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A	CSI-COP	3.	Hírlevelének	tartalma:	

- A	projekt	célja	-	1.	oldal	

- A	projekt	jelenlegi	állása:	hat	nyelven	elérhető	MOOC	-	1.	oldal	

- Ingyenes	online	workshop:	2021.	október	26.	14:00		-	2.	oldal	

- Interjú	Vian	Bakir	újságírást	és	politikai	kommunikációt	oktató	egyetemi	tanárral		-	3-5.	oldal	

- CSI-COP	partnerek	-	6.	oldal	

A	projekt	célja	
A	CSI-COP	projekt	alapvető	célja,	hogy	civil	kutatókat	vonjon	be	egész	Európából	és	a	világ	minden	tájáról,	
akik	saját	digitális	útjaikat	feltárva	rögzítik	azoknak	a	harmadik	féltől	származó,	online	nyomkövető	sütiknek	a	
számát	és	típusát,	amelyeket	a	weben,	illetve	androidos	mobilkészülékeik	alkalmazásaiban	találnak.	A	CSI-
COP	projekttel	kapcsolatos	Gyakran	Ismételt	Kérdések	(FAQs)	görögül,	héberül	és	magyarul	is	elérhetők	itt:	
https://csi-cop.eu/faq/	

További	információkért	kérünk,	fordulj	a	Coventry	Egyetem	CSI-COP	kutatóihoz	az	alábbi	email	címeken:	

Dr.	Huma	Shah:	ab7778@coventry.ac.uk	

Jaimz	Winter:	ad5956@coventry.ac.uk	

A	projekt	jelenlegi	állása	

A	CSI-COP	ingyenes,	informális	oktatást	nyújtó	online	tanfolyama	(MOOC)	„Az	online	adatvédelemhez	való	
jog”	címmel	már	hat	nyelven	(angolul,	csehül,	görögül,	héberül,	magyarul	és	románul)	elérhető	és	letölthető	
a	projekt	honlapján:	https://csi-cop.eu/informal-education-mooc/		

„Az	online	adatvédelemhez	való	jog”	című	tanfolyam	öt	könnyen	követhető	lépésben	fél	nap	alatt	
elvégezhető.	A	tanfolyam	tartalma:	

1.	rész	–	Adatvédelem	

2.	rész	–	Személyes	adatok	

3.	rész	–	Online	nyomkövetés	

4.	rész	–	Adatvédelmet	biztosító	jogok	

5.	rész	–	Adataid	védelméhez	használható	eszközök	

A	MOOC	angol	nyelven	az	EU-Citizen.Science	platformon	is	elérhető:	https://moodle.eu-citizen.science		
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Ingyenes	online	workshop		

A	saját	időbeosztásod	szerint	elvégezhető	MOOC	mellett	„Az	online	adatvédelemhez	való	jog”	címmel	a	CSI-
COP	megrendezi	első	ingyenes,	félnapos	online	workshopját	is.	

Dátum:	október	26.	kedd	

Időpont:	14:00	–	18:00	(angliai	idő	szerint	13:00	–	17:00)	

Platform:	MS	Teams	

Regisztráció:	https://bit.ly/3lMRCUj		

További	információk	az	ingyenes	online	workshopról:	

https://bit.ly/3lNp3Gi	

Amennyiben	Facebook	felhasználó	vagy,	kérünk,	ne	a	Facebook	fiókodon	
keresztül	regisztrálj.	Miért?	Íme	néhány	idézet	a	COVVE.com	oldalról:		

„…	a	Facebook	részt	vesz	abban	az	iparágban,	amely	hirdetőknek	adja	el	
adataidat.		

Ezt	azt	jelenti,	hogy	adataid	nincsenek	biztonságban,	és	azok	a	cégek,	
amelyekkel	megosztod	őket,	a	profilképeden	és	a	neveden	kívül	további	
információkhoz	is	hozzájuthatnak.		

A	Facebook-on	szereplő	adataid	nagy	része	bármely	oldal	számára	elérhető,	amelyre	a	jelszavaddal	
regisztrálsz.		

