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Emlékszel még azokra az időkre, amikor anélkül
kereshettél dolgokat az Interneten, hogy azzal kellett
volna foglalkoznod, hirdetések célpontjává váltál,
vagy a kereséseidet figyelik? Sok idő telt el azóta,
amikor ez lehetséges volt. Az Internet felhasználókat
szerte a világban egyre jobban zavarja, hogy
kereséseik eredményeként célzott hirdetésekkel
bombázzák. Egyre inkább tudatosak abban, hogy
meg szeretnék őrizni a magánéletüket ahelyett, hogy
az Interneten minden lépésüket (keresésüket)
lejegyeznék. A magánéleti féltése attól, hogy a
kormány és a kormányzati ügynökségek hozzáférnek
az adatainkhoz, egyre inkább a figyelem
középpontjába kerül.
Szerencsére mindkettőre mód van napjainkban.
Több mint egy tucat (13) internet kereső motor van,
ami nem követ téged (és keresési utasításaidat), és
így nem bombáz hirdetésekkel a keresési műveleteid
alapján. Miközben mindkettő egyértelműen alapját
képezi a Google, a Yahoo és a Bing üzleti
modelljének, a többiek láthatóan találtak más üzleti
modellt, ami elég jól működik ahhoz, hogy legalább a
piacon maradhassanak és fedezzék költségeiket.
Szóval vessünk egy pillantást ezekre a kereső
motorokra. Ábécé sorrendben mutatom be ezeket,
azaz a bemutatás sorrendje nem tükröz adott kereső
semmiféle kiemelését másikkal szemben.
Disconnect
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Miközben a Disconnect használja a Google, a Yahoo
és a Bing szolgáltatásait, nem gyűjti az IP-címedet.
Továbbá, nem jegyzi az internetes tevékenységed,
vagy kereséseid. Továbbá, bármilyen a Disconnecttel megosztott személyes adatodat 30 napon belül
törlik, a személyes adataid törlésére vonatkozó
kérésed kézhezvételét követően.

Findx

DuckDuckGo

Ez a Dániában lévő kereső motor nem használja a
Google-t, a Yahoo-t vagy a Bing-et a keresési
háttereként. Teljes értékű kereső motor, ami teljes
weblapok, képek, videók és boltok felkutatására
használható. Az eredményeit a saját, a netet
pásztázó robotjától nyeri. A felhasználók, a találatok
osztályozásával szintén hozzájárulhatnak. A Findx
nem tárolja a keresési előzményeket, nem követ és
tart azonosító információkat. Miközben, amennyiben
törvény kötelezi őket, mások kiadják személyes
adataidat.
Mivel
nem
tárolnak
semmilyen
azonosítható adatot, a Findx nem képes bármilyen
adatot
kiadni. Az
adatkezelési
politikájukat
egyértelműen
megfogalmazták
és
könnyen
megtalálható.

A napi 10 000 000 kereséssel a DuckDuckGo egyike
a jobban ismert privát kereső motoroknak. Az ő
nagyon biztonságos – és privát – kereső motorjuk
soha nem jegyzi fel a kereséseidet, miközben
továbbra is nagyon jó keresőnek bizonyul. A
DuckDuckGo sosem gyűjti, vagy tárolja a privát és
személyes adataidat, azaz nincs mit törölni. Minthogy
a keresési előzményeidet sosem tárolják, vagy
követik, a DuckDuckGo nem ad el semmit a hirdetőknek. Így nincsenek célzott hirdetések azok alapján,
hogy miket kerestél. Az sem számít a számára, hogy
a böngésződet privát módban használod-e, vagy
sem, nem befolyásolja a működését.

