
 
Dias 1 

DET INTELLIGENTE SYN 
Udfordringer, muligheder 

og begrænsninger 



 
Dias 2 

Program 

1. Smart glasses og den 
formodede udvikling  

2. De forskellige 
anvendelsesmuligheder 

3. De 5 forskellige problemfelter 
produktet berøre   

Brian Due, Ph.d. 
Adjunkt, Københavns Universitet. 
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab 
bdue@hum.ku.dk // 41563156  



 
Dias 3 

Smart glasses 
og den 

formodede 
udvikling  



 
Dias 4 

En helt ny produktkategori  
Steve Mann og Thad Starner 

Teknisk set et Optical Head 
Mounted Display (OHMD). 



 
Dias 5 

Google Glass:  
isbryder for en hel branche 



 
Dias 6 

Optinvent. ORA-S 

Epson Moverio. BT-200. 

Recon Jet Vuzix. m100  

Atheer Labs. Atheer One. 

Google Glass 



 
Dias 7 

Meta. Spaceglasses. 

Epiphany Eyewear 

Weon Glasses 

Laforge Optical. ISIS 

Chipsip 

nanoGlass-4 EmoPulse 



 
Dias 8 

Innovega. iOptik. 

Kopin 

Lumus.DK40. 

Glass UP 

Xoeye Technologies 
Lenovo Smart glass 



 
Dias 9 

4iiii. Sportiiii 

Osterhout Design Group 

Sony 

Microsoft Hololens 

Skully 



 
Dias 10 

Relevante tekniske buzzwords  

Augmented reality (AR): Digitalt lag ovenpå på den fysiske virkelighed. Briller 
har klare glas (see-through)    

 
 
 
Virtual reality (VR): Ren digital verden. Briller er lukkede (opauge)  
 
 
 
Pervasive computing / ubiquitous computing (ubicom) / Internet of 

Things (IoT): De usynlige computere. Digital information i den fysiske 
verden, som brillen kan aflæse.   



 
Dias 11 

Digitalisering og personalisering:  
Computer og menneske integreres mere 



 
Dias 12 

2014-modellen.  
Men hvor ligger vi i 
dag?  



 
Dias 13 

Rogers ”Diffusion of Innovation” 

3 år 

5 år 

7-10 år 

2012 

Vi er 
måske 
her nu 



 
Dias 14 

Udviklingen som den formentlig vil komme til at se ud  

pres 



 
Dias 15 

Glass at work  



 
Dias 16 

De forskellige 
anvendelses-
muligheder 



 
Dias 17 

Almindelige brugere vil benytte brillerne  
i forskellige dagligdagssituationer  



 
Dias 18 

Faglige områder  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betjening &  
service  

Sikkerhed & sundhed  

Transport & logistik  

Landbrug &  
industri  

Ingeniør & højteknologi  



 
Dias 19 

1. Brug for visuel 
opmærksom og evt. 
kontakt (heads-up) 

2. Brug for 
information 

Smart glass er relevant når… 



 
Dias 20 

De 5 forskellige 
problemfelter 



 
Dias 21 



 
Dias 22 

Det 
forretningsmæssige 

perspektiv  



 
Dias 23 

2012 

2016 

Overordnet tror jeg 
mest på en 
bevægelse fra 
computerbrille til 
brille med computer i  

Hvilken 
produktkategori? 



 
Dias 24 

Google Glass 2 ”Enterprise Edition”:  
symmetrisk design og kropsligt input  

http://qz.com/441402/google-wants-to-turn-your-entire-body-into-a-keyboard/ 



 
Dias 25 

Det øjenfaglige og 
kognitive perspektiv 



 
Dias 26 

•  Binokulær rivalisering 
•  Rivalisering mellem øjnene fordi kun det ene øje stimuleres. De forskellige 

synsindtryk fra forskellige øjne kan forvirre hjernen.   