Ezek	az	adatok	általában	magukban	foglalják	a	tartózkodási	helyedet,	a	születésnapodat,	a	
profilképedet,	az	oldalon	folytatott	aktivitásodat,	mint	pl.	a	bejegyzésekre	és	cikkekre	adott	
lájkokat,	az	ismerőseid	listáját,	az	érdeklődési	körödet	és	azokat	a	cégeket,	amelyeket	lájkoltál,	vagy	
amelyekkel	kapcsolatba	léptél.”	

Kérünk,	kattints	az	alábbi	linkre	további	tudnivalókért	arról,	hogy	a	Facebook	fiókod	kényelmes	használata	
más	oldalakra	történő	feliratkozáskor	miért	nem	túl	jó	ötlet,	ha	meg	szeretnéd	óvni	adataidat:	
https://bit.ly/3CvwLMb	

	

	

Vian	Bakir	egyetemi	tanárral,	a	CSI-COP	tanácsadó	testületének	tagjával	készített	interjúnk	
a	következő	oldalon	olvasható	
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 Kérjük,	meséljen	magáról	valamit,	amit	szívesen	megosztana!			

	

Egyetemi	tanárként	újságírást	és	politikai	kommunikációt	oktatok	a	walesi	
Bangor	Egyetemen,	amely	talán	az	egyik	legszebb	helyen	fekvő	egyetem	a	
világon,	hegyekkel	és	tengerrel	körülvéve.	A	természet	bujasága	szellemileg	
teret	enged	annak,	hogy	bonyolult,	néha	nagyon	sötét	és	gyakran	frusztrálóan	
áthatolhatatlan	politikai,	társadalmi	és	kulturális	jelenségek	mélyére	ássak,	
amelyek	a	digitális	korszak	adatfigyelésre	gyakorolt	hatásával,	a	
dezinformációval	és	a	megtévesztéssel	kapcsolatosak.		

Ennek	eredményeként	születtek	meg	a	könyveim.	Az	Intelligence	Elites	and	Public	Accountability	(2018)	a	hírszerző	
ügynökségek	és	azok	szélesebb	politikai,	kereskedelmi	és	katonai	hálózatai,	valamit	a	civil	társadalom	közötti	befolyási	
kapcsolatokat	tárta	fel.	A	Torture,	Intelligence	and	Sousveillance	in	the	War	on	Terror	(2016)	a	kínzások	és	a	hírszerzés	
titokzatos	kapcsolatát	vizsgálta,	amelyet	George	W.	Bush	teremtett	meg	9/11	után,	illetve,	hogy	hogyan	leplezte	ezt	le	a	
civil	társadalom.	A	Sousveillance,	Media	and	Strategic	Political	Communication:	Iraq,	USA,	UK	(2010)	pedig	a	közösségi	
média	hatását	vizsgálta	arra	vonatkozólag,	hogy	a	nemzetek	és	a	katonai	intézmények	mennyire	voltak	képesek	irányítani	
az	üzeneteiket	a	2003-mas	iraki	háború	alatt	és	után.	

Az	egyik	első	nagy	projektem	a	Communication	in	the	Age	of	Suspicion:	Trust	and	the	Media	(2007)	című	könyv	
szerkesztése	volt	David	Barlow-val	közösen	–	ebből	látható,	hogyan	változik	a	tudományos	érdeklődésem.	Most	éppen	
Andrew	McStay-jel	próbálunk	befejezni	egy	könyvet	a	„mesterséges	érzelmi	intelligencia”	(vagyis	az	érzelmek	automatizált	
rendszerek	segítségével	történő	profilozása)	térnyeréséről	és	a	dezinformációról.	A	könyv	globálisan	tekint	erre	a	két	
ikerjelenségre,	a	legfontosabb	károk	megállapításának	és	az	eddig	javasolt	megoldások	értékelésének	igényével,	és	
figyelemmel	arra	is,	hogy	hogyan	fejlődhetnek	tovább	ezek	a	feltörekvő	technológiák.	A	Springerrel	szerződtünk	a	könyvre,	
amely	a	jövő	év	végére	megjelenik.		

