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I. Megbízható számítógép-használat – Bevezetés 

 

 2002. január 15-én Bill Gates feljegyzést küldött a Microsoft összes alkalmazottjának, amelyben 

bejelentette a megbízható számítógép-használat (Trustworthy Computing, TwC) kezdeményezést. 1  

Feljegyzésében hangsúlyozta az áram-, víz- és telefonszolgáltatáshoz hasonlóan megbízható és biztonságos 

számítástechnika fontosságát, valamint kifejtette, hogy a megbízható platformok alapvető jellemzői közé 

tartozik a 2 biztonság és az adatvédelem.  Világossá tette, hogy a kezdeményezés nem csupán a technológiáról 

szól: „Sok olyan változtatás van, amelyet a Microsoftnak mint vállalatnak meg kell tennie, hogy biztosítsuk és 

megtartsuk ügyfeleink bizalmát minden szinten – a szoftverfejlesztéstől kezdve a terméktámogatáson át 

egészen az üzemeltetési és üzleti gyakorlatig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Bill Gates feljegyzése az alábbi címen olvasható: http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx. A feljegyzést követően kiadott 

ismertető koncepciókat vázolt fel, valamint részletesebb útmutatást adott a vállalati eljárásokra vonatkozóan. Mundie, de Vries, Haynes és Corwine 

ismertetőjét a megbízható számítógép-használatról megtekintheti az alábbi címen: http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx.   
2 A feljegyzésben is szereplő „megbízhatóság” követelményt végül a négy pillér egyikeként fogadták el. 

A megbízható számítógép-használat négy pillérének és a korai munkafolyamoknak 

az ábrázolása: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
http://www.microsoft.com/about/twc/en/us/twcnext/default.aspx
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A megbízható számítógép-használat iránti egyre sürgetőbb igény a számítástechnika egyre növekvő 

társadalmi szerepéből fakadt.  Ahogyan Bill is rámutatott: „A számítógép-használat már fontos része az emberek 

életének. Tíz éven belül szinte minden tevékenységünknek szerves és nélkülözhetetlen része lesz.”  Ez utóbbi 

kijelentés nem is lehetne igazabb.  Az elmúlt tíz évben tanúi lehettünk az internetes polgárok megjelenésének, a 

társadalom tagjainak e-mailen keresztüli összekapcsolásának, az azonnali üzenetküldés, a videohívások, a 

közösségi webhelyek, a közösségi keresés, és egyéb internetes és készülékközpontú alkalmazások széles körének 

elterjedésének.  Ma már olyan világban élünk, ahol az a számítógépek minden eddiginél szorosabb kapcsolatot 

biztosítanak az emberek között, és ahol az emberek minden eddiginél jobban függnek a számítógépektől. 

 

Ugyan ez az új világ nagyszerű lehetőségeket kínál, régi és újabb kihívásokkal is szembe kell néznünk.  

Az áramellátó hálózatok, a globális pénzügyi rendszer és egyéb kritikus fontosságú infrastruktúrák 

biztonságának garantálása már régóta komoly feladatot jelent,3 az új fenyegetések - köztük a kitartó, elvetemült 

ellenfelek és az internetes „hadviselés” árnya – újabb kihívások elé állították a számítógép-biztonsági 

szakembereket.  A csatlakoztatott eszközök burjánzása, valamint a begyűjtésre, elemzésre és terjesztésre 

rendelkezésre álló adatok mennyiségének és típusainak robbanásszerű bővülése próbára tette a hagyományos 

adatvédelmi szabályokat.  Mivel azonban az emberek egyre inkább függenek a készülékektől, a felhőalapú 

szolgáltatásoktól, az adataikhoz való állandó és bárhonnan történő hozzáféréstől, az információs rendszerek 

megbízhatósága még fontosabbá vált.  Összefoglalva a fentieket kijelenthetjük, hogy soha nem volt még ilyen 

fontos, hogy a Megbízható számítógép-használatra összpontosítsunk.  Milyen irányban fejlődhetne tehát tovább 

a megbízható számítógép-használatnak tíz év elteltével? 

 

II. A világ újból változóban 

 

Bár a megbízható számítógép-használat kezdeményezést a számítógépek életünkben játszott új szerepét 

figyelembe véve indították útjára, fontos látnunk, hogy milyen irányban változik újból a világ, és hogyan hatnak 

ezek a változások a megbízható számítógép-használat négy pillérére.  A két legalapvetőbb változást az 

adatközpontúság, valamint az internettel kapcsolatos ügyekben való kormányzati fellépés idézte elő.  

