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Įvadas

Iš kur socialiniame tinkle Facebook pasirodančios reklamos žino, kur 
norėčiau nuvykti? Kaip individualios paieškos žodžiai gali padėti numatyti gripo 
epidemiją? Kaip informacija, kuria dalijuosi internete, gali padėti milijonams 
kitų žmonių?

Iš atskirų interneto vartotojų gauta informacija yra kaupiama ir sudaro 
didžiulį duomenų masyvą, vadinamą didžiaisiais duomenimis (angl. Big data). 
Interneto platybėse išsibarsčiusios informacijos analizė ne tik suteikia didelių 
galimybių, bet ir kelia daugybę klausimų. Didieji duomenys – tai tarsi mūsų laikų 
skaitmeninė aukso kasykla. Leidinyje „Skaitmeniniai aukso ieškotojai“ (angl. „Digi-
tal Gold Miners“) pateikiama pagrindinė informacija apie didžiuosius duomenis ir su 
jais susijusios užduotys. Ypač išsamiai jame nagrinėjamas informacijos apie inter-
neto vartotojus rinkimas ir numatytoji surinktos informacijos naudojimo paskirtis.

Ši medžiaga gali paskatinti jus susimąstyti apie savo, kaip informacijos teikėjo 
ir naudotojo, vaidmenį. Jos tikslas – palaikyti aktyvų ir atsakingą pilietiškumą ir 
pasiūlyti priemonių, kaip valdyti informaciją ir gyvenimą skaitmeniniame amžiuje.

Nurodymai leidinio naudotojams
Šis leidinys skirtas mokant jaunuolius (13-mečius ir vyresnius) medijų ir 

informacinio raštingumo, pavyzdžiui, mokyklose, bibliotekose, jaunimo darbo ir 
laisvalaikio tikslais.
Leidinį sudaro keturi skyriai, kuriuose didieji duomenys nagrinėjami interneto 
vartotojų požiūriu.

• Ką? Kas? Kaip? Trys klausimai apie didžiuosius duomenis.
• Informacijos kalnas skaitmeninėje aukso kasykloje – kaip panaudojami duome-

nys?
• Pavojingi vandenys – ar kyla grėsmė privatumui?
• Savo duomenų valdymas.

 Kiekvieno skyriaus pabaigoje mokiniams pateikiamos užduotys. Užduotis galima 
naudoti nekeičiant arba pritaikyti savo grupei. Kai kurioms iš jų atlikti reikalingas 
kompiuteris ir interneto ryšys.
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What, who and how  
– three questions 
about big data
WHAT is Big DATA?
Big data refers to the collection, storing and analysis of very large, 
unorganised masses of information in different forms and coming from 
different sources by utilising the Internet and modern technology. Big 
data is characterised by information being generated and spread very 
rapidly. Our digital universe – all the data we create and share – is growing 
constantly by 40 percent a year. International Data Corporation (IDC) 
estimates that the amount of data accumulated by 2020 will be so 
large that storing it would require such an enormous number of tablet 
computers that, when stacked on top of each other, they would reach the 
Moon more than 6.5 times.

The information masses of big data are accumulated from sources such as 
GPS data, information searches, social media contents and data collected 
by various detectors and sensors. Different types of data from different 
sources, such as photographs, location information and social media 
discussions, can be combined in many different ways to be analysed and 
refined. Big data has no value in and of itself, but the data can be refined 
to suit a wide variety of uses. This is why big data can be considered a 
kind of digital gold mine.

Ką? Kas? Kaip? 
Trys klausimai apie 
didžiuosius duomenis

KĄ REIŠKIA DIDIEJI DUOMENYS?