Igazából	az	Andrew	McStay-jel	közösen	végzett	munka	ihlette,	amelynek	során	parlamenteknek	adtunk	tanácsot	ezekkel	a	
témákkal	kapcsolatban.	2017-19	során	tanácsot	adtunk	az	Egyesült	Királyság	parlamentjének	az	álhírekkel	és	a	
dezinformálással	foglalkozó	vizsgálatához.	Szintén	tanácsot	adtunk	az	Egyesült	Királyság	mesterséges	intelligenciával	
(2020),	illetve	átlátható	választással	(2019-20)	foglalkozó	összpárti	parlamenti	képviselőcsoportjának,	legutóbb	pedig	az	
ausztráliai	Victoria	parlamentjének	választási	ügyekkel	foglalkozó	bizottsága	számára	(2020-	21)	a	közösségi	média	
választásokra	gyakorolt	hatásáról.	Paul	Lashmarral	közösen	dolgoztam	az	egyesült	királysági	újságírók	országos	
szövetségével	is,	hogy	útmutatást	készítsünk	újságírók	számára,	akik	az	indokolatlan	állambiztonsági	megfigyelést	
igyekeznek	elkerülni;	végül	Andrew	McStay-jel	tanácsot	adtunk	az	üzleti	életben	a	nyilvánosság	hozzáállásáról	az	új	
technológiákhoz.	

 Ön	együtt	dolgozott	Emma	L.	Briant-tel,	a	Netflix	„The	Great	Hack”	című	dokumentumfilmjének	kutatójával.	
Mesélne	egy	kicsit	erről	az	együttműködésről?	

Valójában	nem	vettem	részt	ebben,	bár	ismerem	a	kiváló,	határokat	feszegető	munkáját	a	Cambridge	Analyticával	és	a	
dezinformálással	kapcsolatban.	Van	azonban	más	közös	munkánk.	Abban	az	örömben	van	részem,	hogy	épp	
társszerkesztőként	készítünk	egy	könyvet,	The	Routledge	Companion	to	the	Influence	Industry	címmel.	Ez	azt	vizsgálja	
majd,	hogy	a	befolyásolási	kampányok	és	azok	gyakorlatai,	köztük	a	dezinformálás,	hogyan	váltak	világszerte	egyre	inkább	
adat-alapú,	ám	sötét,	kereskedelmi	iparággá	a	„megfigyelési	kapitalizmus”	fejlődő	gazdaságán	belül.		
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 Mesélne	a	„Fake	News	and	the	Economy	of	Emotions”	című	cikről,	amelynek	társszerzője?	

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21670811.2017.1345645	

A	cikk	világszerte	nagy	figyelmet	keltett,	döntéshozók	és	kormányok	részéről	is.	Az	elsők	között	foglalkozott	az	„álhírek”	
problémájával,	és	értékelte	azokat	a	főbb	megoldásokat,	amelyeket	különböző	érdekeltek	javasoltak	akkoriban	(2017).	Azt	
is	sugallta,	hogy	jobban	oda	kell	figyelnünk	az	álhírek	és	az	online	dezinformációk	mögötti	kereskedelmi	hajtóerőkre,	
illetve	a	jövőbe	kell	tekintenünk,	valószínűleg	a	technológiai	fejlődésre,	amely	tovább	ronthatja	a	dolgokat.	Tavaly	az	
Affective	Politics	of	Digital	Media:	Propaganda	by	Other	Means	című	szerkesztett	könyvben	frissítést	is	kiadtunk	ehhez.	A	
könyv,	amelyet	jelenleg	írunk	Andrew	McStay-jel,	nagymértékben	épít	ezekre	a	cikkekre.		

	
 Mesélne	a	mesterséges	érzelmi	intelligencia	projektről?		

