
 

lehetővé teszi a mai (today – alapbeállítás), az 
elmúlt hét nap, az elműlt 30 nap, vagy az összes 
művelet törlését. A product (termék) kategória 
lenyílóban kiválaszthatod egy Google-termék, vagy 
az összes (alapbeállítás) termék előzményeinek 
törlését.

 
területe. Az adatgyűjtés a 21. században pénzzé 
változott. Az összes három- és négybetűs állami 
szervezetet, a kormányok és a cégek szinte minden 
online felhasználóról információt gyűjtenek, ma a 
leghozzáértőbb felhasználók folyton törekednek a 
digitális lábnyomuk csökkentésére. Vannak 
elméletek és vádak avval kapcsolatban, hogy a 
Google szorosan összesimul azokkal a bizonyos 
három- és négybetűs állami ügynökségekkel az 
egész világban.

Az alapnézet neve „Bundle view” (kötegelt nézet), és 
az, ami a fenti képernyőképen látható. Az alternatív 
nézet az „Item view” (elem nézet), ami (a második 
elem) a képernyő bal oldalán választható ki.

A lefelé harmadik elem az ablak bal oldalán a 
„Delete activity by” (x műveleteinek törlése). A fenti 
képernyőkép az alap, amit a böngészőben látsz. A 
„Delete by date” (törlés dátum szerint) lenyíló,
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Vagy szereted „őket”, vagy szereted utálni „őket”. 
Valóban úgy tűnik nincs nagyon középút.

Az „ők” a Google. Szó szerint mindenhol ott vannak. 
Sokféleképpen, nehéz nem „beléjük” ütközni a 
neten. Amellett, hogy elsőosztályú kereső motort 
futtatnak az interneten, működtetik a Gmail-t, a 
Google Docs-t, a Google Maps-t, a Google News-t, 
a Google Translate-et, a YouTube-ot, a Google+-t, a 
Google Play store-t, a Google Drive-ot, a Google 
Photos-t, a Google Hangouts-t, a Google Voice-t, a 
Google Wallet-et, a Blogger stb. A lista folyton bővül, 
ahogy Larry és Sergei növeli birodalmát.

Ha úgy gondolod, hogy a Google-t csak ezek a 
szolgáltatások jelentik, 100%-ig tévedsz. Amit sokan 
nem vesznek észre, hogy a Google bevételei 
származnak 1) hirdetési eladásokból és 2) 
információgyűjtésből rólad, amit elad bárkinek, aki 
hajlandó fizetni érte. Az információk lehetnek arról, 
amit szeretsz, vagy utálsz, kinek írsz gyakran, kitől 
kapsz e-maileket, milyen weblapokat látogatsz, mire 
keresel rá, mit vásárolsz, milyen videót nézel és 
néha még azt is, hogy mit nézel a TV-ben, vagy kivel 
beszélsz telefonon. Minél több szolgáltatást 
ellenőriz, annál több személyes információhoz fér 
hozzá rólad a Google. A Google valamikori hitvallása 
„Do no evil” (ne tégy rosszat) kínos halált halt régen.

Függetlenül attól, hogyan érzel a Google-lal 
kapcsolatban, mindenki használta már 
szolgáltatásait valamikor. Még ha már kerülöd is 
szolgálatait (ami nehéz), nagy valószínűséggel 
használtad azokat a múltban.

Nos, mi lenne ha úgymond el tudnád tüntetni a 
Google-s nyomaidat? Nos, ez a Google My Activity 
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A  lenyíló tetejénél a „Try This” (ezt próbáld ki) 
hivatkozás kiválasztása további lehetőségeket ad. 
Kattints a „+” jelre a képernyő tetejénél. Ezután a 
„Filter by date” mezőben beállíthatsz egy 
tetszőleges dátumtartományt, amit törölni akarsz. Az 
alapbeállítások (a dátumtartományt kivéve) bal oldalt 
láthatóak, az összes Google-termék előzményeinek 
törlésére. Csak az „All products” kijelölés törlése 
után lehet azon termékeket kiválasztani, amiket 
törölni akarsz az előzményekből. Például meg 
akarod tartani a Google+, a Google Play Store és a

 
YouTube előzményeidet. Ekkor gondoskodj arról, 
hogy azok a Google-termékek ne legyenek 
kiválasztva, miként a képen jobbra.

Vissza a My History képernyőjére, bal oldalt a fentről 
harmadik elem a menüben az „other” (egyéb) 
Google-tevékenységek beállítása. Megjeleníti az 
„egyéb” Google-tevékenységeket. Például kattintás 
a „visit timeline”-ra (idővonal megtekintés) a 
„Location History” (helyszínek) megmutatja az 
összes adatot, amit a Google (és a Google Maps) a
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felkeresett helyszínekről gyűjtött. Sokaknak sokkoló 
lehet, hogy milyen sok információt gyűjt a Google.

