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Kedves Olvasók!

Októberi számunk Klikk(el)IT rovatában a már megszokott jótanácsok, új és kipróbálható szoftverek, s az IT világ érdekes hírei mellett 

megjelenik Pohner Lászlóné Szlatárovics Mónika a Google adatkezelési gyakorlatáról írott cikke, melyhez illeszkedve készítettem egy havi 

Google-hírválogatást is.

Hasznos olvasgatást, böngészést kívánok!

Vitéz Veronika, rovatgazda

jelzőkkel ellátni (egységesen egyszerű és ösztönző élmény, A Google személyes adatainkat kezelő gyakorlata
átláthatóbb, rövidebb stb.) A felhasználók közül azonban Változások, amelyek érzékenyen érintenek bennünket
sokan sérelmezték a változásnak azt a részét, amely tulaj-

donképpen nem is új keletű: az adatok összekapcsolását. Fél éve lépett életbe a Google új adatvédelmi szabályozása. 
Az Európai Unió részéről pedig jelzés érkezett, hogy (A júniusi, máig legutolsó változat egy terméknévvel egé-
adatvédelmi szempontból aggályos a tervezett változtatás, szíti ki a márciusi felsorolást, vagyis az önálló adatvédelmi 
de ez sem tudta késleltetni az új szabályzat életbe lépését. szabályzattal rendelkező Google szolgáltatások száma így 
A Google bevezette őket és áll a vizsgálatok elébe. 4 lett.)
A cikkem megírásáig még nem zárult le az ügy.Amikor először került szóba a fenti cím előadási lehető-
Mit vall az adatvédelemről a Google?ségként, eleinte úgy gondoltam, nem lenne igazán szeren-
Adatvédelmi szempontból a következőket emeli ki csés választás több okból sem. Ahogy elkezdtem tágabb 
szabályzatában a keresőóriás:értelemben foglalkozni az adatvédelemmel, adatkezeléssel, 
Az átláthatóságot, vagyis felhasználóként legyünk rájöttem, hogy nem pusztán izgalmas, hanem kimeríthetet-
tisztában, milyen adatokat gyűjtenek rólunk.len is, vagyis csak abbahagyni lehet a tények mögött rejlő 
A választhatóságot, tehát van döntési lehetőségünk, hogy összefüggések kutatását, befejezni nem.
erre az adatgyűjtésre engedélyt adunk-e vagy sem.Megkísérlem a közel háromnegyed órás előadásomat egy 
E két tényezőt tartja a legfontosabbnak a Google, melyek emlékeztető cikkben összefoglalni.
teljesülése esetén lehet bizalma a felhasználónak a Mi is történt tulajdonképpen a Google, és mi a felhasználó 
termékek iránt. Valóban létfontosságú a bizalom elnyerése értelmezésében? 
és megtartása nemcsak a Google-nak, hanem az Apple és a Ez év március 1-jével a kereső egységesítette az adatvédel-
Microsoft számára is a piacokon való megmaradásban, a mi irányelveit, és egyúttal összesítette az egyes felhaszná-
piac újrafelosztásában. Lényegében ez a három ismert lókra vonatkozó minden információját és mindezeket fel is 
technológiai óriás uralja döntően a piacot. Ezen cégek használja a különféle szolgáltatásainál. A Google ezeket a 
termékeiről, fejlesztési stratégiájáról, erősségeiről érdekes változásokat igyekezett vonzónak feltüntetni, pozitív 
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cikk olvasható a PC World 2012. szeptemberi számában Google leszögezte, hogy nem adja el adatainkat, harmadik 

illetve itt: http://pcworld.hu/haromkepernyos-csata- félnek nem szolgáltatja ki, leszámítva az extrém eseteket, de 

apple-vs-google-vs-microsoft-20120824.html. Többek ezekre semmiféle rálátásunk nincsen. Az egyes adataimat 

között azt is megtudhatjuk, miért olyan fontosak az törölhetem ugyan, de az eltelt néhány hónap alatt már 

adataink a Google-nak. Mielőtt erre rátérnék, nézzük meg archiválásra is kerülhettek és nem tudom, meddig őrzik 

közelebbről, mivel is foglalkozik ez a cég. meg a „dossziém” tartalmát. Nem garantált az adataim 

