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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 CSICOP projekttel kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések (FAQs) görögül, héberül és magyarul is elérhetők itt:
https://csi-cop.eu/faq/
További információkért kérünk, fordulj a CSI-COP kutatójához és tudományos igazgatójához:
Dr. Huma Shah: ab7778@coventry.ac.uk

Ingyenes, informális oktatás
A CSI-COP ingyenes, informális oktatást nyújtó, saját tempóban elvégezhető online tanfolyama (MOOC) „Az
online adatvédelemhez való jog” címmel már tizenkét nyelven (angolul, katalánul, csehül, finnül, franciául,
németül, görögül, héberül, magyarul, olaszul, románul és spanyolul) 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
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A MOOC angol nyelven az EU-Citizen.Science platformon is elérhető: https://moodle.eu-citizen.science

Jelen közlemény az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja által,
a Nº873169 támogatási megállapodás alapján finanszírozott projekt része.

Civil kutatók vizsgálják a sütik és appok GDPR-megfelelőségét:
6. Hírlevél, 2022. április - május

A partner intézmények hírei
A CSI-COP magyar partner intézménye, a Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) munkatársai, Hinsenkamp
Mária és Rigler Dorottya március 31-én, egy magyar nyelvű, hibrid workshop keretében tartották meg a CSICOP ingyenes, informális oktatást nyújtó tanfolyamát „Az online adatvédelemhez való jog” címmel
Budapesten.

Rigler Dorottya

Hinsenkamp Mária

Dimitrios Tsolovos, a CSI-COP partner STELAR munkatársa megvizsgálta a sütik különböző weboldalakon
megjelenő online hirdetési értesítéseit a nyomkövetési technológiák átláthatósága szempontjából. Emellett
több oldal adatvédelmi szabályzatát is értékelte abból a szempontból, hogy milyen egyszerű
magyarázatokkal szolgál, és mennyire érthető az adott webhely látogatói számára. Ez a vizsgálat a CSI-COP
azon kutatásának a része, amely az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) való megfelelést
ellenőrzi. A tervek szerint a CSI-COP javasolni fogja a sütikkel kapcsolatos tájékoztatások és adatvédelmi
szabályzatok szabványosítását, ami segítene az internet használóknak, hogy jobban megértsék, hogyan
gyűjthetők személyes adataik, és mi történik azokkal.
Jordi Vallverdú, a CSI-COP partner Universität Autònoma de Barcelona egyetemi tanára március 31-én
előadást tartott a TEDxUABarcelona rendezvényen „Mély tanulás… mi az nekem? A matematikusok
bosszúja” címmel az adatvédelemről.
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Jordi Vallverdú
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A projekt jelenlegi állása: workshopok
A 6. Hírlevél készítésének idején több partnerországban is folytatódik a CSI-COP workshopok megrendezése
„Az online adatvédelemhez való jog” című ingyenes, informális oktatást nyújtó tanfolyam anyagának
ismertetése céljából:
ü Az Immer Besser (IB) márciusban Romániában tartott online workshopot.
ü A Patrasi Egyetem az Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) szervezethez kapcsolódó
tevékenységként rendezett workshopot.
ü A Coventry Egyetem április 12-én újabb hibrid workshopot tartott a városi könyvtárban. Az Egyetem által
kiadott sajtóközlemény felhívja a nagyközönség tagjait, hogy csatlakozzanak civil kutatóként a CSI-COP
csapatához: https://www.coventry.ac.uk/research/about-us/research-news/2022/csi-cop-helping-trackinternet-data/
ü A Bar-Ilan Egyetem április 27-én Tel-Avivban rendezett workshopot.
ü A finnországi Oului Egyetem és a prágai Cseh Műszaki Egyetem májusban tart workshopokat.
A következő részben örömmel közöljük a CSI-COP interjúját Alice Sheppard civil kutatóval, a University College
London (UCL) kutatójával.