 Sąvoka „didieji duomenys“ reiškia labai didelių, skirtingų formų ir iš 
skirtingų šaltinių, naudojantis internetu ir šiuolaikinėmis technologijomis, gautos 
informacijos masyvų rinkimą, saugojimą ir analizę. Didžiuosius duomenis galima 
apibūdinti kaip labai greitai kuriamą ir skleidžiamą informaciją. Mūsų skaitmeninė 
visata, t. y. visi duomenys, kuriuos kuriame ir kuriais dalijamės, per metus paau-
ga 40  proc. „International Data Corporation“ (IDC) skaičiavimais, iki 2020  m. 
sukauptų duomenų kiekis bus toks didelis, kad jiems laikyti reikės tiek planšetinių 
kompiuterių, jog sudėję juos vieną ant kito daugiau nei 6,5 karto viršysime atstumą 
iki Mėnulio.

2020 m.

 Didžiųjų duomenų informacijos masyvai kaupiami iš tokių šaltinių kaip 
GPS (padėties nustatymo sistemos) duomenys, informacijos paieška, socialinės 
žiniasklaidos turinys, taip pat įvairių detektorių ir jutiklių surinkti duomenys. 
Siekiant išanalizuoti ir apdoroti, skirtingų rūšių duomenys iš skirtingų šaltinių, 
pavyzdžiui, nuotraukos, vietovės informacija ir socialinės

žiniasklaidos diskusijos, gali būti jungiami įvairiais būdais. Patys savaime di-
dieji duomenys nėra vertingi, tačiau jie yra apdorojami ir pritaikomi įvairiems da-
lykams. Štai kodėl didieji duomenys gali būti laikomi skaitmenine aukso kasykla.

WHo collecTs DATA?
The enormous mass of information is growing often unbeknownst to the 
Internet user. Every tap of a key, loading of a page and reading of online 
news can increase our digital footprint. An increasing number of everyday 
items is being connected to the Internet. Thus, the information forms a 
massive pile, but it is actively collected as well.

information is collected by, for example:
•	 social media service providers (e.g. user profiles)

•	 administrators of search engines and online services (search histories, 
information logs)

•	 businesses (transactions, customer registries, online behaviour of 
customers)

•	 public administration (e.g. health care, authority registries, traffic 
design and monitoring)

•	 navigation service providers (e.g. time and location information, 
positioning of people and vehicles)

HoW is DATA collecTeD?
Collecting user information online and via mobile applications is carried 
out through a variety of processes.

Information is obtained in situations such as when people create and use 
profiles in social media services or provide customer information on a 
business’ website when ordering products. 

A search engine will remember your previous searches by retaining 
your search history, and an online TV service is able to recommend 
an interesting movie or TV series based on your viewing history. The 
functionality of travel instructions and navigation services is based both 
on location information from individual users and choices made by several 
users while travelling.

A device connected to the Internet can be identified by IP address. Cookies 
enable websites or applications, along with their administrators, to collect 
information about a person’s online behaviour. Technical information 
can also be collected directly from a browser, for example: the more the 
user has modified the browser by installing add-ons, the better the user 
can be identified.

Digital golD miners – information anD activities regarDing big Data on the internet
What, who and how – three questions about big data
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KAS RENKA DUOMENIS?

 Didžiulis informacijos kiekis auga interneto vartotojui dažnai net nežinant. 
Kiekvieną kartą paspaudus klavišą, atvėrus tinklalapį ar skaitant naujienas inter-
nete, daugėja mūsų paliekamų skaitmeninių pėdsakų. Prie interneto jungiama vis 
daugiau kasdienių daiktų. Taigi informacijos kalnas auga tarsi savaime. Informacija 
taip pat renkama ir aktyviai.

 Informaciją renka:
• socialinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai (pvz., vartotojų profiliai);
• paieškos sistemų ir internetinių paslaugų administratoriai (pvz., paieškos 

istorija, informacijos žurnalai);
• įmonės (pvz., operacijos, klientų registrai, klientų elgesys internete);
• viešojo valdymo sektorius (pvz., sveikatos priežiūra, institucijų registrai, 

duomenų srauto projektavimas ir stebėsena);
• navigacijos paslaugų teikėjai (pvz., laiko ir vietovės informacija, žmonių ir 

transporto priemonių padėties nustatymas).

