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A CSI-COP 8. Hírlevelének tartalma: 

- A projekt célja - 1. oldal 

- „Az online adatvédelemhez való jog” című ingyenes, informális oktatást nyújtó tanfolyam (MOOC): - 
1. oldal 

- A projekt jelenlegi állása:  2. oldal 

- A partnerintézmények tevékenységei: 2-4. oldal 

- Európai Kutatók Éjszakája: 4-5. oldal 

- Interjú a CSI-COP három kutatásvezetőjével: 6-8. oldal 

- CSI-COP partnerintézmények: 8. 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 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 angolul és további tizenkét nyelven (katalánul, csehül, finnül, 

franciául, németül, görögül, héberül, magyarul, olaszul, lengyelül, 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 legfeljebb fél nap alatt 

elvégezhető. A tanfolyam tartalma: 

1. rész – Az adatvédelem fogalma 

2. rész – Mi a személyes adat? 

3. rész – Hogyan történik az online nyomkövetés? 

4. rész – Milyen jogaink vannak az online adatvédelem biztosítására? 

5. rész – Adataink védelméhez használható eszközök 

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

https://cordis.europa.eu/project/id/873169
https://cordis.europa.eu/project/id/873169
https://csi-cop.eu/faq/
mailto:ab7778@coventry.ac.uk
https://csi-cop.eu/informal-education-mooc/
https://moodle.eu-citizen.science/
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A partnerintézmények tevékenységei 

Coventry Egyetem (CU) 

2022 augusztusában a CSI-COP koordinátora, a Coventry Egyetem más szervezetekkel együttműködve 

kitelepült a megnyíló Ideas Fest fesztiválra az egyesült királysági Wickham-ben. Ez nagyszerű alkalmat adott a 

CU munkatársainak, Dr. Huma Shah-nak és Jaimz Winternek arra, hogy találkozzanak a fesztivál többi 

szponzorával, és kapcsolatba lépjenek a látogatókkal. Humát a fesztivál egyik panelbeszélgetésére is 

meghívták.  

 

    
 

Szintén augusztusban a Coventry Egyetem CSI-COP csapata a Nuffield Research Placement-tel együttműködve 

17 éves tanulókat látott vendégül. A diákok megismerhették a „szülői nézőpontot” a CSI-COP munkatársával, 

Dr. Tiberius Ignattal készített videóinterjúból, amely egy szülő dilemmáját mutatja be arról, hogyan lehet 

biztosítani gyermekei online védelmét, ugyanakkor elérhetővé tenni számukra az internet csodáit (lásd az 

alábbi fotót). Az interjú szöveges változata a CSI-COP projekt 5. Hírlevelében olvasható: https://csi-cop.eu/5th-

newletter/ 

 

 

A diákok a CSI-COP projekttel is megismerkedtek, elvégezték 

„Az online adatvédelemhez való jog című” tanfolyamot, és 

adatvédelmi szempontból megvizsgáltak néhány weboldalt 

és telefonos alkalmazást. 

 

 

 

 

 A projekt jelenlegi állása 

Szeptemberben a partnerek hibrid formában megrendezett találkozón vettek részt a görögországi Patrasban, 

amelynek a Patrasi Egyetem adott otthont. Az EU projektfelelőse és az EU által kijelölt külső értékelő online 

kapcsolódott be a megbeszélésbe, hogy értékeljék a CSI-COP projekt 2. periódusában (2021. január – 2022. 

június) végzett munkát. A projekt előrehaladását kielégítőnek ítélték, a partnerintézmények tehát a CSI-COP 

utolsó fázisába lépnek. 

https://www.freshbusinessthinking.com/ideas-fest/partnership/partners
https://csi-cop.eu/5th-newletter/
https://csi-cop.eu/5th-newletter/
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2022 szeptemberében Dr. Huma Shah találkozott az Egyesült Királyság parlamentjének helyi (London, Harrow-

West) képviselőjével, Gareth Thomasszal. A megbeszélésen Huma ismertette a CSI-COP munkáját és a projekt 

jelentőségét az Egyesült Királyság közelgő online biztonsági törvényjavaslata szempontjából, beleértve a 

gyermekek online védelmét. Dr. Huma Shah az Egyesült Királyság adatvédelmi hatóságával, az ICO-val is 

lebonyolított egy találkozót, amelyen elmagyarázta a CSI-COP célját az online nyomkövetés mértékének 

tudatosításával kapcsolatban.  