 

  

                                                      
3 Lásd például a kritikus infrastruktúra védelmével foglalkozó elnöki bizottság 1997-es jelentését 

(http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures) és a 44. elnöki megbízatás alatt működő CSIS 

internetbiztonsági bizottság 2008-as jelentését (http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency). 

http://itlaw.wikia.com/wiki/Critical_Foundations:_Protecting_America%E2%80%99s_Infrastructures
http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency
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A. Élet egy adatközpontú világban 
 

A csatlakoztatott eszközök (telefonok, számítógépek, televíziók, gépkocsik és érzékelők) világa felé 

haladunk, és az eszközök már most túlszárnyalják az azokat használó emberek számát.4  Ebben a világban 

vannak régi adatformák (például bankszámlatörténet, telefonhívás-történet), de léteznek különösen árulkodó új 

adatformák is (például a felhasználó által a közösségi oldalakon megadott adatok, földrajzi helyzetre vonatkozó 

adatok).  Az egyén szakmai és magánélete közötti határ elmosódik, ahogyan az „információtechnológia (IT) is 

alárendelődik a fogyasztói érdekeknek”. Ez az egyén számítástechnikai eszközök iránti elhatalmasodó vágyára 

utal, azok szakmai és magánéletükre egyaránt kiterjedő használatára, egybemosva ezzel két, hagyományosan 

elkülönülő, külön szabályrendszer szerint működő világot egybemossák, akár el is mosva a kettő közti határokat.  

A legfontosabb talán az, hogy új, központosított lehetőségek vannak ezen hatalmas adatmennyiség tárolására, 

csoportosítására, keresésére, elemzésére és terjesztésére.  Most már nem csupán az adott személy korábbi 

tevékenységeinek nyomon követése lehetséges, de új és érdekes módszerekkel meg is jósolhatjuk a jövőbeni 

viselkedését.  A későbbi fizetési hajlandóságra nézve például megbízhatóbb előrejelzés az, hogy az adós 

közösségi oldalakon szereplő barátai törlesztik-e hiteleiket, mint maga az adós hitelképessége.5  Az adatoknak 

ezen gazdagsága azt is jelenti, hogy nem csak azokat kezelhetjük, akik már betegek, hanem előre jelezhetjük 

azokat a betegségeket, amelyekre az emberek hajlamosak lehetnek – az ilyen információk pedig felhasználhatók 

életek megmentésére vagy az egészségbiztosítási szerződés kötésének megtagadására. 

 

Nem minden adat egyenlő, és a földrajzi helyre vonatkozó adatokat külön meg kell említenünk.  Kiderült, 

hogy a „hely, hely, hely” nem csupán az ingatlanügynökök mantrája, de egyre inkább fontos az egyéneknek 

nyújtott valós idejű szolgáltatásokhoz is.  Megállapítható ugyanakkor, hogy „a GPS-adatok nyomon követése 

pontos és átfogó képet ad az adott személy mozgásáról, s ezzel a családi, politikai, szakmai, vallási és szexuális 

hovatartozásáról….A [GPS] adatok formájában fény derül . . . olyan vitathatatlanul magánjellegű dolgokra, amelyek 

megfejtéséhez nem kell nagy képzelőerő: a pszichiáternél, plasztikai sebésznél, abortuszklinikán, AIDS-kezelési 

központban, sztriptízbárban, védőügyvédnél, pásztorórák helyszínéül szolgáló szállodában, szakszervezeti ülésen, 

mecsetben, zsinagógában vagy templomban, melegbárban stb. tett látogatás.”).6 

                                                      
4 A várakozások szerint 2010 augusztusára az internetes készülékek száma eléri az 5 milliárdot.  http://www.cellular-news.com/story/44853.php.  A Cisco 

azt is előre vetítette, hogy 2015-re az internethez csatlakozó készülékek száma duplája lesz a Föld lakói számának.  

http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536.  

5 Lásd: „As Banks Start Nosing Around Facebook and Twitter, the Wrong Friends Might Just Sink Your Credit” (Ahogy a bankok szimatolni kezdenek a 

Facebook és Twitter oldalakon, a nem megfelelő ismerősök apaszthatják az Ön hitelkeretét), http://www.betabeat.com/2011/12/13/as-banks-start-nosing-

around-facebook-and-twitter-the-wrong-friends-might-just-sink-your-credit/. 

6 Lásd: Egyesült Államok kontra Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf (Sotomayer, J., különvélemény, (hivatkozva erre az ügyre: 

a Nép kontra. Weaver, 12 N. Y. 3d 433, 441–442, 909 N. E. 2d 1195, 1199 (2009)).  Érdemes megemlíteni, hogy bár az ismertető általános érvényű témákat 

taglal, a szöveg egyértelműen az Egyesült Államokra összpontosít.  Az OECD Biztonsági és Adatvédelmi Szakértői Csoportja korábbi alelnökeként és a 

Csúcstechnológiájú Bűnözés G8 alcsoportjának korábbi elnökeként a szerző úgy véli, hogy nem lehet teljes mértékben ismerni minden nép törvényeit és 

kultúráját.  Így a szerző arról írt, ami a leginkább ismerős. 

http://www.cellular-news.com/story/44853.php
http://www.bbc.co.uk/news/technology-13613536
http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.pdf
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Az új világ hozta változások ijesztőek, nyilvánvaló és nem annyira nyilvánvaló kockázatokkal járnak.  