KAIP RENKAMI DUOMENYS?

 Vartotojo informacija internete ir per mobiliąsias programėles renkama 
įvairiai.

 Informacija gaunama, kai vartotojai susikuria ir naudoja profilius socialinėje 
žiniasklaidoje arba pateikia kliento duomenis įmonės interneto svetainėje, 
užsakydami produktus.

 Paieškos sistema įsimena ankstesnes paieškas, nes išsaugo paieškos 
istoriją, o internetinės televizijos paslaugos teikėjas gali pasiūlyti įdomų filmą ar 
serialą, remdamasis jūsų žiūrėtų programų istorija. Kelionių nurodymų ir navigaci-
jos paslaugų funkcionalumas pagrįstas tiek atskirų vartotojų vietovės informacija, 
tiek kelių vartotojų pasirinkimais keliaujant.

 Prie interneto prijungtas įrenginys atpažįstamas pagal interneto proto-
kolo (IP) adresą. Slapukai (angl. cookies) suteikia galimybę interneto svetainėms 
ar taikomosioms programoms ir jų administratoriams rinkti informaciją apie as-
mens elgseną internete. Techninę informaciją taip pat galima rinkti tiesiogiai iš 
naršyklės, pavyzdžiui, kuo daugiau vartotojas keičia naršyklę, įdiegdamas plėtinius, 
tuo lengviau šį vartotoją atpažinti.
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INTERNETO SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS

Žiniatinklio naršyklė (dažnai va-
dinama tiesiog naršykle)  – tai kompiuterinė progra-
ma, leidžianti naudotojui peržiūrėti ir pateikti tekstą, 
vaizdus ir kitą informaciją, randamą tinklalapiuose. 
Naršyklių pavyzdžiai: Firefox, Chrome, Internet Explor-
er ir Safari.

Taikomoji programa  – tai programa, įdiegta 
kompiuteryje ar išmaniajame telefone, arba žaidimas ar net 
plėtinys, įdiegtas žiniatinklio naršyklėje. Taikomosios programos pa-
prastai yra ribotos paskirties įrankiai. Jos skirtos, pavyzdžiui, fail-
ams perduoti, dalytis vaizdais, IP adresui slėpti arba bendrauti 
su šeima ir draugais.

Administratorius  – tai asmuo ar grupė asmenų, 
kurie stebi internetinės paslaugos veikimą ir vartotojus. Dau-
guma internetinių paslaugų, kurios gali būti užregistruotos, 
turi administratorių ar bent jau srities (angl. domain) savininką. Į 
administratorių galima kreiptis, jei kiltų klausimų, kaip naudotis in-
ternetine paslauga.
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1 veiklos idėja

 Pirmiausia parašykite, kam naudojate internetą. 
Pažvelkite į sąrašą ir pamąstykite, kaip jūsų naudojami 
įrenginiai, interneto svetainės ir taikomosios programos 
renka informaciją apie jus. Panagrinėkite atsakymus grupėje 
ir pamąstykite, kokia informacija galėjo būti surinkta apie 
kiekvieną grupės narį.

 Patarimas. Analizuodami užduotį, dalyviai gali 
peržiūrėti Australijos tinklaraštininko sąrašą (anglų kalba) 
straipsnyje „Ką Facebook žino apie jus?“ (http://daylandoes.
com/facebook-and-your-data/), kuriame išvardyta Facebook 
renkama informacija apie vartotojus.

 Dabar 2030 m. Pamąstykite, kokios interneto paslau-
gos ir daiktai galėtų rinkti informaciją apie jus ateityje. Pa-
sirinkite gyvenimišką situaciją ar įvykį, per kurį apie jus su-
rinkta informacija, jūsų nuomone, būtų naudinga ir padarytų 
jūsų gyvenimą vertingesnį ar patogesnį. Nupieškite arba pa-
pasakokite apie save tuo metu.