GigaBlast

A GigaBlast, az egyik legjobbnak tartott privát kereső
motor szinte teljesen elrejt az üzletelők és spammerek elől, emellett nyílt forráskódú kereső motor. A kód
szabadon elérhető a GitHub-on. A GigaBlast milliárdnyi weboldalról saját indexet kezel és valósidejű
információt szolgáltat anélkül, hogy felfedné a
kereséseid, vagy böngészésed előzményét.
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Hulbee

megőrzi az inkognitódat úgy, hogy töröl a keresési
kérésből minden lekövethető elemet. Az egyik
legjobb privát keresőnek tekinthető, ami megvéd az
online csalóktól és távol tartja a spammer-eket.
Megvéd a félrevezető és nem megfelelő oldalaktól,
miközben anonim keresést biztosít.

módon és harmadik félnek sem teszi lehetővé a
személyes adatok feltörést, bányászatát vagy
illetéktelen használatát.
Privatelee

MetaGer

Adott egy privát kereső motor, ami összegyűjtött
adatokat ad át anélkül, hogy a keresési és területi
információkat feljegyezné, a Hulbee releváns
információkat szolgáltat. Sosem elemzi, vagy tárolja
az őt felkeresők információit. Az összes keresés
titkosított, hogy meggátolja a közbeékelődő
támadásokat és adatszivárgást. Kiválasztható a
keresési régió, hogy leszűkítsd a keresését.
Választható még, a „clear your activity”, amivel
elkerülhető, hogy a látogatásnak bármilyen nyoma
maradjon.
Lukol

Noha nem úgy néz ki, mint amitől sokat lehet várni, a
Privatelee biztonságos keresést tesz lehetővé.
Amennyiben kell komoly szűrésre is módot ad. A
Privatelee nem jegyzi meg a keresési kifejezéseidet
hirdetések és felderítés számára. „Haladó keresési”
parancsokkal is szolgál, amivel finomhangolhatod a
keresést. Olaszországi telephelyű, és Qrobe.it néven
is működik.
Qwant
A németországi MetaGer bizalmas és lekövethetetlen
keresést tesz lehetővé, ami nem hagy nyomokat
maga után. Tartalmaz egy proxy szervert, amivel
anonim módon meg lehet nyitni bármilyen, a keresés
eredményében lévő hivatkozást, miközben az IPcímedet a cél szerver elől eltakarja. Mivel sosem
jegyzi fel a kulcsszavaidat, harmadik fél és hirdetők
számára lehetetlenné teszi a célzott hirdetéseket, és
a rosszindulatú támadások szinte teljesen kizárja. A
fenti hivatkozás az angol nyelvű keresési oldalra
visz.
Oscobo

Noha a Lukol a Google-tól proxy szerveren keresztül
szolgáltat tetszés szerinti keresési eredményeket,
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Az Oscobo játékszabálya, hogy semmilyen követést
nem enged meg. Ez az anonim kereső motor nem
tárol , vagy követ felhasználói adatokat, semmiféle

A franciaországi Qwant azt ígéri, hogy nem gyűjt
adatokat. Valójában még egy sütit sem raknak a
böngésződre. Ha szeretnéd, hogy a beállításaid
megmaradjanak, anonim fiókot nyithatsz a Qwantnál. Ellenkező estben a kereső motor semmire sem
emlékszik. A csapatuk kiegészül egy adatvédelemmel foglalkozó taggal is és az adatvédelmi
alapelveiket világosan megfogalmazták és leírták. A
keresési eredményeket saját, a netet pásztázó robot
biztosítja és a Bing-ből származó keresési adatokkal
egészülhet ki. Hirdetéseket láthatsz, de azok nem
célzottak, mivel a Qwant nem követi a felhasználóit.
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Startpage