Hogy ezen problémákat a maguk teljességében megérthessük, fel kell mérnünk az információtechnológiai 

modell változását.  Az 1990-ben megalkotott „világháló” kifejezés még egy olyan dokumentumhálózatot jelölt, 

melyre a felhasználók egyfajta ügyfél-kiszolgáló rendszerként tekintettek.7  Ebben a világban a fenyegetések 

lineárisak voltak.   

 

Ha ábrázolni szeretnénk az eredeti világhálót, az valahogy így nézett ki: 

 

 

 

 

A hálózat még ma is létezik de már nem csupán dokumentumok hálózatáról van szó.  Az élményeink 

ennél sokkal gazdagabbak, részben a hálózatba kapcsolt felhasználók, a gépek, az alkalmazások és az adatok 

miatt.  Továbbá, míg ezen kapcsolatok néhánya nyilvánvaló (például egy URL-cím begépelésével eljutunk az 

adott weboldalra), sokuk nem az (a felhasználó tudomása nélkül ez a weboldal képes adatok bekérésére más 

oldalakról).  Ez az új világ valahogy így néz ki:   

 

 

 
 

 
                                                      
7 http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web. 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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Ebben a környezetben minden egyes elem (felhasználó, gép, alkalmazás és adat) lehet hasznos vagy kártékony, 

ártalmatlan vagy veszélyes.  Ebben a világban a fenyegetések már nem lineárisak, hanem az elmúlt évtized során 

kialakult összekapcsoltság szövevényes hálózatát tükrözik.   

 

A maihoz hasonló összekapcsolt világban hogyan vélekedjünk a megbízható számítógép-használat négy 

pilléréről – a biztonságról, az adatvédelemről, a megbízhatóságról és erre az első három attribútumra épülő 

üzleti gyakorlatokról?  Hogyan vélekedjünk a „kezelhető egységekről”? Bizonyos mértékig az ellenőrzés 

kiterjesztéséről van szó.  Egy adott felhasználó közvetlenül felelős lehet a saját gépe biztonságáért (például 

kisebb számítógépes javítások elvégzése, csak megbízható alkalmazások letöltése és az adatok biztonsági 

mentése).  Előfordulhat, hogy a vállalat saját adatközponttal rendelkezik, rendszergazdákat alkalmaz, 

megvásárolja a hardvereket, lízingeli a szoftvereket és saját maga kezeli az adatait.  Más esetekben a szervezet 

közvetlen kapcsolatban lehet az ezen elemek kezeléséért felelős féllel.  Ily módon a felhasználó döntheti el, hogy 

megbízzon-e a vele kapcsolatban álló szervezetben (például jónevű vállalatra bízza az adatait), és kiköthet 

bizonyos kötelezettségeket (például szerződésekben, használati feltételekben, már ha a felhasználónak reális 

választási lehetősége és valós esélye van a szerződéses feltételek betartatására). Valójában a jelenlegi 

felhőbevezetési útmutatások nagy része ezzel a területtel foglalkozik.  Némely esetben a felhasználó nagyon 

távoli elemekhez csatlakozik, ahol nem rendelkezik sem közvetlen vagy származtatott felügyelettel, rálátással 

(ami ugyanolyan fontos) a fontosabb ügyek menetére (vagy adott esetben azok megváltoztatására).  Hogyan 

lehet a bizalmat kialakítani ilyen távoli kapcsolatok esetében?  Hogyan tudunk létrehozni egy olyan világot, ahol 

az egyének nagyobb betekintéssel bírnak a távoli üzleti gyakorlatokba, és biztosítani tudják, hogy az általuk 

másokkal megosztott információk úgy kerülnek felhasználásra, ahogyan az ők szeretnék?   

 

Az egyik megközelítés szerint a metaadatokból és az adatlekérésekből nyerhető információ a 

szabályszerű adatfelhasználásról és a rendszerek állapotáról.  A technológia kezeléséért felelős személyek 

konzisztens módon nyilatkozatokat tehetnének az üzleti gyakorlataik irányításának módjáról, valamint azon 

nemzetközi szabványokról, amelyeknek az adott gyakorlatok megfelelnek.  Már jelenleg is létezik néhány ilyen 

nemzetközi szabvány vagy elfogadott gyakorlat.  Itt említhetők a biztonsági ISO-szabványok, az adatvédelem 

terén a tisztességes információkezelési gyakorlatok, illetve a személyazonosság ellenőrzésére vonatkozó 

szabványok.8  Bizonyos esetekben az ezen szabványoknak való megfelelésről a végfelhasználó is értesül; amikor 

két fél közösen támogatja a https:// protokollt, a böngésző erre utaló látható jelzést jeleníthet meg.   