DIDIEJI 
DUOMENYS

KAS YRA SLAPUKAI?

Interneto svetainės gali naudoti slapukus. Slapukas – tai failas, siunčiamas į 
vartotojo kompiuterį ir ten saugomas.

Slapukai leidžia laikinai saugoti interneto vartotojo informaciją, kol uždaroma 
žiniatinklio naršyklė arba ilgiau. Pastaruoju atveju kai kurie elementai, pavyzdžiui, 
slaptažodžiai ar internetinės parduotuvės pirkinių krepšelio turinys, saugomi net 
uždarius interneto svetainę ir naršyklę.

Slapukai paprastai palengvina naudojimąsi internetu, nes vartotojo infor-
macija išsaugoma interneto svetainės atmintyje. Kita vertus, slapukai leidžia sekti 
interneto vartotojus, nes, be kitos informacijos, jie gali atskleisti, kokią interneto 
svetainę vartotojas naršė ir kaip ilgai. Interneto svetainės administratorius gali 
perduoti vartotojo informaciją kitiems asmenims, pavyzdžiui, reklamuotojams ar 
analitikams.

Keičiant interneto naršyklės nuostatas, galima išjungti arba apriboti slapu-
kus. Tačiau kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetinės bankininkystės, 
slapukai reikalingi, kad jos tinkamai veiktų. Norėdami sužinoti, kaip išjungti slapu-
kus, peržiūrėkite savo naršyklės nuostatas ir instrukcijas.

SKAITMENINIAI AUKSO IEŠKOTOJAI – INFORMACIJA IR VEIKLA, SUSIJUSI SU DIDŽIAISIAIS DUOMENIMIS INTERNETE
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Informacijos kalnas skaitmeninėje 
aukso kasykloje – kaip 
panaudojami didieji duomenys?

VERTINGI DUOMENYS

Norint panaudoti didžiulį informacijos kiekį, reikia 
atlikti sudėtingą analizę ir sujungti atskirus duomenų el-
ementus su kita turima informacija. Sukaupti duomenys 
taip pat turi tiesioginę piniginę vertę, nes įmonės, kurios 
atlieka didžiųjų duomenų analizę, parduoda interneto 
vartotojų informaciją kitoms įmonėms ir asmenims.

Be įmonių ir reklamuotojų, apdorota informacija taip 
pat gali būti naudinga pavieniams interneto vartotojams 

ar, pavyzdžiui, internetinių paslaugų kūrėjams. Be to, didelio 
duomenų kiekio analizė gali prisidėti prie mokslinių tyrimų ir 
padėti viešojo valdymo sektoriui ir įmonėms patobulinti tam 
tikrus dalykus, pavyzdžiui, transportą, kad jis būtų sklandes-
nis ir saugesnis.

Internetinės paieškos sistemos gali suteikti įdomios 
ir reikalingos informacijos apie pasaulio reiškinius. Žmonių 
skirtingų paieškos rezultatų įrašymas ir jų dažnumo palygin-

imas gali suteikti informacijos apie tokius dalykus kaip epi-
demijos, vartotojų įpročiai ar ekonomikos svyravimai. Paieškos 

rezultatai daugiausia nurodo dabartinius įvykius ir reiškinius, tačiau 
juos galima panaudoti ir ateities prognozėms.

Paieškos sistema gali išpranašauti gripo bangą

Pakilus temperatūrai ir perštint gerklei, internete paprastai ieškoma 
informacijos apie šiuos simptomus. Google palaikoma gripo svetainė renka 
šią informaciją ir numato kylančias ligos bangas prieš joms išsivystant į 
didžiules epidemijas.