Meglepő módon a „Device Information”-nál a „visit 
activity”-ra kattintva nekem semmit se mutatott. 
Meglepődtem, mivel Android telefonom van. Talán 
azért lehet, mert a Google fiókom beállításainál a 
„Device Information”-t szüneteltettem. Ez legalább 
részben jelzi, hogy ez a beállítás valahogy él. 
Ugyanakkor, az Android mobilomról rengeteg 
információt találtam a „Location History”-ban 
(tartózkodási helyek), ami jelzi, hogy szivárgások és 
átlapolások vannak abban, ahogy a Google tárolja 
az adatokat rólad. Vagyis, ha a digitális lábnyomod 
nagy részét meg akarod semmisíteni, akkor 
ajánlatos alaposan ellenőrizni az összes szekciót, 
mivel soha sem lehetsz teljesen biztos, a Google 
milyen kategóriát választ az adataid mentésére.

 
Terület, ami sok felhasználót érdekel, az „Activity 
controls” (tevékenységek beállítása). Itt mód van tel-
jesen kikapcsolni (szüneteltetni) előzmény-
csoportokat sok olyan Google termékre, amiket e-
setleg felkeresel. Ezek a területek „Web & App 
Activity”, „Location History”, „Device Information”, 
„Voice & Audio Activity”, „YouTube Search History” 
és „YouTube Watch History”. Lent további hivatko-
zások vannak a Google+ beállítások, írások, 
keresési beállítások és a hirdetések 
testreszabására.

A menüből a „My Account”-ot kiválasztva, a képer-
nyő bal oldalán egy újabb ablak nyílik, amivel mód 
van minden, a Google-fiókodhoz tartozó beállítás 
bütykölésére. Egy hasznos lehetőség a „Find Your 
Phone” tulajdonság. Ezzel megkeresheted, vagy 
rácsöröghetsz a telefonodra. Azt is lehetővé teszi, 
hogy távolról zárold a telefont, ígyy nem érhető el.

 
Ha minden más csődöt mond, lehetővé teszi távolról 
törölni a telefont, hogy elkerüld személyes adataid 
rossz kezekbe kerülését.

Amikor a „Find Your Phone”-t (telefon megkeresése) 
választod, látni fogsz egy listát, a Google-fiókodhoz
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bejegyzett telefonokról és táblagépekről. Válaszd ki 
a megkeresendő eszközt.

Az eszközt kiválasztva (az aktuális telefonomat, az 
LG V20-at választottam), kapsz egy menüt az 
eszközön végrehajtható műveletekről. A lista elég 
egyértelmű kell legyen.

Gondosan nézd át a „My Accounts” beállításait. 
Valószínűleg találsz olyan dolgokat, amikről sosem 
gondoltad volna, hogy beállítható lenne. A 
helyzetedtől függően, az összes ilyen elem segíthet 
a Google digitális lábnyomod csökkentésében. Mivel 
mindenkinek mások a körülményei, itt nem megyek 
végig ezeken a beállításokon. Arra talán egy egész 
könyv kellene, sokkal inkább mint egy cikk egy 
magazinban. A fiók beállításainak többsége 
visszavonható, ha tehát valamilyen beállítást

 

megváltoztatsz, viszonylag könnyű feladat 
visszaállítani, ha nálad a változtatások nem váltak 
volna  be.
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Összegzés

Az előbbiek képet adhattak a Google által gyűjtött 
adatok volumenéről. Sok tekintetben meghökkentő 
lehet. Kérdezheted, „milyen hosszan őrzi meg a 
szerverei naplóit a Google?” A válasz erre, vég-
telenül. Lefordítva, örökre. Kilenc hónap után a 
Google törli a feljegyzett IP-címeid egy részét. 18 
hónap után a Google a gépedhez, vagy eszközöd-
höz köthető sütik azonosítóit „anonimizálja”

A Google-eszközök használata nyomainak törlése 
bizonyára jó módja az általános digitális lábnyomod 
csökkentésének. Ugyanez mondható el az „Activity 
controls” keretében gyűjtött információk beállításával 
kapcsolatban is. Ugyanakkor, ha az adataidat már 
beszippantották a három-, vagy négybetűs 
ügynökségek, kormányok, vagy cégek, akkor csak a 
Google által gyűjtütt adatokat törlöd. Ezek a 
beállítások nem lesznek hatással az olyan 
információkra, amiket harmadik fél már elcsaklizott 
és összegyűjtött. Az adatok (a három- és négybetűs 
kormányügynökségek „metadata”-nak hívják) örökre 
náluk marad, és valószínűleg inkább kútba ugranál, 
mintsem hozzáférhetővé tennéd számukra és 
átadnád nekik azokat az adatokat.

Furcsának találom, hogy az online adatok kevésbé 
személyesek, mint a postai levél. Sok jogrendben 
MINDENKI számára tilos elfogni, vagy elolvasni 
levelet bírósági felhatalmazás nélkül. A „mindenki”-
be beletartoznak a kormányok, a kormányügy-
nökségek és mindenki más. A körülöttünk keringő 
adatok mellett, legyenek azok nyíltak, vagy 
titkosítottak, úgy vélem túl nagy a kísértés, hogy 
belelessenek. Emlékszem, majd meghaltam, hogy 
lássam mi van a folyosó végén lévő zárt ajtó mögött, 
vagy a Karácsonyfa alatti ajándékok tartalmát.

Egy bölcs mondásra emlékeztet: „csak azért mert 
valamit megtudsz tenni, még nem kell megtenned”. 
Mivel sokan nem értik ezt az alapelvet, neked kell 
minimalizálni a RÓLAD számukra rendelkezésre álló 
információk mennyiségét. 
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