A Google különféle projecteket folytat, felvásárol sikeres tárolásának biztonsága sem, hiszen nincs olyan rendszer, 

szolgáltatásokat és fejlesztőiket, a keresője zseniálisan amit nem lehet feltörni. Végül, de nem utolsó sorban zavar, 

kidolgozott rangsorolási algoritmusával nyert dominanciát hogy a találatokat helyettem szűkíti a rendszer a meg-

a keresők piacán. Erőssége a webes szolgáltatás, ezen belül figyelésemmel, és nem a kérésemre. Ezzel a találatok 

is a keresés és a reklám. számát teljesen szükségtelenül csökkenti le. Nem csoda 

Olyan nincs, hogy egy terméket ingyen kaptunk, s ha egy tehát, hogy sokunkat kellemetlenül érinti az eddig ismer-

szolgáltatásért nem kell fizetni, az azt jelenti, hogy tetett változások sora. 

valójában mi magunk vagyunk az árucikk- szól az ősi Milyen adatokat gyűjt a keresőóriás? 

marketinges bölcsesség. Ez alól a Google sem kivétel. A teljesség igénye nélkül: naptárbejegyzések, a felhasználó 

Alapos megismerésünk komoly pénzt hoz a Google fizikai koordinátái, névjegyek, Gmail chat, blogbejegyzé-

konyhájára a személyre szabott reklámok segítségével. seink, eszköz-és naplóadatok (keresési lekérdezések, 

Minden kattintásunk pénzt jelent, nagyjából 30 milliárd telefonszámok, hívások időpontja. A sor kiegészíthető az 

dollárt évente. Az egész birodalom ezekre a kattintásokra adatvédelmi szabályzat alapján.) Ezen adatok egy részéről 

épül, nem csoda hát, hogy a cég mindent megtesz, hogy tudjuk, hogy hol, hogyan törölhetjük. Törlés után legalább 

megismerje felhasználóit. Például „olvassa” a gmailes számunkra elérhetetlenek. Vajon a Google számára is??

leveleinket, persze csak kulcsszavakat keres az algoritmus, Milyen adatvédelmi eszközöket kínál nekünk a Google?

hogy leveleink mellett megjelenő, a mi érdeklődési Google Takeout az Adatfelszabadítási fronttól, inkognitó-

körünknek megfelelő reklámokra kattintsunk. De figyeli a módban való böngészés a Chrome-ban vagy privát 

kereséseinket is, azt, hogy milyen oldalakat és videókat böngészés a Firefoxban, egyes esetekben fontos a titkosí-

néztünk, és még akkor is adatokat gyűjt rólunk a sütifájlok tott keresés (https) használata, internetes előzmények 

segítségével, ha éppen nem jelentkeztünk be a gmailes törlése, hirdetési beállítások kezelője, nem listázott és privát 

fiókunkba. Ennek az ismeretnek a fényében már videók a YouTube-on, tartózkodási hely kezelése a google 

reálisabban látjuk a háttérben zajló folyamatokat. maps-ben. Ezzel kapcsolatban érdekes tapasztalat volt épp' 

Az egységesítéssel a Google adatgyűjtésének hatékonysága az előadásom alatt, hogy az irányítószám segítségével egy 

megsokszorozódik, sokkal hangsúlyosabb az a veszély, fals tartózkodási helyet adtam meg előzőleg, de a Google 

hogy a cég esetleg túl sokat tud a felhasználókról vagy olyan valahogy mégis úgy döntött, hogy Tatabányán vagyok. 

személyes információkat tud meg róla, amiket az titokban Kicsit zavaró az is, hogy van olyan könyveladással 

szeretne tartani. foglalkozó weblap, amelyik minden keresésnél tudni akarja 

Nekem személy szerint nem az az igazán zavaró, hogy a a tartózkodási helyemet. 