Iki šiol sveikatos priežiūros institucijos paprastai patikimų duomenų 
apie epidemijos protrūkius gaudavo tik praėjus keletui dienų nuo jų 
pradžios, kai žmonės ieškodavo, kaip šiuos simptomus gydyti. Tikimasi, 
kad tikralaikė paieškos sistemų informacija padės anksčiau nustatyti 
epidemiją ir neleis jai plisti. Iš paieškos rezultatų prognozuojama epidemi-
ja ir realios gripo bangos atitinka, tačiau kol kas šis paieškos rezultatais 
grindžiamas modelis negali būti visiškai patikimas.

SKAITMENINIAI AUKSO IEŠKOTOJAI – INFORMACIJA IR VEIKLA, SUSIJUSI SU DIDŽIAISIAIS DUOMENIMIS INTERNETE
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GREITAS IR LENGVAS VERSLO VYKDYMAS

Paprastas interneto vartotojas didžiųjų duomenų apdorojimą gali pajusti iš 
sparčiau kuriamų paslaugų ir didesnio patogumo vartotojui. Stebėdami interneto 
vartotojų veiksmus ir elgesį, paslaugų teikėjai sužino, pavyzdžiui, apie tam tikras 
savo interneto svetainių problemas arba mėgstamas funkcijas.

Pirkimo, bankininkystės ar tarpininkavimo paslaugos, taip pat daugybė kitų 
verslo formų tapo iš dalies ar netgi visiškai internetinės. Pavyzdžiui, tikralaikiai 
kelionės nurodymai, išsaugotas internetinės parduotuvės pirkinių krepšelis ir var-
totojo informacijos laikymas galimi dėl renkamų, saugomų ir kuriant paslaugas 
naudojamų duomenų.

TIKSLINĖ REKLAMA

Vienas iš tikslinės reklamos tikslais renkamos infor-
macijos pavyzdžių yra internetinės formos. Interneto 
svetainė padeda surasti produktą arba siūlo alternatyvų, 
kurios galėtų jums patikti, o administratoriai gauna in-
formacijos apie jus ir jūsų pomėgius.

Laura nori nuvykti ten, kur šilta

Oras lauke prastas, o man dar liko kelios atostogų 
dienos. Norėčiau nuvykti ten, kur šilta. Ieškau paskuti-
nės minutės pasiūlymų interneto svetainėje zeebookers.com. 
Gal reikėtų vykti į Ispaniją? Įdomu, ar Graikijoje jau šilta? Nurodau 
tinkamas datas ir ieškau gražių vietų. Interneto svetainė taip pat siūlo 
viešbučius už prieinamą kainą ir aš žymiu paieškos formos laukelius su pagei-
daujamomis apgyvendinimo vietos ypatybėmis. Gal turėčiau iškart užsisakyti šias 
atostogas?

Kitą dieną šoninėje Facebook svetainės juostoje pasirodo flyrealcheap.com 
reklama, kurioje siūlomi kelionės paketai į Graikiją, Ispaniją ir Bulgariją. Įdomu, iš 
kur Facebook žinojo, kad man reikia atostogų?

Interneto svetainės administratorius gali atskleisti ir parduoti surinktą 
informaciją vadinamosioms trečiosioms šalims, pvz., reklamuotojams, internetinių 
paslaugų teikėjams ar įmonėms, atliekančioms analizę. Norint pateikti reklamuo-
tojui patikimus duomenis apie vartotojų įpročius, neužtenka vieną kartą užsukti į 
svetainę ir pažymėti kelis langelius: kuo daugiau interneto svetainių aplankote ir 
kuo daugiau ieškote, tuo taiklesnių pasiūlymų reklamuotojai gali jums pateikti. 
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2 veiklos idėja