Interjú Alice Sheppard civil kutatóval (UCL)
A European Citizen Science Association (ECSA) 2022. februári „Nők és lányok a tudományban nemzetközi
világnapján” tartott elképesztő előadását követően a CSI-COP tudományos igazgatója, Dr. Huma Shah meghívta
Alice Sheppard civil kutatót, hogy tartson vendégelőadást emberi és szintetikus érzelmekről első éves egyetemi
hallgatók számára a „Mesterséges intelligencia, kreativitás és etika” tantárgy keretében. Alice a
vendégelőadásában olyan őszintén, emberien és éleslátóan beszélt a civil kutatók hozzájárulásáról a
tudományhoz, hogy Huma felkérte egy interjúra a CSI-COP 6. Hírleveléhez. Íme Alice csodálatos története és civil
kutatói munkájának bemutatása.

1.Meséljen egy kicsit magáról!
Civil kutató vagyok. A civil kutatás az, amikor a nagyközönség tagjai olyan tudományos kutatásokat végeznek,
amelyek nem részei a munkájuknak. Jelenleg az UCL Extreme Citizen Science-nél dolgozom kutatóként. Nagyon
szerencsés és egyedülálló vagyok ezen a területen, mert egyáltalán nem a felősoktatás területéről jövök; még
csak nem is doktoráltam. Ennek az az oka, hogy változik a természettudomány művelésének módja.
Gyerekként és tinédzserként szerettem természettudományokról olvasni, de az iskolában nem voltam jó ezekből
(matematikából még kevésbé). Úgy tűnt, mindegy, mit csinálok, nem tudok „helyes” válaszokat adni, nem tudok
megfelelni a tanároknak, és nem kapom meg a várt vizsgajegyeket. Az iskolában és a könyvekből tanult
természettudomány egyaránt felcsillantott valami lenyűgözőt, de ezek teljesen eltértek egymástól, és csak
reméltem, hogy a végén majd találkoznak.
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Kedvenc témám a csillagászat volt – csillagok, fekete lyukak, exobolygók, relativitáselmélet –, de azt mondták,
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hogy ne tanuljak fizikát a rossz matematikai eredményeim miatt. (Egyébként sem csak természettudománnyal
akartam foglalkozni, hanem történelemmel is, mivel ugyanúgy érdekeltek az emberek is).
Az egyetemen a környezettudományt választottam, mert aggódtam a klímaváltozás és az élőhelyek pusztulása
miatt, és mert nagyon érdekes volt. De azt is éreztem, hogy valami hiányzik. Lehet, hogy csak én maradtam le
róla, de mintha a környezetvédelmi megoldásokról és a hétköznapi emberek bevonásáról szó sem esett volna.
Ráadásul úgy tűnt, hogy még mindig nem tudom „megfelelően” teljesíteni a feladatokat – emlékszem, hogy
gúnyosan azt mondták: „ez úgy hangzik, mintha a New Scientist számára írták volna”.
Csak amikor 25 éves koromban felfedeztem a civil kutatást, akkor éreztem igazán, hogy végre megértettem, mi
is az a természettudomány: hogy a folytonos vizsgálódásról szól, és hogy még csodálatosabb, mint gondoltam.
Így - bár természetesen más munkákat és tanulmányokat is végeztem -, sok éven át nagyon érdekelt a civil
kutatás, és többször felkértek, hogy tartsak róla nyilvános előadásokat. Nagyon szerencsés módon vezető
pozícióba kerültem az online közösségben – ezt később bővebben is kifejtem –, és ez olyan készségeket és
ismereteket adott, amelyekről kiderült, hogy tudományosan hasznosak. Nagyon szerencsés vagyok, hogy a
főnököm, Muki Haklay hajlandó volt némi munkatapasztalatot biztosítani, majd állást adni nekem. Hiányzik a
csillagászat (bár még mindig írok a Society for Popular Astronomy magazinnak), de szeretek kutatással
foglalkozni. Most rálátok a civil kutatási projektek összes kulisszatitkára; hogy hogyan lehet ezeket a legjobban
megvalósítani, és hogy mit tanulunk belőlük. A UCL ExCiteS a földrajz, az antropológia és a számítástechnika
keverékével foglalkozik, és rengeteget tanultam ott. Sok civil kutatói tréningen tartok előadást, amelyek
némelyike lehetővé teszi a nagyközönség számára, hogy jobban bekapcsolódjék, néhányuk pedig arra képezi a
kutatókat, hogyan kommunikáljanak az amatőrökkel, és hogyan elégítsék ki az ő igényeiket – a legjobb az,
amikor mindkettő egyszerre történik, és mindenki beszél mindenkivel.