A Startpage talán az egyik legismertebb privát kereső
motor, különösen a PCLinuxOS felhasználói
számára. A Startpage közted és a Google közötti
összekötőként működik. A Startpage továbbítja a
keresési kérésedet a Google-nak és a Google
válaszából eltávolítja a követési információkat,
mielőtt átadná neked. A 2006-ban indított Startpage
sosem tárol semmiféle személyes adatot – az IPcímet is beleértve – és sosem ad át ilyeneket a
Google-nak. Európai székhelyű, olyan területen
működnek, amely az egyik legszigorúbb személyes
adatvédelmet biztosítja minden tekintetben. Ezzel
szemben az amerikai cégek kötelezhetőek a
felhasználói adatok átadására a kormánynak, vagy
kormányzati ügynökségeknek (mint az NSA).
Európában lévén, nem esnek az USA adatfelderítési
követelmények hatálya alá. Minthogy nem tárolnak
semmilyen felhasználói információt, a Startpage
sosem adott át semmilyen információt kormányzati
szervnek. Végül is nem adhatják azt, ami nincs
nekik. Még Edward Snowden is ezt mondta: „Légy
körültekintő azzal kapcsolatban, hogy mit osztasz
meg a nagy szolgáltatókkal. Vannak alternatívák,
mint a Startpage, amik nem tárolnak adatokat.” A
Startpage
keresési
eredményeiben
lévő
hivatkozásokra
proxy
szerveren
keresztül
kapcsolódhatsz, ami segít távol maradni a céloldalon
folyó adatgyűjtéstől.
WolframAlpha
A WolframAlpha egy számítógépes tudás motor.
Nagyon pontos válaszokat ad és nyílt tudást tesz
elérhetővé. Fő célja a tudás szolgálata és nem követi
azt, hogy mit kerestél. Dinamikus számításokat
végez beépített algoritmusok alapján csakúgy, mint
szakértői
ismereteket
közvetít
számításokról,
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kössék. Az együttes Google és a Gmail (mindkettő
Google-termék), vagy a Bing és a Hotmail (mindkettő
Microsoft termék) együttes használata nem jó ötlet.

emberekről, pénzről és pénzügyekről, egészségről
és gyógyszerekről, zenéről és filmekről, és sok, sok
más egyébről.
Yippy

Keverd a kereső motorokat. Ezzel a keresési
kifejezéseidet elosztod különféle cégek és szerverek
között. A keresések végrehajtása fizikai helyének
változtatgatása szintén segíthet. VPN-t is, vagy proxyt is használhatsz, hogy megváltoztasd a
számítógéped és az ország IP-címét, illetve
törölheted a kereső motorok sütijeit, mielőtt új privát
keresési műveletbe fognál.
Összegzés

A Yippy-ben kézzel kategóriákra bonthatod a
keresési eredményeket és megjelölhetsz bármilyen
nem megfelelő eredményt. A Yippy-vel (Google-hoz
hasonló, más kereső motoroktól) letöltött oldalakat
nézhetsz és a keresési eredményeket olyan
jelölőkkel szűrheted, mint forrás, felhő és weblap.
Mivel a Yippy nem jegyzi a keresési kéréseket, így
célzott hirdetéseket sem jelenít meg.
További ötletek, amik segítenek a biztonságos és
privát böngészésben
Kigyűjtöttem néhány további tippet, amik segítenek a
magánszférádat megőrizni, miközben a Wild Wild
West-et (Vadnyugatot) … akarom ondani a World
Wide Web-et járod.
A nagy keresőktől semmilyen sütit se fogadj el.
Felhasználhatók arra, hogy később beazonosítsanak. Amennyiben már van Google, vagy Bing süti a
gépeden, töröld azokat.

A magánszférád és a biztonságod védelme teljesen
és kizárólag a te kezedben van és te felügyeled.
Olyan szolgáltatások használatával, amik adatokat
gyűjtenek
pénzügyi
haszonszerzés
céljából
(hirdetések eladása), amikről tudott, hogy lepaktáltak
a személyes, érzékeny adatainkat legteljesebb
mértékben elszántan gyűjtő kormánnyal és a
kormányzati szervekkel, MAGADRA és nem másra
rakod a terhet és a felelősséget. Ez különösen igaz
akkor, ha tudatosan tovább használsz bizonyos
szolgáltatókat, amikor tisztában vagy azok
vétkességével.
Jusson eszedbe, ennek SEMMI KÖZE ahhoz, hogy
van-e rejtegetni valód, vagy sincs. Semmi köze
ahhoz, hogy bármi rosszat, legálisat, vagy illegálisat
teszel-e, vagy sem. Alapvető emberi jogod van a
magánszférádhoz, függetlenül attól, hogy a világban
a különböző rezsimek mit szeretnének veled
elhitetni. Hogy egy ismert és történelmi amerikai
személyiséget idézzek, Benjamin Franklin mondta:
„Azok, akik alapvető Szabadságról mondanak le
némi időleges Biztonságért, se a Szabadságot, se a
Biztonságot nem érdemlik meg.

Ne legyen e-mail címed attól, akinél rendszeresen
keresel. A személyes e-mail címed potenciálisan
alkalmas arra, hogy a keresési kifejezésekhez
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