reklámjuk személyre szabott, ha ezt megengedem, mert A legfontosabb adatvédelmi tényezőről…

néha tényleg jól jön egy-egy ötlet, akár a reklámokból is. Az Nem titok…. A legfontosabb adatvédelmi tényező én 

aggasztó az, hogy nem tudom, mihez kezdenek a sokféle magam vagyok! Sokszor pillanatnyi lelkiállapotunknak 

összegyűjtött adatommal, kik gyűjtik, kik dolgozzák fel, engedve döntünk adataink sorsáról. Időnként elbizony-

milyen adatvédelmi törvények vonatkoznak rájuk. A talanodunk és talán fontos személyes adatainkat megadjuk 
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az adathalászok levelére válaszolva. Esetleg segítő ban hivatalos levelek is voltak, melyek immár fontosakká 

szándékkal továbbküldünk e-maileket ismerőseinknek, váltak. A vita kapcsán a hozzászólók pontosan idézték a 

benne sok-sok privát e-mail címmel, vagy nyilvánvaló Google megfelelő Általános Szerződési Feltételei közül a 

hoaxokkal örvendeztetjük meg barátainkat-hátha ez most szerintük oda illőt. Sokféle tanulságot levonhat, aki elolvas-

igaz, adunk meg adatokat közösségi oldalakon a sa a fórumot és az ÁSZF-t, ajánlom mindenkinek, nagyon 

kíváncsiság jegyében (pl: „Ha kíváncsi vagy, mit mondott rólad tanulságos. Itt található: http://hup.hu/node/78276

XY, telepítsd az alkalmazást...” és innentől a címlistád Végezetül nézzünk egy kicsit a jövőbe! Azt nem tudjuk, mit 

segítségével az alkalmazás üzenetekkel árasztja el hoz majd a közeljövő az adatvédelem szempontjából. Az 

ismerőseidet). Hallottunk már közösségi oldalon feltett Európai Unió tervezi, hogy 2013-tól az uniós 

fotóknak és egyéb információknak köszönhetően nyaralás állampolgároknak joguk lesz ellenőrizni online adataik 

alatt kirabolt lakásról… és a sor tetszőlegesen folytatható. felhasználását. A vállalatoknak az adatgyűjtést megelőzően 

Hiába állnak rendelkezésünkre a legkorszerűbb adatvédel- engedélyt kellene kérniük a felhasználótól. A felhasználót 

mi eszközök is, ha egyébként túlságosan közlékenyek tájékoztatnák, mi történik majd az adataival és miként 

vagyunk egyes weboldalak használatakor. törölheti őket az adott vállalat rendszeréből. Emellett 

Legyünk óvatosak adatainkat és mások adatait felmerülhet egy lejárati dátum bevezetése, mely után az 

illetően! információk nem használhatók fel. Hogy ebből mi és 

Az előadásra készülve érdekes vitát olvastam egy magyar, mikor valósítható meg, nem tudhatjuk. Addig is, míg eldől, 

unix-os szakemberek által látogatott honlapon. A vita alap- vigyázzunk adatainkra! 

ját egyikük gmailes  fiókjának elérhetetlensége adta. A fiók- Pohner Lászlóné (Városi Könyvtár Tatabánya)
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Google-válogatás Még jobb lesz a kereső a Gmailben

A Google folytatja a levelező-

A Google és Franciaország program gyorsabb, prakti-

egymást fenyegetik kusabb keresőfunkciójának 

Ha a keresőcégeknek fizetni tesztelését.

kell a tartalomért, a Google Dátum: 2012. 10. 16.

kizárja a francia médiát.

Dátum: 2012. 10. 22. Térdre kényszerült a Google Chrome

A Google által szervezett nem-

A Google-vezér kincstári optimizmusa zetközi hackerversenyen egy 

Csökkent a Google bevétele, a fiatal hacker 60 ezer dollár jutal-

cégnek nem sikerült megfelelni a mat kapott, amiért felfedezett és 

Wall Street elvárásainak, a vezér- kihasznált egy súlyos sebezhe-

igazgató mégis derűlátóan nyilat- tőséget a Chrome böngésző esetében.

kozott. Dátum: 2012. 10. 16.