2. Mit szeret a csillagászatban?
A világegyetem fantasztikus!
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Annyi minden történik benne. Gyönyörű galaxisok - csillagvárosok
spirál, korong vagy rögbilabda alakban, vagy összeolvadva.
Csillagok kialakulása gáz- és porfelhőkből bizonyos körülmények
között, amiben szép fizikai és kémiai folyamatok zajlanak. Ezek a
csillagok gyönyörű ködökként, fehér törpékként, vagy ha elég
nagy tömegűek, neutroncsillagokként vagy fekete lyukakként is
végezhetik, amelyek hatalmas hatással vannak az őket körülvevő
környezetre. Marcus Chown „The Magic Furnace” című könyve
gyönyörű történetekkel meséli el, hogy az emberek hogyan fedezték fel az atomok és csillagok működését. És
folyamatosan egyre többet fedezünk fel az univerzumról; egyre bonyolultabb és érdekesebb. Nem érzem úgy,
hogy különösebben kicsik és jelentéktelenek lennénk; az univerzumnak szüksége van nagyon apró dolgokra – az
atomi vagy szubatomi szinten történõ dolgokra – ahhoz, hogy a nagy dolgok megtörténjenek. Inkább úgy érzem,
hogy nem az a lényeg, hogy kicsik vagyunk, hanem az, hogy az univerzum nagy – mi pedig a részei vagyunk. Azt
is szeretem, hogy bármilyen nagyszabású pusztítás is történik egyes helyeken az űrben, például a fekete lyukak
környékén, ez csak a fizika miatt van – nincs benne kegyetlenség vagy apátia, ahogyan a Földön zajló
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nagyszabású pusztításoknál. (A kép forrása a NASA képgalériája: https://www.nasa.gov/)

3. Hogyan került bele a civil kutatásba, és hogyan haladt előre benne?
Szinte véletlenül. 2006-ban a kezembe akadt egy könyv (Bang), amelyet a néhai Sir Patrick Moore (csillagász, a
BBC ‘The Sky at Night’ című műsorának műsorvezetője), Brian May (fizikus, a Queen gitárosa) és Chris Lintott
professzor írt – nagyszerű trió. Saját honlapjukon kérték fel az olvasókat, hogy tegyenek fel kérdéseket. A
Hawking-sugárzásról kérdeztem, és nagyon kedves választ kaptam Christől. Ez volt az első alkalom, amikor
tényleg úgy éreztem, hogy egy tudóssal beszélek olyan dolgokról, amelyeket képes vagyok megérteni. Kiderült,
hogy Chris éppen a Galaxy Zoo felállításán dolgozott Kevin Schawinskival. Odautaztam egy erről tartott
előadásra, és kérdésekkel zaklattam Chris-t, aki nagyon nagylelkű és bátorító volt, és megkért, hogy
moderátorként segítsek az online vitafórum működtetésében. A feladatom csak annyi volt, hogy „figyelj oda a
káromkodásra és a spamekre", de végül én szerveztem a weboldalt, én gondoskodtam arról, hogy minden
kérdésre szülessen válasz, vitákat oldottam fel, meet-upokat szerveztem, beszámoltam az előrehaladásról és a
problémákról, és rögzítettem, hogy kinek milyen munkáért jár elismerés!
A Galaxy Zoo-ban arra kérték az embereket, hogy nézzék meg a galaxisokról - és néha más objektumokról,
például egyes csillagokról, ködökről vagy aszteroidákról - robotteleszkóppal készült képeket. Csak gombokat
kellett megnyomnunk az objektumok kategorizálásához, de sokkal tovább vittük a dolgot – a robotteleszkóp
weboldala megmutatta, hogy rengeteg olyan vizsgálat van, amelyet emberek vezethetnének.
Kiderült, hogy olyan emberek, akik hozzám hasonlóan nem feltétlenül jeleskedtek természettudományokból az
iskolában, meglepően jók voltak ebben. Sokkal több időnk és emberi erőforrásunk volt, mint a hivatásos
tudósoknak. Egymásnak is sok mindent tanítottunk. A számítógéphez értők megtanítottak minket a teleszkópadatbázisban keresni; a kémiában jártas emberek oktatóanyagokat írtak a spektrumokról (ezek alapvetően
olyanok, mint a különböző hullámhosszú fényekhez tartozó grafikonok vagy vonalkódok, és a kémiai
folyamatokról is szólnak); akik pedig állandóan a csillagászatról olvastak, segítettek megmagyarázni a talált
jelenségeket, stb. Különböző életvezetési készségeink, érdeklődési körünk és hátterünk egyaránt hozzájárult egy
sokszínű, boldog egész létrejöttéhez, és felfedeztünk néhány új típusú csillagászati objektumot. Annyira
sikeresek voltunk, hogy más területeken is sok tudós akart hasonló módszereket alkalmazni, így a Galaxy Zoo-ból
Zooniverse lett. A Zooniverse ma már hatalmas civil kutatási platform, amely számos területen ad otthont
projekteknek, az orvostudománytól a történelmen és az irodalmon át az ökológiáig – és ez csak egy civil
tudományos platform a sok közül! A tudomány változik, egyre többen kapcsolódhatnak bele, és szerintem ez
csodálatos dolog.