 

A jövőben az igazolt vagy ellenőrzött állítások – amelyek vonatkozhatnak egy adott gép megfelelő 

működésére, egy adott személy személyazonosságára, valamint egy adott szoftver származására – 

                                                      
8 Az NIST SP800-63 például különböző tanúsítási szinteket kínál, a valamilyen módon igazolt személyazonosság érvényességébe vetett bizalom szintjének 

megfelelően, az alkalmazott igazolási eljáráshoz igazodva.  Ha az 1. szint az öntanúsítást jelenti, a 4. szint pedig erős bizonyítékokat foglal magában az 

azonosságra vonatkozóan, akkor az azonosságra vonatkozó állítás elfogadásához meg lehet követelni a „4. szintet”, de még ennél is fontosabb, hogy 

világosan értsük, mit jelent az adott szint.  http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf.  

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-63/SP800-63V1_0_2.pdf
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megjelenítésének nagyobb jelentősége lesz, és ez más fontos jellemzőkre is kiterjedhet.  Például egy 

szoftverprogram lehet, hogy nem csak aláírással bizonyítja származását, de azt is feltünteti, hogy egy adott 

biztonságos fejlesztésre vonatkozó elismert szabványt szerint történt a fejlesztése.  Hasonlóképpen az adatokhoz 

metaadatok kapcsolódhatnak, feltüntetve a szerzőt, az elfogadható felhasználási módokat és egyéb fontos 

attribútumokat (mint például azt, hogy az adott adat személyes vagy vállalati adat-e, vagy tartalmaz-e 

személyes azonosításra alkalmas adatot).  Amennyiben rendelkezésre állnak ezek a metaadatok, az elősegíti az 

adatok felhasználására és megosztására vonatkozó szabályok betartását.  Az ilyen szabályok kapcsolódhatnak 

magához az adathoz, de a szabályok az adatoktól elkülönítve is tárolhatók, és adatok a rájuk alkalmazandó 

szabályra „mutathatnak”.  Így lehetőség van arra, hogy az adatok címkézését végző személy később 

„meggondolhassa magát” az adatok kezelésének módjára vonatkozóan, és ezeket a változtatásokat az 

alkalmazandó szabály módosításával érvényesítse.  Röviden összefoglalva, amikor a felhasználók és a 

számítógépek távolabbi elemekhez csatlakoznak és azokkal osztanak meg adatokat, a házirendek kifejezésére és 

elismerésére létrehozott közös mechanizmusok révén a távoli felek megalapozottabban hozhatnak döntés arról, 

hogy megbíznak-e egy adott elemben. 

 

B. A kormányok szerepe 
 

A készülékek és szolgáltatások összekapcsolt világa – és a „big data” (hatalmas adattömegek, 

adatrobbanás)9 – a kormányokat is kihívás elé állítja.  Ne feledjük, hogy minden átalakulással járó, életünket 

gyökeresen átformáló – és az esetlegesen zavarkeltő bűnügyi és nemzeti/állami tevékenységnek kedvező – 

technológiai változás kivált valamiféle kormányzati választ.  A kormányok és az internet viszonya azonban 

meglehetősen összetett, mivel a kormányok egyszerre felhasználók (lényegében nagyvállalatok, amelyeknek az 

állampolgárok a megrendelői), védelmezők (az egyéni felhasználók jogainak és magának az internetnek a 

védelmezői), valamint kihasználók is (már régóta létezik katonai kémkedés az interneten10).   

 

Felhasználóként a kormányok ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek, mint az internet többi 

felhasználója: hogyan védhetjük meg adataink biztonságát teljes életciklusuk során, az összes rendszeren és 

készüléken?   Hogyan biztosíthatnánk a rendszer elérhetőségét szükség esetén, válságos időkben?  Csatlakozzon 

az ügynökségünk a felhő használatához, és ha igen, hogyan biztosítsuk, hogy a felhőszolgáltató teljesítse a 

követelményeinket?  Ezek azok a kérdések, amelyek minden internet-/felhőfelhasználóban felmerülnek, bár a 

kormányok esetében egyedülálló ellenfelek és egyedülálló felelősségek (például a választókkal szembeni 

elszámoltathatóság, nem az ügyfelek felé fennálló felelősség) lehetnek jelen. 

 

                                                      
9 A „big data” a hatalmas adatállományokat jelenti.  A vélekedések szerint a „big data” jelenti majd a következő határvonalat az innováció, a 

versenyképesség és a termelékenység terén.  Lásd: 

http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation.  

