạo

Thuật toán Franken: hậu quả
chết người của mật mã
không thể đoán trước
Cái chết của một người phụ nữ bị xe tự lái đâm làm dấy lên
một cuộc khủng hoảng công nghệ đang diễn ra, vì mật mã
chồng mật mã tạo ra 'một vũ trụ không ai hiểu hết được'.

Nền kinh tế
chính trị thu
thập dữ liệu
tiềm ẩn nhưng
quan trọng

‘Cơ sở hạ tầng’ ngày càng trở thành một phương tiện biến dữ liệu thu hoạch
trong hệ thống thành hàng hóa và thu lợi nhuận. Những hệ thống này là sự
kết hợp sức mạnh chưa từng có của một vài công ty nghìn tỷ đô la, với các
hệ thống quảng cáo và truyền thông bị phân mảnh và cá nhân hóa cao độ.

Hồi đáp của Iceland cho Amazon đã mở rộng các
tuyến bay không người lái cho việc giao hàng đô thị

Hệ thống vận chuyển và hậu cần ‘đột phá’ mới đang đặt ra
những thách thức triệt để đối với trật tự cũ:
Các giải pháp hậu cần dựa trên máy bay không người lái cho
đô thị 'Last mile': "Chìa khóa để giải quyết vấn đề di chuyển
trong đô thị là làm cho bánh mì kẹp thịt bay.“
- Dara Khosrowshahi, Giám đốc điều hành Uber, 2018

Các cuộc thi kiến trúc bóng bẩy
nhằm đem đến viễn cảnh các
trạm taxi trên bầu trời

https://www.uber.com/info/elevate/

Mối lo ngại lớn rằng 'thành phố thông minh' sẽ tạo tiền đề cho một
cuộc quân sự hóa quyền kiểm soát xã hội dân sự

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ:
Oakland ‘Trung tâm Nhận thức tên miền’

Phân tích video và phát hiện xâm nhập

Giám sát báo động sự cố tích cực

Chia sẻ dữ liệu tội phạm thành phố

Khả năng hiển thị tài sản CCTV

Hệ thống SIGINT trên toàn thế giới
/ Nền tảng mật mã quốc phòng

Giám sát toàn cầu của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA)

Mạng lưới có mang tính thù địch không?

Viễn cảnh phi xã hội
Dù nằm ngoài những nỗi sợ hãi như
vậy, liệu dữ liệu và công nghệ kỹ
thuật số tăng không ngừng nghỉ có
thực sự giải quyết được vấn đề của
các thành phố không?
Adam Greenfield: Các khái niệm về 'thành phố thông minh' “có xu hướng... được
thảo luận một cách ngẫu nhiên, như thể hiển nhiên rằng, tất cả những gì người ta
cần làm để 'giải quyết' triệt để các vấn đề của thành phố là dệt hàng triệu cảm
biến vào tấm vải đô thị, rà soát các mạng xã hội có liên quan để tìm các phát biểu
được gắn thẻ địa lý, và áp dụng các thuật toán phân tích vừa đủ để kiểm đếm
hàng terabyte (hàng nghìn tỷ) dữ liệu ngày càng tăng được ghi lại theo cách này. ”

Cần khẩn trương thách thức
tầm nhìn thành phố thông minh
tập trung, kỹ trị và phi dân chủ,
với các lựa chọn dữ liệu đô thị
thay thế cởi mở, xã hội và dân
chủ, lãnh đạo từ cấp cơ sở lên.

4. Tính chính trị của gián đoạn
cơ sở hạ tầng
Đặc điểm cơ sở hạ tầng
thứ 9 của Leigh-Star?
“Nó trở nên rõ ràng khi
gặp sự cố”!
Phi hộp đen
Cực kỳ quan trọng đối
với tính chính trị của cơ
sở hạ tầng đương đại

Các cấu trúc liên kết phức tạp về sự gián đoạn trong thời gian và không gian. Sự gián
đoạn ‘xếp tầng’ theo không gian và thời gian qua nhiều tập hợp mạng lưới cơ sở hạ tầng
liên kết chặt chẽ với nhau trên nhiều quy mô địa lý (Richard Little)

“Vào ngày 19 tháng 7 năm 2001, một
chuyến tàu vận chuyển axit clohydric, giấy
máy tính, các kiện bột giấy làm từ gỗ và
các mặt hàng khác, từ Bắc Carolina đến
New Jersey, trật bánh trong một đường
hầm ở trung tâm thành phố Baltimore.
Ngọn lửa bốc cháy sau đó ước tính đã lên
tới 1.500 độ, đủ nóng để làm cho những
chiếc xế hộp phát sáng. Khói độc buộc
nhiều tòa nhà phải sơ tán. Đến ngày thứ
hai, ngọn lửa đốt chảy một đường ống
chứa các đường cáp quang được đặt dọc
bên phải đường sắt, làm gián đoạn giao
thông viễn thông trên một trục quan
trọng của New York - Miami. Điện thoại di
động ở ngoại ô Maryland bị lỗi. Tập đoàn
Hearst có trụ sở tại New York mất email và
khả năng cập nhật các trang web của
mình. Worldcom, PSINet và Abovenet báo
cáo sự cố. Sự gián đoạn chạm đến cả
những nơi ở xa như Atlanta, Seattle và Los
Angeles, và đại sứ quán Mỹ ở Lusaka,
Zambia mất liên lạc với Washington ”.
Kazys Varnelis

Cấu trúc liên kết
được phơi bày:
Sự gián đoạn và
tính kỹ thuật số

Phơi bày tạm thời về phần cứng của 'không gian mạng':
VD. Trawler cắt đứt cáp quang ngoài khơi Ai Cập, tháng 12/2008

Một con tàu vụng về đã ngắt kết nối web
của 75 triệu người như thế nào

Hạ giám sát: Giám sát hàng loạt có thể hoạt động theo cả hai chiều

Văn hóa mê hoặc: “Sinh vật cơ khí hóa (Cyborgs), giống như chúng ta,
bị mê hoặc không ngừng bởi những sự cố máy móc, những thứ có thể
gây ra gián đoạn hoặc từ chối quyền truy cập vào các nguồn công nghệ
của chúng.” Tim Luke (2004) (Thành phố New York mất điện, 2003)