 

   

2022 októberében Huma meglátogatta a BBC 

Sounds épületét London központjában (lásd a 

fotókat a bal oldalon). Humával Dean Russell 

tudományos újságíró készített interjút a 

mesterséges intelligenciáról, amely az „Endless 

Thread” címen tervezett podcast részeként fog 

megjelenni.  

 

 

 

 

 

Novemberben Huma webináriumot tart az Információtudományi és Technológiai Szövetség (ASIS&T) afrikai 

részlegének. 

Oului Egyetem (UOULU) 

Október 13-án a CSI-COP képviseltette magát a „Shaking Up Tech Oulu” rendezvényen, amelyet Finnország 

minden részéből érkezett középiskolás diákok látogattak meg. Az esemény különösen a technológiai területek 

iránt érdeklődő fiatal nőket és nembináris nemi identitásúakat célozta meg. 

Bar-Ilan Egyetem (BIU) 

A BIU munkatársa, Dr. Maayan Zhitomirsky-Geffet a legjobb tudományos cikknek járó díjat nyert a „Turning 

Filter Bubbles into Bubble Spheres” című publikációjáért, amelyről 2022 októberében tart előadást az ASIS&T 

konferencián Pittsburgh-ben (USA). 

Patrasi Egyetem (UPAT) 

A CSI-COP projekt terjesztése érdekében az UPAT csapata felvette a kapcsolatot az egyetem Könyvtári és 

Információs Központjának (LIC) tagjaival, akik részt vesznek a „Citizen-enhanced open science in South-Eastern 

Europe higher education knowledge hubs” projektben (http://ceosse-project.eu/). Több lezajlott találkozón 

megbeszélésekre és véleménycserére került sor a civil kutatásról és a nyilvánosság kutatásban való  

https://twitter.com/deanwrussell
https://www.cambridge.org/us/academic/subjects/computer-science/artificial-intelligence-and-natural-language-processing/turings-imitation-game-conversations-unknown?format=HB&isbn=9781107056381
https://www.wbur.org/endlessthread/2022/08/12/sumer-joke-two
https://www.wbur.org/endlessthread/2022/08/12/sumer-joke-two
http://ceosse-project.eu/
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részvételének elősegítéséről. A LIC október 19-én egy Korfun rendezett konferencián népszerűsíti a CSI-COP 

projektet. 

2022. október 5-én az UPAT CSI-COP csapata előadást tartott a MOOC tananyagából egy esti 

szakközépiskolában. Az eseményen több mint ötvenen vettek részt, köztük öt 18 éven aluli fiatal.  

Trust in Digital Life (TDL) 

A TDL szeptemberben „Online szolgáltatások: a használhatóság és a bizalom növelése” címmel rendezvényt 

tartott, ahol a sütik és nyomkövetők megvitatása mellett a CSI-COP projekt is szóba került. 

https://trustindigitallife.eu/online-services-improving-usability-and-trust/  

Barcelonai Autonóm Egyetem (UAB) 

Az UAB professzora, Jordi Vallverdú virtuális prezentációt készített a kreativitásról szóló, társszerzőként írt 

dolgozatából a CU Dr. Huma Shah által tanított „mesterséges intelligencia, kreativitás és etika” tantárgya 

számára. Jordi előadása segíti a diákokat, hogy elgondolkodjanak az algoritmusok kreativitásán, és azon, hogy 

a gépek valóban képesek-e kreativitásra. 

Európai Kutatók Éjszakája: 2022. szeptember 30. 

Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) 

Illatár fogadott, amikor beléptem a zajos főútvonalról a NaTE 

nagytermébe Budapesten. „Természetes alapanyagok 

hulladékból – gyere és teszteld a szimatod természetes 

kivonatokkal!” hirdette az egyik program. A sok-sok erőteljes 

illat közül még a jól ismert szegfűszeg illatát is nehéz volt 

felismerni.  Dr. Vági Erika (lásd a bal oldali fotót), a BME 

Nagynyomású Műveleti Kutatócsoport vezetője mutatta be 

tevékenységüket.   