Van	szerencsém	mesés	kollégákkal	részt	venni	egy	három	éves,	interdiszciplináris	projektben,	amely	a	mesterséges	érzelmi	
intelligenciát	vizsgálja	egyesült	királysági	és	japán	városokban.	Az	ESRC	és	a	japán	tudományos	és	technológiai	alap	által	
támogatott	projektben	a	„mesterséges	érzelmi	intelligencia”	társadalmi	hatásait	tárjuk	fel.	Ezek	azok	a	technológiák,	
amelyek	affektív	számítástechnikát	és	mesterséges	intelligenciát	alkalmaznak	az	emberi	érzelmi	élet	érzékelése,	az	arról	
való	tanulás	és	az	azzal	való	interakció	érdekében.	A	mesterséges	érzelmi	intelligencia	általában	olyan	technológiákat	
jelent,	mint	a	biometria	(testi	jelek	lekövetése),	pl.	az	arckifejezések	kódolásában,	vagy	a	hangelemzésben,	de	én	a	
közösségi	médiát	is	a	mesterséges	érzelmi	intelligencia	globálisan	meghatározó	formájának	tekintem	(ahogy	korábban	
említettem,	ezeket	a	technológiákat	úgy	tervezik,	hogy	az	érzelmeik	profilozásával	maximalizálják	a	felhasználók	
elkötelezettségét).	Átfogó	projektünk	megvizsgálja	ezen	technológiák	megjelenésének	társadalmi	kihatásait	-	hogyan	
fogják	ezeket	a	városainkba	telepíteni,	mi	következik	ezután,	hogyan	éreznek	mindezzel	kapcsolatban	az	állampolgárok,	
vajon	a	vonatkozó	szakpolitikák	megfelelőek-e,	és	hogyan	számoljunk	el	az	adatetikával	egymástól	nagyon	különböző	
történelmi	és	demográfiai	hátterű	társadalmakban.		

	
A	csapat	interjúkat	készített	a	mesterséges	érzelmi	intelligencia	bevezetésében	érdekelt	különböző	felekkel	(pl.	
rendőrségi,	biztonsági,	jogi	szektor,	autógyártók,	politikai	kampányfelelősök,	adatvédelmi	civil	szervezetek,	technológiai	
szabványok	kidolgozói),	hogy	megismerjük	a	meglátásaikat	erről	a	gyorsan	fejlődő	területről.	Az	Egyesült	Királyságban	
most	fejeztünk	be	egy	sor	online	workshopot	is	„hétköznapi	emberekkel”,	hogy	megtudjuk	a	véleményüket	ennek	a	
feltörekvő	technológiának	a	különböző	lehetséges	bevetési	formáiról.	Ez	szórakoztató	volt,	hiszen	egy	olyan	világban	
játszódó	kitalált	történet	kidolgozását	foglalta	magában,	ahol	használat-közeli	mesterséges	érzelmi	intelligencia	jelenik	
meg,	miközben	a	főszereplő	áthalad	egy	városon;	minden	használati	esetben	bemutattuk	a	jobb	és	a	rosszabb	kimenetelek	
kontrasztját	(kerülve	a	megosztó	utópikus/disztópikus	kifejezéseket),	és	minden	választási	lehetőségnél	kikértük	a	
résztvevők	véleményét.	Kitalált	elbeszélésünket	a	Twine-on	fejlesztettük	ki	–	ez	egy	online	platform,	amely	hasonlít	a	70	–	
80-as	években	népszerű	mesekönyvekhez,	amelyekben	az	olvasás	során	különböző	kimeneteleket	lehetett	választani	a	
cselekményben.	Azt	várjuk,	hogy	elakadunk	a	bejövő	adatok	elemzésében	–	az	első	menet	azonban	azt	mutatja,	hogy	
gazdag	és	az	éleslátást	segítő	adatokról	van	szó.	Jövőre	tudományos	cikkek	áradatára	készülhetnek	ebben	a	témában!		

 Milyen	megoldásokat	lát	a	téves	információkkal	és	a	dezinformációkkal	kapcsolatban?	Hogyan	tudjuk	például	
elkerülni	a	Nicki	Minaj-éhoz	hasonló	eseteket,	amelyekben	az	egészségügyi	szakemberek	nevetséges	állítások	
leleplezésére	kénytelenek	pazarolni	idejüket?		