Dátum: 2012. 10. 19.

A Google többet ér, mint a Microsoft

Tőzsdei kapitalizáció alapján 

Október 29-én jönnek az új Google Nexus eszközök! továbbra is Apple áll az élen. 

Kevesebb, mint egy héttel az Az IT-cégeket figyelve azonban 

Apple iPad Mini rendezvénye a második helyen immár az 

után a Google is bemutatja 1998-ban indult keresőcéget 

újdonságait. találjuk.

Dátum. 2012. 10. 18. Dátum: 2012. 10. 02.

+1 Doodle

 A Moby Dick első kiadásának 161. évfordulójára

A Google bemutatta eddig titkosan kezelt adat- Dátum: 2012. 10. 18.

központjait

Egyfajta kommunikációs nyi-

tást jelent, hogy a mindeddig 

igen bizalmasan kezelt centru-

mokról legalább bemutatók 

érhetők el.

Dátum: 2012. 10. 17.
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http://pcworld.hu/a-google-es-franciaorszag-egymast-fenyegetik-20121022.html
http://computerworld.hu/a-google-vezer-megprobalt-optimista-maradni-20121019.html
http://www.technet.hu/hir/20121018/oktober_29-en_jonnek_az_uj_google_nexus_eszkozok/
http://itcafe.hu/hir/google_adatkozpont_street_view_datacenter.html 
http://www.technet.hu/hir/20121016/meg_jobb_lesz_a_kereso_gmailben/
http://computerworld.hu/terdre-kenyszerult-a-google-chrome-20121016.html
http://nonstopuzlet.hu/a-google-mar-ertekesebb-mint-a-microsoft-20121002.html
http://www.google.com/doodles/161st-anniversary-of-moby-dicks-first-publishing


Hogyan ellenőrizzük a meg- Elkészült az Office 2013

osztott fájlok használatát? Az irodai csomag új kiadásának 

A Prot-On segítségével követ- kiskereskedelmi forgalmazása 

hetőek és megvédhetőek a meg- 2013 első negyedévében kez-

osztott fájlok. dődik. Állítólag lesz iOS- és 

Dátum: 2012. 10. 24. Android-app is.

Dátum: 2012. 10. 12.

Adobe Muse

Egy weblap tervezésébe kezdtünk, Veszélyes a Firefox 16, visszavonta a Mozilla
ám a kódolással nem akarunk baj- Túl korán adták ki a böngészőt, 
lódni? Ha a kérdésre igen a válasz, egy méretes biztonsági hiba 
akkor érdemes megismerkedni az benne maradt.
Adobe új webszerkesztőjével. Dátum: 2012. 10. 11.
Dátum: 2012. 10. 21.

Nálunk is véget ér a Windows XP királysága
Internet Hungary 2012: közös útkeresés a szép, új, A több mint egy évtizede 
digitális világban megjelent operációs rendszer 
Ma zárul az infokommunikációs hamarosan a második helyre 
ipar egyik legjelentősebb hazai talál- szorulhat vissza Magyarországon.
kozója, az Internet Hungary 2012 Dátum: 2012. 10. 10.
konferencia. Az október 16-17-én 

megrendezett esemény középpont-

jában ezúttal az ágazat "veszedelmes 

viszonyai" állnak.

Dátum: 2012. 10. 17.
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http://pcworld.hu/hogyan-ellenorizzuk-a-megosztott-fajlok-hasznalatat-20121024.html
http://pcworld.hu/adobe-muse-weboldal-kod-nelkul-20121021.html
http://computerworld.hu/internet-hungary-2012-utkereses-es-utmutatas-a-szep-uj-digitalis-vilagban-20121017.html
http://itcafe.hu/hir/elkeszult_microsoft_office_2013_rtm_irodai_csomag.html
http://nonstopuzlet.hu/veszelyes-a-firefox-16-visszavonta-a-mozilla-20121011.html
http://itcafe.hu/hir/magyarorszag_windows_xp_kiralysag_windows_7.html