4. Ön szerint miért fontos ennek a „halványkék pontnak” a megőrzése?
A „Halványkék pont” (Pale Blue Dot) sok csillagász kedvenc könyvrészlete (amely a YouTube-on is elérhető:
https://www.youtube.com/watch?v=GO5FwsblpT8). A férjemmel ezt olvastuk fel az esküvőnkön.
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Carl Sagan megindítóan úgy jellemezte a Földet, mint "egy napsugárban lebegő porszemet", ahogyan a Voyager
űrszonda látta a távolból, és rámutatott, hogy az emberiség egész történelme itt játszódik. A szövegrész arra
emlékeztet bennünket, hogy a Föld az egyetlen otthonunk; technológiailag még nem állunk készen arra, hogy
máshol éljünk, ezért törődnünk kell a Földdel. Amikor környezettudományt tanultam, megtudtam, milyen
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csalódottak a tanáraim, mert akármilyen gondosan dolgoznak,
és akármilyen sokszor figyelmeztetik a politikai döntéshozókat
és az újságírókat a klímaváltozásra, kevés előrelépés történik.
Rendelkezünk már a megújuló energiák technológiájával – ami
hiányzik, az a politikai akarat (bár ez alakul!). Egyes országok
rendelkeznek szén-, olaj- vagy gáztartalékokkal, mások pedig
nem, és ebből politikai problémák következnek:
kizsákmányolás, háborús költések, hatalmi egyenlőtlenségek,
környezetromlás. Az ilyen készletek birtoklása áldás vagy átok
is lehet egy ország számára, attól függően, hogy milyen erős. Személyes vesszőparipám az, hogy a felnőttek
nemzedékről nemzedékre mesélnek a gyerekeknek a klímaváltozásról, áthárítva a felelősséget olyanokra,
akiknek nincs hatalmuk. Aztán amikor a Greta Thunberghez hasonló fiatalok meghallják az üzenetet, és
válaszolnak rá, „kis köcsögöknek” tekintik őket! Önmagában a civil kutatás ezt nem oldja meg, de segíthet
megteremteni a személyes hatóképesség érzetét azzal, hogy segít az embereknek felmérni az információk
megbízhatóságát, és megérezteti velük, hogy a tudomány és a technológia mindenkire tartozik. (A kép forrása a
NASA képgalériája: https://www.nasa.gov/)