Az Energiatudományi Kutatóközpont látványos bemutatót 

tartott a tapintásérzékelésről és a szövetfelismerésről 

minimálisan invazív sebészetben. A Semmelweis Egyetem 

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Nanokémiai Kutatócsoportja a 

nanovilág rejtelmeibe vezetett be.  Volt, aki feltárta a mézek titokzatos világát is, elmesélve és bemutatva, 

miből is van a méz. A kicsiket a villámkészítés bűvölete fogta körül: „Még-még, én is szeretném kipróbálni – 

kérték a kutatókat az izgalmas kísérlet megismétlésére.  

A kutatók és tanárok mellett ott serénykedtek a NaTE SCIndikátor program díjazott egyetemistái, PhD 

hallgatói, akik a mentor program támogatásával lettek magabiztos előadók, valamint a Nők a Tudományban 

Kiválósági Díj díjazottjai, akik a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítésével példaképként 

segítik a fiatalabb generációt.   

https://trustindigitallife.eu/online-services-improving-usability-and-trust/
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A NaTE Kutatók Éjszakája rendezvényén mintegy 150 érdeklődő és kísérletező fiatal szívta magába az új 

ismereteket. 

Szigeti Fanni, a NaTE ügyvezetője szerint „a tudomány, a technológia, a matematika és a mérnöki pálya 

végtelenül izgalmas, és szeretnék elérni, hogy az ebben rejlő óriási lehetőséget a fiatal lányok is időben 

észrevegyék”. /Hinsenkamp Mária/ 

Cseh Műszaki Egyetem Prágában (CTU) 

Prágában A CTU adott otthont a CSI-COP teltházas standjának a Kutatók Éjszakáján. Az egyetem CSI-COP 

csapata számítógépes játékkal készült a fiatal látogatók fogadására (lásd az alábbi fotókat). A játék egy 

gyerekcsoport kalandjairól szólt, akiknek az adatvédelemmel kapcsolatos rejtvényeket kellett online 

megoldaniuk, hogy megtalálják elveszett barátjukat. Míg a fiatal látogatók teljesen belemerültek a játékba, a 

CTU CSI-COP csapatának tagjai, Olga, Filip és Lenka elmagyarázták szüleiknek a játék alapgondolatait és 

meghívták őket, hogy csatlakozzanak a projekthez civil kutatóként. 

  

   

Oului Egyetem (UOULU) 

Az Oului Egyetemen megrendezett Kutatók Éjszakája rendezvényen körülbelül 3000 látogató sétált végig a 

standoknál. Az UOULU részéről Dr. Ulrico Celentano és Henna Tiensuu érdekes beszélgetéseket folytatott a 

látogatók valamennyi korosztályával, a tinédzserektől a nyugdíjasokig. 

 

    

Patrasi Egyetem (UPAT) 

A CSI-COP UPAT csapata részt vett az éves Kutatók Éjszakáján Patras városában, szórólapokkal tájékoztatva a 

közönséget a CSI-COP projektről. Az UPAT munkatársai megvitatták a vendégekkel a civil kutatás fogalmát, a 

civil kutatók katalizátorszerepét a kutatásban, és azt, hogy a tudományos projektek és az állampolgárok hogyan 
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profitálhatnak kölcsönösen ebből az együttműködésből. 

 

A következőkben rövid interjúkat közlünk a CSI-COP csapatának néhány, példaképül szolgáló vezető 

kutatójával: Jordi Vallverdú (UAB), Olga Stepankova (CTU) és Yannis Gialelis (UPAT) egyetemi oktatókkal.  

Jordi Vallverdú 

Meséljen egy kicsit magáról!                                                                                 

Egy katalán alapítvány által támogatott kutató vagyok a katalán Barcelonai 

Autonóm Egyetem filozófiai tanszékén. Fő kutatásaim az ismeretelmélethez és 

a kognitív megismeréshez kapcsolódnak, különös tekintettel a kortárs 

számítástechnikai tudományokra. Jelenlegi ötéves ösztöndíjam annak 

elemzésére szolgál, hogy a Deep Learning szakértői hogyan kezelik az okozati 

összefüggéseket. Emellett rengeteg érdeklődési köröm van, pl. az ázsiai 

filozófiák, a kortárs bioművészet, a politikatudomány és az etika. Zenei 

háttérrel is rendelkezem, de jelenleg nincs időm zenélni. Ehelyett haiku-

költészetet tanulok. 