10 Lásd Cliff Stoll, The Cuckoo’s Egg (Kakukktojás) c. könyvét, 1989. 

http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_data_The_next_frontier_for_innovation
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A kormányok ugyanakkor egyre jobban ügyelnek az internethasználók jogainak (például adatvédelem, 

szólás- és gyülekezési szabadság), valamint magának az internetetnek a védelmére.  Bár a kormányok a 

vásárlóerejük révén képesek lehetnek a piaci erők befolyásolására, azok elsősorban a piaci kereslethez igazodnak, 

nem feltétlenül a sajátos köz- és nemzetbiztonsági követelményekhez.  Azaz igen nehéz a piacra üzleti 

eszközökkel rákényszeríteni a kormány elvárásait.  A kormányok ezért a rendelkezésükre álló egyéb eszközökhöz 

nyúlnak, biztonsági, adatvédelmi és/vagy megbízhatósági előírásokat hoznak, vagy bűnüldözés és katonai 

válaszlépések útján szorítják vissza a bűnelkövetést.  A bűnüldözés és katonai válaszlépések hatékonyságát 

visszaveti, hogy a támadások nehezen követhetők vissza megbízhatóan és egyértelműen a forrásukig.   

 

Szemben a jelentős katonai légi vagy csapatmozgást felvonultató hagyományos támogatásokkal az 

internetes támadásokat – még ha azok hagyományos katonai célpontok ellen (pl. a hadsereg által háborús 

időszakban üzemeltetett számítógépes rendszer) irányulnak is – akár olyan egyének is indíthatják, akik 

semmilyen kormányhoz nem kapcsolódnak (aszimmetrikus támadások).  Más megfogalmazásban, a számtalan 

internetes szereplő és indíték – a globális csatlakoztathatósággal és a nyomon követhetőséggel kapcsolatos 

nehézségekkel kombinálva – megnehezíti, hogy a támadó azonosságát, helyét, kapcsolatait és indítékát gyorsan 

és hitelt érdemlően tisztázzák.  Lévén a támadások visszakövetése gyakran a magánszektorba tartozó feleket is 

érint, mindenképpen szükség van az állami és a magánszektor együttműködésére, azonban a kritikus 

információk megosztására vonatkozó szabályok nem egyértelműek.  Valójában a feleknek jó okuk van arra, 

hogy ne gyűjtsenek és osszanak meg adatokat, többek között az ügyfeleik adatainak védelme, az esetleges jogi 

felelősség elkerülése, a kormányzati vitákba való keveredés elkerülése, valamint az adatmegőrzés költségeinek 

és potenciális kockázatainak kiiktatása érdekében.   

 

Folyamatosan vita tárgya, hogy a magánszektornak tárolnia kell-e az adatokat (egyes országokban 

kötelező adatmegőrzési szabályok vannak érvényben, míg máshol nem), át kell-e adniuk a rendelkezésükre álló 

adatokat a kormányoknak, valamint a kormányok nyomon kövessék-e a magánszektor hálózatait.   Az alapvető 

kihívást röviden összefoglalva az jelenti, hogy a kormányok hogyan lássák el a hagyományos feladataikat a 

vállalatok szükségtelen terhelése, az innováció visszafojtása és a polgári szabadságjogok aláásása nélkül.11  

 

Végezetül, bár minden bizonnyal könnyebb lenne, ha a kormányoknak csak az internet védelmével kéne 

törődniük, jó okuk van arra, hogy maguk is kihasználják az.   A gazdasági és katonai kémkedés egy adott ország 

számára versenyelőnyt biztosíthat szövetségesekkel és ellenségekkel szemben egyaránt, és az offenzív katonai 

képességeket fontosnak tekintik az internetes konfliktusokban és az kinetikus hadviselés során alkalmazott 

erősokszorozóként egyaránt.  Az ismertetőnek nem célja, hogy ezen szerepek és felelősségi körök összetettségét 

részletesen bemutassa, csupán annak megállapítása, hogy ezek, a más fórumokon mélységében kitárgyalt 

                                                      
11 Fontos, hogy annak meghatározására, hogy mi számít „károsnak”, hatással vannak az egyes nemzetek közötti különbségek. 
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kérdések12 arra ösztönözték a kormányokat, hogy egyre aktívabb és árnyaltabb módon gondolkodjanak az 

internetről, ami viszont hatással lesz az internet jövőjére. 