 Susiskirstykite į grupes, pavyzdžiui, po keturis. Vie-
na grupės pora naudojasi paieškos sistema ir ieško tekstų 
bei pranešimų pagal paieškos žodžius „didžiųjų duomenų 
nauda“, o kita pora naudoja paieškos žodžius „didžiųjų 
duomenų grėsmė“. Apie pusvalandį analizuokite tekstus 
ir užsirašykite, kokią naudą jie teikia ir kokią grėsmę ke-
lia. Tada grįžkite į savo grupes, palyginkite rezultatus ir 
aptarkite, kurie atrodo reikšmingesni – grėsmė ar nauda. 
Taip pat galite surengti debatus, per kuriuos viena grupė 
teigiamai vertina didžiųjų duomenų reiškinį, o kita jam ne-
pritaria.

DIDIEJI 
DUOMENYS

DIDIEJI 
DUOMENYS
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Informacijos kalnas skaitmeninėje aukso kasykloje – kaip panaudojami didieji duomenys?
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Pavojingi vandenys – ar kyla 
grėsmė privatumui?

 Paprastam interneto vartotojui didieji duomenys kelia tam tikrų klausimų, 
ypač dėl privatumo apsaugos ir netinkamo informacijos naudojimo. Ar kada nors 
skaitėte interneto svetainių ar taikomųjų programų naudojimo sąlygas? Ar esate 
susimąstę, kad kas nors galėtų netinkamai naudotis jūsų informacija arba naudoti 
ją nedorais tikslais?

DIDIEJI DUOMENYS IR DUOMENŲ APSAUGA

 Asmens duomenų pateikimas internete ir paslaugos teikėjų renkami as-
mens duomenys greitai tapo įprastu reiškiniu. Lengva nepastebėti, kaip plačiai 
internetinė paslauga renka informaciją, pavyzdžiui, naudodama slapukus. Inter-
nete kaupiami didieji duomenys daug pasako apie interneto vartotojus ir leidžia 
sudaryti vis išsamesnius žmonių profilius. Iš tiesų buvo baiminamasi, kad didieji 
duomenys pakenks žmonių privatumui ir duomenų apsaugai. Dauguma šalių turi 
teisės aktus, kuriais reglamentuojamas asmens duomenų rinkimas, naudojimas ir 
atskleidimas.

 Internetinių paslaugų teikėjai dažnai paskelbia privatumo pranešimą ir 
naudojimo sąlygas. Susipažinkite su šiais dokumentais prieš pateikdami savo as-
mens duomenis ir prieš naudodamiesi paslauga, kad žinotumėte, ką įsipareigojate 
ir kokiais tikslais suteikiate informaciją. Taip pat sužinosite, su kuo turite reikalų 
ir kokioje šalyje įsikūręs paslaugos teikėjas. Įvairių šalių ir regionų teisės aktai, 
kuriais reglamentuojamos interneto vartotojų teisės, skiriasi.

SKAITMENINIAI AUKSO IEŠKOTOJAI – INFORMACIJA IR VEIKLA, SUSIJUSI SU DIDŽIAISIAIS DUOMENIMIS INTERNETE
Pavojingi vandenys – ar kyla grėsmė privatumui
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Sudėtingos naudojimo sąlygos?

Naudojimo sąlygos ir privatumo apsaugos straipsniai kartais gali 
atrodyti ilgi ir nuobodūs, tačiau turėtumėte juos atidžiai išnagrinėti, 
ypač tų interneto svetainių, kuriomis dažnai naudojatės. Pagrindinis 
interneto svetainių ir taikomųjų programų principas paprastai yra tas, 
kad naudodamiesi paslauga sutinkate su konkrečiomis nuostatomis ir 
sąlygomis, pavyzdžiui:

„Naudodamiesi interneto svetaine, įsipareigojate laikytis šiuo 
metu galiojančių sąlygų. Kadangi svetainės savininkas gali kartkartėmis 
keisti sąlygas, rekomenduojame reguliariai jas peržiūrėti. Jeigu nesu-
tinkate su naudojimo sąlygomis, prašome jūsų nesinaudoti svetaine.“

Internetinių paslaugų teikėjai gana dažnai keičia naudojimo 
sąlygas, todėl turėtumėte įsitikinti, kad jūsų privatumo nuostatos irgi 
atnaujintos. Taip pat vertėtų nepamiršti, kad visa internete pateikta 
asmeninė informacija vieną dieną gali tapti vieša.