Lesznek a közeljövőben olyan előadásai vagy egyéb tevékenységei, amelyek 

során a résztvevők értesülhetnek a CSI-COP projekt küldetéséről? 

A következő hónapokban szervezünk néhány, a civil kutatáshoz kapcsolódó 

rendezvényt Barcelonában. Az UAB-nál erős kutatói hálózattal rendelkezünk a civil kutatás területén! 

Mi a véleménye a civil kutatásról? Szükségesnek/fontosnak tartja-e a nagyközönséget valamilyen módon 

bevonni a tudományos tevékenységekbe – ha igen, miért? 

Ez a téma jelentős része volt a 20 évvel ezelőtt írt PhD disszertációmnak! Ám akkor még nem így nevezték. 

Mindenesetre az állampolgárok szerepének elemzése a tudományos gyakorlatok és ismeretek alakulásában az 

egész pályafutásom során érdekelt. Az STS (az eredeti fogalmi hátterem) szemszögéből a tudományos 

folyamatban részt vevő összes szereplőre szükség van. Emellett az új elektronikus környezet valódi 

együttműködésen alapuló episztemikus projektek megjelenését tette lehetővé. Egy igazi demokratikus 

társadalomnak minden állampolgárt be kell vonnia a valóság ezen alapvető aspektusaiba, mert a tudomány 

segítségével meghatározzuk és át is alakítjuk világunkat. 

Olga Stepankova 

Meséljen egy kicsit magáról! 

A Károly Egyetem Matematika és Fizika Karán végeztem matematika szakon, és a doktori disszertációm az 

elsőrendű logika felhasználásával foglalkozott a robot akciótervezésben. 1998-ban a Prágai Cseh Műszaki 

Egyetemen (CTU) elnyertem a műszaki kibernetika rendes professzora címet, jelenleg pedig a nemrégiben 

alapított Cseh Informatikai, Robotikai és Kibernetikai Intézet (CIIRC CTU - www.ciirc.cvut.cz) Orvosbiológiai 

Mérnöki és Segédtechnológiai (BEAT) tanszékének vezetője vagyok az egyetemen.  

http://www.ciirc.cvut.cz/
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Csak egy lépés volt a matematikai logikától a logikai programozás, majd később a 

több ágenses rendszerek megvalósítására alkalmas technikák keresése. Ahhoz, 

hogy egy rendszer hatékonyan működjön egy dinamikusan változó 

környezetben, nyilvánvaló, hogy rugalmasan kell reagálnia a változásokra – fel 

kell ismernie konkrét helyzeteket, és korábbi tapasztalatait felhasználva, meg kell 

választania a következő lépését. A gépi tanulás és az adatokból való 

tudásbányászat nagyszerű eszközöknek tűntek erre a célra. Hamarosan elkezdtük 

alkalmazni ezeket az eszközöket a betegadatok gyűjtésére, hogy olyan 

ismereteket nyerjünk ki belőlük, amelyek segítségével a súlyos betegséget a 

lehető legkorábbi szakaszban azonosítani lehet, amikor hatékonyan kezelhető. 

Munkám nem csak órákig tartó koncentrációt igényel, hanem lehetőséget kínál arra is, hogy sok csodálatra 

méltó emberrel találkozzam. Tevékenységünk mindkét oldalát szeretem. 

Mi a véleménye a civil kutatásról? Szükségesnek/fontosnak tartja-e a nagyközönséget valamilyen módon 

bevonni a tudományos tevékenységekbe – ha igen, miért? 

Úgy gondolom, hogy a civil kutatás nagyszerű elképzelés. 