 

C. A megbízható számítógép-használat pillérei 
 

A megbízható számítógép-használat következő fokozatát (TwC Next) átgondolva az egyik nyilvánvaló 

kérdés: „a tíz évvel ezelőtt meghatározott pillérek megfelelnek-e a mai kívánalmaknak?” Ha a számítógép-

használatban szükséges „bizalomra” összpontosítunk, akkor a válasz „igen”. Természetesen számos egyéb fontos 

kérdés is van, amelyre a társadalomnak választ kell adnia, de a lényegüket tekintve ezek nem kapcsolódnak a 

„számítógép-használatba vetett bizalommal”. Például, fontos, hogy a készülékeket használni tudják a 

fogyatékkal élők is, illetve a készülékeket a környezeti fenntarthatóságot figyelembe véve tervezzék.  És bár azok 

a készülékek, amelyeket nem tud mindenki használni, vagy amelyek energiát pazarolnak, nem kívánatosak, ez 

nem jelenti azt, hogy nem lehet bennük megbízni, hogy a számítástechnikai funkciójukat biztonságosan, az 

adatokat védve és megbízhatóan elvégezzék.  Ezért, amíg a társadalomnak a kérdések széles körével – a 

megbízható számítógép-használat négy pillérénél jóval távolabbra mutató kérdésekkel – kell foglalkoznia, 

továbbra is igaz, hogy ezek a pillérek egyedül álló szerepet játszanak a technológiába vetett bizalom 

tekintetében. 

 

Ez nem azt jelenti, hogy az új, érzékelők terhelte adatközpontú világ ne változtatná meg a 

gondolkodásmódunkat a pillérekről; valójában érdekes végiggondolni a pillérek egymáshoz való viszonyát és a 

relatív fontosságukat ebben az új világban.  Korábban – és talán még ma is – a legnyilvánvalóbb csomópont a 

biztonsággal és az adatvédelemmel kapcsolatos, és ezen a területen összhangot és konfliktusokat egyaránt 

találhatunk.  Amennyiben a biztonságot tekintjük az adatok védelmét biztosító elemnek (a biztonság egyik 

alapvető célkitűzése az adatok bizalmasságának védelme), összhangról beszélhetünk.  Ez megmagyarázza, hogy 

az adatok védelmét szolgáló tisztességes információkezelési alapelvek miért olyan fontosak biztonsági 

szempontból.13  Másrészről a biztonsági technikák sérthetik az adatvédelmi célkitűzéseket, gondoljunk például a 

számítógépes visszaélések felderítése céljából végzett forgalomelemzésre és mélységi csomagvizsgálatokra.  

Végezetül lehetnek olyan esetek is, amikor a biztonság és az adatvédelem nem nagyon van hatással egymásra.  

Egy rendszernek egy adott biztonsági rés javítása céljából végzett frissítése lehet, hogy nem sok hatással van az 

adatvédelemre, ahogyan előfordulhat az is, hogy az adatoknak az adatvédelmi szabályzatban leírtaktól eltérő 

használata sem igen függ attól, hogy az adott adatok biztonsága megfelelő volt-e.  Noha a biztonság és az 

                                                      
12 Lásd: Owens, Dam és Lin, szerk., „Technology, Policy, Law, and Ethics Regarding U.S. Acquisition and Use of Cyberattack Capabilities” (Technológia, 

szakpolitika, törvények és etika az internetes támadási képességeknek az Egyesült Államok általi megszerzése és használata tekintetében), 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651, valamint Center for a New American Security: „America’s Cyber Future: Security and Prosperity in the 

Information Age” (Amerika internetes jövője: Biztonság és prosperitás az információs társadalomban) http://www.cnas.org/cyber.  

13 Lásd például: OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (OECD Irányelvek a magánélet védelméről és a 

személyes adatok határokon átívelő áramlásáról), http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html (Biztonsági 

intézkedések alapelve). 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651
http://www.cnas.org/cyber
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
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adatvédelem néha valóban egymást átfedő fogalmak, ez nem egy „zéró összegű játszma”, ahol a biztonságot fel 

kell áldozni az adatvédelem miatt, vagy fordítva.  Ahogyan azt említettük a Microsoft online azonossággal 

kapcsolatos erőfeszítéseinél az elsődleges cél az, hogy mindkét értéket egyszerre támogassuk, még akkor is, ha 

időnként tényleg engedményt kell tennünk valamelyik irányában.14    

 

A pillérek között egyéb érdekes kölcsönhatások is vannak, még ha azok nem egyértelműek is.  Például a 

megbízhatósággal kapcsolatos hibák származhatnak biztonsági eseményekből (például szolgáltatásmegtagadási 

támadások), amelyek a hálózat fokozott megfigyeléséhez vezethetnek, ezáltal hatást gyakorolva az 

adatvédelemre.  A felhőalapú szolgáltatások megbízhatóságának biztosítása érdekében a szolgáltatók az 

adatokat földrajzilag is eloszthatják, hogy a világ egyik részén bekövetkező természeti katasztrófa önmagában 

ne okozhassa az adatok elvesztését.  Azonban az adatok áthelyezése másik országba érdekes biztonsági és 

adatvédelmi kérdéseket vethet fel, egyrészt az adatok hozzáférhetővé válhatnak külföldi kormányok számára a 

helyi jogi eljárásokon keresztül, másrészt a külföldi joghatóságok esetleg más szintű biztonságot és 

adatvédelmet írnak elő ezen adatokkal kapcsolatban. 