ŠALIN RANKAS NUO MANO TAPATYBĖS!
Asmeninės informacijos laikymas internetinėse 

duomenų bazėse ir pateikimas socialinėje žiniasklaidoje 
didina netinkamo jos panaudojimo riziką. Viena iš pastaruoju 
metu paplitusių internetinių apgavysčių formų yra tapatybės 
vagystė internete. Pavyzdžiui, apgavikas gali susikurti netikrą kito 
interneto vartotojo profilį socialinėje žiniasklaidoje arba užsisakyti 
internetinėje parduotuvėje produktų naudodamasis kito asmens duome-
nimis.

Kuo išsamesnę informaciją apie save pateikiate, tuo lengviau įvykdyti 
tapatybės vagystę. Apgavikas gali pakenkti jums žinodamas vien telefono numerį 
ir gimimo datą. Todėl susipažinkite su internetinių paslaugų, kuriomis naudojatės, 
privatumo nuostatomis ir pasitikrinkite, kokius asmens duomenis skelbiate.

DIDIEJI 
DUOMENYS

3 veiklos idėja
Ar esate susipažinę su socialinės žiniasklaidos 

paslaugų naudojimosi sąlygomis? Kartu panagrinėkite 
įvairių paslaugų naudojimosi sąlygas. Ar jus kas nors 
nustebino? Ar sąlygos jums aiškios, o gal jas sunku su-
prasti?

Suraskite internetinio žurnalo, žaidimų svetainės ar socialinės ži-
niasklaidos paslaugos duomenų privatumo taisykles. Kartu panagrinė-
kite jas ir apsvarstykite šiuos klausimus: kokią informaciją tinklalapis 
renka iš savo skaitytojų; kokią informaciją tinklalapis renka net vartotojui 
tiesiogiai nepateikiant savo duomenų; kam ši informacija reikalinga; ko-
kią informaciją norite pateikti interneto svetainei. Aptarkite, ar apdairiai 
elgiatės su savo asmens duomenimis.

SKAITMENINIAI AUKSO IEŠKOTOJAI – INFORMACIJA IR VEIKLA, SUSIJUSI SU DIDŽIAISIAIS DUOMENIMIS INTERNETE
Pavojingi vandenys – ar kyla grėsmė privatumui
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Savo duomenų valdymas
Sustabdyti duomenų kaupimą ir aktyvų rinkimą galite 

tik tuo atveju, jei visiškai atsisakysite šiuolaikinių technologijų. 
Tačiau galite valdyti iš jūsų renkamą informaciją ir savo veiks-
mus.

Asmens duomenys jums gali būti pelningi arba jūs galite 
juos suteikti savanoriškai, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų tikslais.

MANO 
DUOMENYS

TAPKITE AKTYVŪS INTERNETE
Vienas iš didžiųjų duomenų naudojimo būdų yra 

lanksti produktų kainodara, remiantis paklausa, laiku ir 
vartotojų elgsena. Lanksti, t. y. dinamiška, kainodara tai-
koma, pavyzdžiui, parduodant koncertų ar skrydžių bilie-
tus. Perkant bilietus, kainos gali labai skirtis, priklauso-
mai nuo datos ir netgi laiko. Pirkdami bilietus, pasinaudokite 
internetiniais laikrodžiais, rodančiais, kada jūsų norimiems bilie-
tams taikoma speciali kaina.