A	Nicki	Minaj	epizódban1	legalább	három	erős	érzelmi	töltetű	jelenség	kapcsolódik	össze:	(1)	az	oltásellenes	összeesküvés-
elméletek	 (amelyek	 általában	 abból	 táplálkoznak,	 hogy	 az	 emberek	 nem	 bíznak	 a	 hatóságokban,	 pl.	 a	 kormányban,	 az	
orvostudományban,	 a	 szakértőkben,	 a	 „Big	 Pharma”-ban);	 (2)	 a	 félelem	 attól,	 hogy	 maguknak	 a	 szereplőknek	 és	 a	
következő	generációknak	baja	eshet	(ld.	Nicki	Minaj	tweetje,	miszerint	a	COVID19	vakcinától	megdagadnak	egy	férfi	heréi);	
és	(3)	Nicki	Minaj	hatalmas	poprajongói	bázisa,	amely	a	rajongás	természetéből	fakadóan	valószínűleg	imádja	őt,	és	figyel	
arra,	amit	mond.	És	mindez	a	közösségi	médián	keresztül	zajlik.	A	világ	minden	tájáról	származó	big	data	tanulmányok	újra	
és	 újra	 megmutatják,	 hogy	 mind	 az	 érzelmek,	 mind	 a	 megtévesztő	 információk	 messzebb,	 gyorsabban	 és	 mélyebben	
terjednek	a	közösségi	médiában,	mint	a	nem	érzelmi,	illetve	a	hiteles	tartalom.	

                                                             
1 A BBC cikke Nicki Minaj-ról, 2021. szeptember: https://www.bbc.co.uk/news/newsbeat-58571353 
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Ennek	oka,	hogy	a	közösségi	média	platformokat	gondosan	tervezték	és	 folyamatosan	 finomítják,	hogy	maximalizálják	a	
felhasználók	elkötelezettségét,	és	az	érzelmi	tartalom	vonzza	a	 leginkább	az	embereket.	A	megtévesztő	tartalom	is	 lehet	
maximálisan	érzelmes,	mivel	nem	kell	semmilyen	kapcsolatban	állnia	az	 igazsággal.	A	végső	megoldás	a	közösségi	média	
platformok	üzleti	modelljeinek	megváltoztatása	 lenne,	hogy	azok	ne	mindenáron	 törekedjenek	a	 felhasználók	maximális	
elkötelezettségére,	 és	 ne	 tervezzenek	 olyan	 algoritmusokat,	 amelyek	 az	 érzelmi	 és/vagy	 megtévesztő	 tartalmat	
vírusszerűen	 terjesztik.	 De	 ez	 soha	 nem	 fog	 megtörténni	 a)	 felhasználók	 (valószínűtlen)	 tömeges	 kivonulása,	 vagy	 (b)	
erőteljes	kormányzati	beavatkozás	nélkül	(ez	a	világ	bizonyos	részein	lehetséges	lenne,	de	valószínűleg	a	szólásszabadság	
árán).	Így	hát	nem	marad	más,	mint	részmegoldásokkal	bütykölni.	Négy	átfogó	területet	látok	erre.	

1)	Jó	kiindulópont	megtanítani	az	embereket	arra,	hogyan	ismerjék	fel,	kerüljék	el,	és	fogadják	kétkedve	a	közösségi	média	
megtévesztő,	 érzelmi	 húrokat	 pengető	 állításait,	 ám	 ez	 rendkívül	 nehéz	 (pl.	 az	 emberek	 tele	 vannak	 elfogultsággal,	
amelyek	 miatt	 figyelmen	 kívül	 hagyják	 azokat	 az	 információkat,	 amelyekkel	 nem	 értenek	 egyet,	 vagy	 amelyek	 nem	
ismerősek	a	számukra),	és	lassú	folyamat	(mindenkit	edukálni	kellene	a	közösségi	médiában).	