•  Visuel forstyrrelse (dybde / baggrund)   
•  Kombinationen af delvist transparente display-elementer med synsfeltets 

baggrund kan medføre forstyrrelse. Den simulerede placering i rummet af det 
virtuelle display kan have betydning for øjets reaktion. Oplevelsen fungerer bedst, 
når der er en markant forskel på dybden og farven af det virtuelle display og 
baggrunden.  

•  Hvilestilling 
•  Hvis smartglass-displayet fungerer uden for brugerens hvilesynsfelt, kan dette 

have en forstyrrende effekt på øjnenes hvilestilling og medføre skjult skelen 
(heterophoria). 

•  Træthed 
•  Hvis brugen kræver, at man drejer sit blik væk fra hvilestilling i længere tid - 

enten det er et binokulært eller monokulært system - kan dette føre til træthed i 
øjenmuskulaturen.  Ved længere tids stirren kan opstå “Computer Vision 
Syndrome” (CVS) 



 
Dias 27 

Det juridiske og 
etiske perspektiv  



 
Dias 28 

•  Undervågning 
•  Person-til-person-vågning. Sousveillance i stedet for Surveillance, der 

betyder at ”kigge fra neden” i stedet for ”at kigge fra oven”. Fx 
Ansigtskendelsesprogrammer og brug af videokamera.  

•  Dataindsamling og lov om personoplysninger 
•  God databehandlingsskik, jf. Datatilsynet. 

•  Brug og salg af data: Digitale fodspor  
•  Hvem ejer og kan bruge data indsamlet med Google Glass – det gør 

Google. Hvad er sikkerheden?  

•  Anvendelsesområder 
•  Hvem kan bruge dem hvordan? Hvad er god skik og etik? 

•  Lov og anvendelse  
•  Fx at køre bil (bøde udstedt) 
•  Generel angst for technificering    

 



 
Dias 29 

Det teknologiske og 
designmæssige 

perspektiv  



 
Dias 30 

•  Designfilosofien 
•  At få computeren til at forsvinde og blive en ”lille hjælper” (Ubicom) 

•  Empowerment of the individual  
•  Man kan gøre sit arbejde meget lettere. Man kan dokumentere mere.   

•  Killer app?  
•  Hvad bliver særligt anvendeligt?  
•  Hvilket behov dækker smart glasses?  

•  Design og identitet  
•  At være en cyborg? 
•  ”Teknologiafhængig”  
•  ”The walman effect”  



 
Dias 31 

Det sociale og 
psykologiske 
perspektiv  



 
Dias 32 

Social etikette  
•  Regler for brug  

•  Samme som smartphone – hvad er de sociale regler? 

•  Vær ikke en bluedoucher  
(konstant brug af bluetooth-headset) 

•  Hold opmærksomhed 
•  Undgå partial attention  

•  Glasshole-adfærd:  
•  At tage billeder og video af andre i hemmelighed 
•  At søge og få svar på svære spørgsmål, når man for eksempel spiller Trivial 

Pursuit 
•  At lade som om man interagerer med andre, mens man reelt mest læser e-mails 

på brillen 
•  At insistere på at have dem på alle steder som en naturlig del af kroppen 
•  At dele billeder og video af andre uden deres tilladelse 
•  At lade børn og unge bruge dem uden kontrol i forhold til tid og anvendelse 
•  At bruge ansigtsgenkendelsesprogrammer og lignende apps til at afkode og 

identificere folk   
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Eksempel fra min forskning 

•  Google Glass er en 
”private experience”.  

•  Google Glass-
information er vanskelig 
at tilpasse interaktionen.  

•  Tale-input er 
forstyrrende; ude af 
kontekst. 

•  Google Glass-brug 
kræver 
metakommunikation 

•  Google Glass kræver 
mikro-mikrointeraktion   



 
Dias 34 

Meget at vide og kunne – men dejligt I kaster jer ud i fremtiden  



 
Dias 35 

Tak for i dag 
Projekt Det Intelligente Syn 