 

A felhő a pillérek relatív fontosságát is megváltoztatja majd.  Feltehetően igaz az az állítás, mely szerint a 

múltban a biztonság volt az elsődleges, az adatbiztonság és a megbízhatóság pedig másodlagos volt.  Valószínű, 

hogy a biztonság uralkodó marad ebben az új világban, különösen, mivel a biztonsági események hatással 

lehetnek az adatvédelemre és a megbízhatóságra is.  Ez azt jelenti, hogy az adatrobbanás (big data) súlyosbítja 

azon aggályokat, hogy az adatvédelmi és megbízhatósági hibák jelentős társadalmi és kereskedelmi 

fennakadásokat okozhatnak.  Ezért a pillérek relatív súlya kiegyensúlyozottabb lesz, és a világ ezen témaköröket 

övező figyelme is egyenletesebben oszlik majd el.  Ráadásul az adott pilléren belüli aggályok egyre 

bonyolultabbá válnak majd, mivel a társdalom egyre jobban függ az informatikától, és az új informatikai modell 

még összetettebb.  Ezekre a változásokra az egyes pillérek tárgyalásánál térünk ki. 

 

Bár nem lehet az adatrobbanás és a kormányzati részvétel minden társadalmi, kereskedelmi és 

technológiai vonatkozását bemutatni, bizonyos kérdések az előtérbe kerülnek: a változó fenyegetések és azok 

hatása az internet biztonságára, a „big data” megjelenése (adatrobbanás), valamint az a kérdés, hogy az 

adatvédelem elvész-e a szinte már Orwellt idéző adatelemzési korban, valamint mi történik, ha a társadalom 

még inkább (vagy akár teljesen) függővé válik a rendszerek és adatok rendelkezésre állásától, és azok alapvető 

eszközei általános események (például hardvermeghibásodás, szoftverek biztonsági rései, konfigurációs hibák) 

vagy szándékos támadások nyomán elérhetetlenné válnak.  Ezek a kérdések, külön-külön és együttesen, 

meghatározzák azt az új gondolkodásmódot, amely a megbízható számítógép-használat jövőjének alapját 

képezi. 

 

                                                      
14 Lásd: „The Evolution of Online Identity” (Az online személyazonosság fejlődése), in: IEEE Security & Privacy, vol. 7, no. 5, pp. 56-59, 2009. szept./okt. 



 

12 

 

III. Biztonság 

 

A. Háttér 
 

            Amikor Bill Gates tíz évvel ezelőtt bejelentette a megbízható számítógép-használat kezdeményezést, a 

négy pillérre, a biztonságra, az adatvédelemre, a megbízhatóságra és az üzleti gyakorlatokra összpontosított. 

Ennek ellenére kezdetben legtöbben a biztonsággal azonosították a megbízható számítógép-használatot.  Ez 

részben azért történt, mert a megbízható számítógép-használat kezdeményezés bejelentése fontos, 

biztonsággal kapcsolatos események sora után történt.  2011 nyarán a Code Red féregprogram adott némi 

ízelítőt az internet-felhasználóknak, milyen potenciális következményei lehetnek egy rosszindulatú támadásnak.  

Majd a 2001. szeptember 11-i terrortámadások öt napra leállították a kereskedést az Egyesült Államok 

értéktőzsdéjén, részben az informatikai rendszerek leállása miatt.  Felismerve, hogy az IT-rendszerek hasonló 

leállását akár internetes támadás is okozhatta volna, a szeptember 11-i események újabb aggályokat vetettek fel 

a kritikus infrastruktúra védelme terén.  Végezetül, a szeptember 11-i támadás után egy héttel megjelent egy 

újabb, az egész világra kiterjedő hatású féregvírus, a Nimda.  A figyelem középpontjába tehát a biztonság került, 

és a Microsoft is jelentős energiákat és erőforrásokat csoportosított át a termékei védelmének javítására.  Tette 

mindezt az SD3 elnevezésű megközelítés keretében: Secure by Design (Beépített biztonság), Secure by Default 

(Alapértelmezett biztonság) és a Secure in Deployment (Biztonságos a telepítés során).  A Beépített biztonság 

megközelítés lényege a kódban található biztonsági rések számának csökkentése a biztonsági fejlesztési 

életciklus (SDL) alkalmazásával.15  A Beépített biztonság megközelítés azt jelentette, hogy a termékekben 

kevesebb funkció volt alapértelmezés szerint bekapcsolva, ezáltal csökkent a termék támadási felülete.  A 

Biztonságos a telepítés során megközelítés biztosításához a vállalat frissítette a javítási technológiáját és 

folyamatot, csökkentve a javítástelepítők számát, jobb javítóeszközöket kiépítve és egy kiszámíthatóbb javítási 

ütemet alkalmazva.  