Évszázadok kitartó természeti megfigyelései mutatják, hogy mennyire értékes a civil kutatás a tudományos 

ismeretek felépítésében. Az új technológiák, és különösen az internet a szemünk láttára változtatják meg a 

világunkat. Az információ terjesztésének sebessége, az emberek száma, akikkel kommunikálunk, a hozzánk 

eljutó üzenetek mennyisége és gyakorisága... mindez nagyságrendekkel megsokszorozódott az elmúlt 

évtizedekben. A szakértők rámutatnak arra, hogy ezek a változások milyen mély hatást gyakorolhatnak ránk, 

mint egyénekre és mint állampolgárokra. Erről azonban nagyon nehéz meggyőzni a nagyközönség tagjait, akik 

hajlamosak kételkedni mindenben, amit nem volt alkalmuk első kézből megfigyelni, mint évszázadokkal 

ezelőtt. Hiszem, hogy a civil kutatás nemcsak e jelenségek hatásának jobb megértéséhez járulhat hozzá, hanem 

arra is készteti a közvéleményt, hogy nagyobb felelősséget vállaljon emberi jövőnkért. 

Yannis Gialelis 

Meséljen egy kicsit magáról! 

Yannis Gialelis a Patrasi Egyetem docenseként elektronikus rendszerekkel 

foglalkozik. Kutatási tevékenységeinek felsorolása a Google Scholar oldalán: 

https://scholar.google.com/citations?user=q8mVDKoAAAAJ&hl=en&oi=ao 

Lesznek a közeljövőben olyan előadásai vagy egyéb tevékenységei, amelyek 

során a résztvevők értesülhetnek a CSI-COP projekt küldetéséről? 

Yannis mostanában tartott előadásai: 

✓ „Az online adatvédelemhez való jog”: CSI-COP workshop egy patrasi esti 

szakközépiskolában, 2022. október 5. 

✓ „Bioszenzoros rendszerek sürgősségi osztályokon és klinikákon az 

https://scholar.google.com/citations?user=q8mVDKoAAAAJ&hl=en&oi=ao
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egészségügyi események elsőbbségi osztályozására és nyomon követésére”: előadás a patrasi 

Forumanaptixis e-egészségügyi szekciójában (https://www.forumanaptixis.gr/conference/forum-ygeias-

2022/item/106), 2022 

✓ „Szívritmuszavarok azonosítása EKG többszintű algoritmikus feldolgozása révén szélső eszközökön”: előadás 

a 19. Nemzetközi Mobilrendszerek és Pervazív Számítástechnika Konferencián, 2022, Niagra Falls, Kanada. 

Yannis mellett az UPAT CSI-COP csapatának tagjai Aggeliki, Ilias és Nantia, akik nagyban kivették részüket az 

UPAT sikeres CSI-COP tevékenységeinek megszervezéséből. 

Mi a véleménye a civil kutatásról? Szükségesnek/fontosnak tartja-e a nagyközönséget valamilyen módon 

bevonni a tudományos tevékenységekbe – ha igen, miért? 

Yannis a civil kutatás elkötelezett támogatója, hiszen mélyen hisz abban, hogy a tömegeket bevonó tudomány 

hitelesíti a tudományos kutatások eredményeit. A CSI-COP projekt keretében lelkesen együttműködik az UPAT 

csapatának tagjaival, Nantiával, Aggelikivel és Ilias-szal a CSI-COP workshopok lebonyolításában, amelyek célja 

az állampolgárok motiválása arra, hogy civil kutatóvá váljanak, és bekapcsolódjanak az internetes sütik és 

nyomkövetők keresésébe. Bár Yannis korábban is tisztában volt az online nyomkövetés mértékével, a CSI-COP-

on keresztül a digitális adatvédelem még harcosabb támogatójává vált. 

Joggal állíthatjuk, hogy van néhány nagyszerű példakép a CSI-COP csapatában, és nagyon élveztük a találkozást 

a nagyközönség azon élénk tagjaival is, akikkel a projekt eseményei során kerültünk kapcsolatba Európa-szerte 

és Izraelben, és akikből a jövő új példaképei válhatnak. 

CSI-COP Partnerintézmények  

 

 

 

 

 

 

https://www.forumanaptixis.gr/conference/forum-ygeias-2022/item/106
https://www.forumanaptixis.gr/conference/forum-ygeias-2022/item/106
https://csi-cop.eu/our-team/
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