Vartotojo duomenų atskleidimas įmonėms gali būti laikomas savanorišku 
ir neatlygintinu. Jei įmonės iš jūsų vartotojo informacijos gauna pajamų, ar jums 
turėtų priklausyti kokia nors dalis? Kai kurie paslaugų teikėjai gali jums mokėti 
už leidimą naudotis vartotojo duomenimis ir anonimiškai parduoti informaciją 
trečiosioms šalims. Tačiau pajamų dalis, išmokama pavieniams vartotojams, šiuo 
metu sudaro tik kelias dešimtis eurų per metus.

Privatūs asmenys ne tik dalijasi informacija apie savo elgesį internete, bet ir 
gali, pavyzdžiui, dalytis savo kompiuterių duomenų apdorojimo galia mokslo labui. 
Stanfordo universitetas ieško būdų, kaip išgydyti degeneracines smegenų ligas, o 
Oksfordo universitetas siekia išspręsti klimato kaitos problemą.

http://folding.stanford.edu/
http://www.climateprediction.net/

Pagal toliau pateiktus nurodymus galite pašalinti slapukus, stebinčius jūsų 
elgesį internete. Jeigu nenorite, kad slapukai būtų saugomi jūsų kompiuteryje, 
galite juos reguliariai pašalinti arba naudoti privataus naršymo režimą.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt&vid=1-6 
35760859144753372-1423426481

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-
websites-stored

Explorer: https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies# 

SKAITMENINIAI AUKSO IEŠKOTOJAI – INFORMACIJA IR VEIKLA, SUSIJUSI SU DIDŽIAISIAIS DUOMENIMIS INTERNETE
Savo duomenų valdymas

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt&vid=1-6
35760859144753372-1423426481
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt&vid=1-6
35760859144753372-1423426481
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies# 
https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies# 


14

PRAKTIŠKI PATARIMAI

Galite įjungti savo naršyklės funkciją „Nesekti“ ir į interneto svetaines bus 
išsiųstas prašymas nustoti sekti jūsų veiksmus. Tačiau dauguma interneto svetainių 
vis dar nepripažįsta naršyklės prašymo ir toliau renka lankytojų informaciją.

Naršyklių privataus naršymo režimas nereiškia anonimiško interneto nar-
šymo. Interneto svetainės, kuriose lankotės, vis tiek gali matyti jūsų IP adresą ir 
individualias naršyklės funkcijas. Tačiau naudojant privataus naršymo režimą jūsų 
kompiuteryje ir tinklalapių slapukuose naršymo istorija nesaugoma. Tai gali pra-
versti, jei bendrame šeimos kompiuteryje ieškote dovanos-staigmenos, tačiau nar-
šant internete ši funkcija neužtikrina visiškos privatumo apsaugos.

Kai kurios naršyklės (pvz., Firefox ir Chrome) turi plėtinius, kurie gali būti 
naudojami jūsų informacijos sklaidai internete sekti ar riboti. Tokie plėtiniai kaip 
Lightbeam ir Collusion antrajame interneto svetainės plane parodo trečiąsias šalis, 
o Adblock Plus neleidžia naršyklėje ir vaizdo įrašuose rodyti reklamos.

Taip pat yra internetinių klasifikatorių, kuriuose pagal vartotojų atsiliepimus 
suklasifikuotos interneto svetainės ir internetinės parduotuvės (pvz., Web of Trust). 
Tokios programos nedaro poveikio iš vartotojų renkamai informacijai, tačiau gali 
padėti individualiems internetinių parduotuvių pirkėjams įvertinti, ar jiems derėtų 
pateikti savo asmens duomenis tam tikroms parduotuvėms.

DIDIEJI 
DUOMENYS

 
4 veiklos idėja
Paieškokite informacijos internete naudodami įprasto 

ir privataus naršymo režimą. Ar Google paieškos rezultatai 
panašūs? Ar naršant skirtingu režimu YouTube siūlo tuos 
pačius vaizdo įrašus? Išanalizuokite rezultatus grupėse ar poromis.
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