5. Van még valami, amit elmondana?
34 évesen kaptam az UCL állásomat, tehát sok élettapasztalatot szereztem az egyetemen kívül. Az egyik
legértékesebb egy Sattareh Farman Farmaian nevű iráni hölgy „Perzsia lánya" (Daughter of Persia) című könyve
volt. Valamit tenni akart az 1920-as években Teheránban tapasztalt szegénység ellen, elment tanulni – ami
akkoriban még elképzelhetetlen volt a lányok számára, – megismerkedett a szociális munkával, amelyet
meghonosított Iránban, és ott tanított az 1979-es forradalomig. Könyve jól elmagyarázta számomra a hatalom,
az elnyomás és az empátia természetét. Gyerekként megtanulta a híres perzsa író, Sa'adi „Bani Adam” című, 13.
századi versét, amelyre nagyon érdemes rákeresni a Google-ban. Arról szól, hogy mekkora szükség van az
empátiára: érzékelni, mit éreznek mások, és észrevenni, ha valami nincs rendben. Mivel az életemben voltak
olyan epizódok, amikor nagyon romboló értékeket valló emberekkel kellett együtt dolgoznom, és egyébként is
elszigetelt voltam, ez nagyon sokat jelentett számomra. Ha természettudományt szeretnél tanulni, javaslom,
hogy beszélgess különböző emberekkel, olvass sok egyéb tárgyról, és erősítsd saját értékeidet is! Sok általam
ismert tudós ezt teszi, és ők elképesztő emberek.
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Ezért bosszant, hogy mostanában a tudományban jártas embereket furcsának és empátiahiányosnak állítják be,
és az is hasonlóan zavar, hogy az önző viselkedést széles körben mentegetik, amíg valami menő technológiához
van köze. (Biztos az olvasónak is eszébe jut néhány példa.) A természettudomány hihetetlenül szép, de sokkal
inkább az, ha más tantárgyak mellett tanuljuk, hogy lássunk minden összefüggést. Ahogyan létfontosságú, hogy
a politikai döntéshozók ismerjék az általuk szabályozott tudományterületeket, éppúgy létfontosságú, hogy egy
tudós vagy mérnök, akinek munkája hatással lesz mások életére, megértse a többi embert, és hajlandó legyen
visszajelzéseket elfogadni tőlük, különösen azoktól, akik az övétől eltérő körülmények között élnek. A tudomány
mindenkié. Ha sok robotunk és egyéb olyan technológiai vívmányunk lesz, amelyeknek széleskörű vagy intim
hatásai lesznek, akkor mindannyiunknak tájékoztatáson alapuló beleszólása kell, hogy legyen abba, hogy ezek
mit fognak tenni.
Jelen közlemény az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja által,
a Nº873169 támogatási megállapodás alapján finanszírozott projekt része.

Civil kutatók vizsgálják a sütik és appok GDPR-megfelelőségét:
6. Hírlevél, 2022. április - május

Hálás köszönetem Huma Shah-nak, hogy megkért, meséljem el az élettörténetemet a tanítványainak. Rengeteg
ötletet adott, amelyekről írni szeretnék!

A CSI-COP köszönetet mond Alice Sheppardnak, hogy hajlandó volt megosztani csodálatos tapasztalatait, értékes
hozzájárulását a csillagászathoz és üzenetét gyönyörű bolygónkról, a Földről. Alice megmutatta, hogy ha az
ember hisz magában, akkor mások sem kételkedhetnek benne. A tudomány mindenkié, és előnyös, ha bárki
gyakorolja, aki érdeklődik a világ működése és keletkezése iránt. A civil kutatók elő tudják mozdítani, és elő is
mozdítják a világunkkal kapcsolatos tudást és megértést. Sokat tanulhatunk az Alice Sheppard-höz hasonló civil
kutatók hozzájárulásából.
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Jelen közlemény az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja által,
a Nº873169 támogatási megállapodás alapján finanszírozott projekt része.