2)	A	domináns	közösségi	médiaplatformok	moderálhatják	(és	a	COVID19	esetében	meg	is	teszik)	a	tartalmakat	a	hamis	és	
társadalmilag	 káros	 (pl.	 a	 víruszerűen	 terjedő	 és	 a	 tudományos	 konszenzusnak	 ellentmondó	 álláspontokat	 támogató)	
állítások	 megjelölésére,	 visszavonására	 vagy	 megcáfolására.	 A	 COVID19-cel	 az	 egyik	 problémánk,	 hogy	 a	 vírussal	
kapcsolatos	tudásbázisunk	még	mindig	fejlődik,	és	még	sok	minden	van,	amit	a	tudósok	nem	tudnak	-	így	egyelőre	kevés	a	
témában	az	abszolút	megalapozott	tudományos	állítás.	Ez	szélesre	tárja	a	kaput	a	szkepticizmus	és	a	kételyek	terjedéséhez	
-	és	a	kételkedők	sokféle	álcában	jelennek	meg	-	Minaj	esetében	egy	világsztár	képében,	de	láttuk	ezeket	az	álláspontokat	
politikusok,	 sőt	orvosok,	 ápolók	és	 tudományos	propaganda	 szakértők	 részéről	 is!	A	 tartalom	moderálása	a	 legtöbbször	
erőforrás-igényes	–	a	humán	moderátoroknak	meg	kell	érteniük	a	társalgási	árnyalatokat	(hogy	ne	legyen	pl.	cenzúrázva	a	
humor,	az	irónia	vagy	a	politikai	beszéd);	és	az	algoritmusokat	folyamatosan	frissíteni	kell,	hogy	lépést	tudjanak	tartani	a	
nyelvtudomány,	a	szleng	és	a	kódszavak	 fejlődésével.	Emiatt	a	 tartalom	moderálását	nem	alkalmazzák	általánosan,	még	
azokban	 az	 országokban	 sem,	 ahol	 a	 közösségi	 médiaplatformok	 maximális	 erőforrás-ráfordítással	 dolgoznak	 -	 és	
természetesen	 a	 világ	 legtöbb	 országában	 sem.	 Ez	 problémás,	 tekintettel	 a	 COVID19-cel	 kapcsolatos	 dezinformációk	 és	
téves	 információk	 globális	 terjedésére,	 valamint	 ezek	 egyes	 politikai	 szereplők	 által	 fegyverként	 történő	 felhasználására	
puha	befolyásolás,	vagy	információs	hadviselés	céljából.	

3)	Az	oktatás	és	a	tartalom-moderálás	mellett	meg	kell	próbálnunk	a	közszereplőket	is	kevesebb	félrevezetésre	ösztönözni.	
A	 magasabb	 színvonal	 érvényesítése	 a	 közéletben	 néhány	 választott	 politikus	 esetében	 működhet	 (bár	 az	 Egyesült	
Királyságot	 elnézve	 nehezen	 látható,	 hogy	 valóban	működne!),	 de	 nem	 látom,	 hogy	 ez	 a	megközelítés	 hírességeknél	 is	
beválna.		

4)	 Végül,	 úgy	 gondolom,	 erős,	 élénk	 nyilvánosságra	 van	 szükség,	 ahol	 az	 igaz,	 pártatlan	 és	 megbízható	 információk	
könnyen	és	szabadon	megtalálhatók.	Ehhez	a	kormány	folyamatos	támogatása	szükséges	(pl.	szubvenciók),	mivel	a	sajtó	
üzleti	modelljeit	 a	 közösségi	média	 és	 a	 keresőmotor-platformok	 tönkretették:	 a	 sajtóorgánumokat	 kiszorították,	 és	 az	
újságírásnak	egyre	inkább	PR-anyagokra	és	kattintásvadászatra	kellett	támaszkodnia,	ezzel	pedig	a	hírek	minősége	(és	az	
emberek	hírekbe	vetett	bizalma)	szenvedett	kárt.	
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