 

A Microsoft a nem technikai megoldásokra is figyelmet szentelt.  Fontos tudnunk, hogy az ügyfeleket 

érintő online biztonsági fenyegetések közül sok nem a szoftverek biztonsági réseit, hanem az emberek 

hiszékenységét használja ki.  A rosszindulatú szoftverek okozta károkat mérő projektünk, a Broad Street az 

mutatja, hogy a sérülések több mint 50 százalékának része social engineering (felhasználói közreműködés) is.16  

A probléma egyik fele, hogy a bizalommal kapcsolatos döntések meghozatala zavaros és bonyolult – az 

emberek ritkán rendelkeznek a biztonsági kockázatok megértéséhez szükséges információkkal és nem kapják 

meg a megfelelő biztonsági döntések meghozatalához szükséges útmutatást (ugyanez mondható el az 

                                                      
15 Az SDL része a kockázati modellek felállítása a tervezés során, majd termékek megtervezése, kiépítése és tesztelése segítve ezen fenyegetések 

csökkentését.  Az SDL részletesebb leírását lásd itt: http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx valamint Michael Howard és Steve Lipner, „The 

Security Development Lifecycle” (A biztonsági fejlesztési életciklus) című könyvében (2006). 

16 Lásd: http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-

2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf.  

http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx
http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
http://download.microsoft.com/download/0/3/3/0331766E-3FC4-44E5-B1CA-2BDEB58211B8/Microsoft_Security_Intelligence_Report_volume_11_Zeroing_in_on_Malware_Propagation_Methods_English.pdf
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adatvédelmi döntésekről is).  A szoftver iparág javíthatja a biztonságot (és adatvédelmet) a felhasználó által 

meghozandó döntések számának csökkentésével és az egyszerűbb döntések meghagyásával.  E cél elérése 

érdekében a Microsoft útmutatást adott ki a bizalommal kapcsolatos felhasználói tapasztalatok tervezésére, 

amely tapasztalatoknak a „NEAT” szerintinek kell lenniük: szükséges (Necessary), elmagyarázott (Explained), 

közvetlenül alkalmazható (Actionable) és kipróbált (Tested).  A SZÜKSÉGES azt jelenti, hogy a felhasználót csak 

akkor kell bizalommal kapcsolatos döntés meghozatalára, ha ezzel kapcsolatban egyedi ismeretekkel 

rendelkezik, vagy olyan az helyzet, hogy az útmutatást ad a meghozandó döntésre vonatkozóan.  A megfelelő 

döntés meghozatalának lépéseit egyértelmű kifejezések használatával kell ELMAGYARÁZNI.  Ennek a 

magyarázatnak KÖZVETLENÜL ALKALMAZHATÓNAK kell lennie, azaz a felhasználónak képesnek kell lennie a 

megfelelő döntések meghozatalára a jóindulatú vagy rosszindulatú forgatókönyvek esetében egyaránt.  

Végezetül, a tapasztalatnak KIPRÓBÁLTNAK kell lennie, hogy bizonyított legyen, hogy potenciális felhasználók 

széles körén működik.17 

 

Ezen technikai és nem technikai erőfeszítések ellenére a számítógép-biztonság javítása továbbra is sok 

kihívást rejt magában.  Ez egyaránt köszönhető a célpont természetének (az internet globális 

csatlakoztathatóságot biztosít, jelentős kihívások a nyomon követhetőség terén,  a célpontok széles választéka), 

a célpontok változatás támadhatóságának (ellátásilánc-támadásokon, biztonsági réseken, rendszer-konfigurációs 

hibákon keresztül, valamint social engineering révén) és a támadók alkalmazkodóképességének (az operációs 

rendszerek biztonságosabbá válásával a támadások az alkalmazási réteg felé mozdultak el, az alkalmazások 

biztonságosabbá válásával pedig a social engineering felé fordult az internetes bűnözők figyelme).18  Ezek a 

tények korlátozták a Microsoft által a biztonság terén végzett jelentős korai munka hatékonyságát, és ezt 

felismerve a Microsoft továbbfejlesztette biztonsági stratégiáját.   

 

           Az érzékelhetőbb változások közé sorolható a végpontok közötti bizalom megteremtésének az azonos 

nevet viselő 2008-as stratégiában kifejeződő szándéka.19  Ez a frissített stratégia eltérően és részletesebb módon 

közelítette meg a biztonság IT-rendszerekbe történő beépítésének problémáját.  Rábredve, hogy az SD3 

szükséges, de nem elégséges, alapvető fontosságú, de önmagában nem elegendő a siker eléréséhez,  a 

                                                      
17 http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-

50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx. 

18 A támadások típusain túl továbbra is érvényes, hogy a biztonság igen nagy mértékben egy versenyfutás a rendszereket megtámadók és az azokat 

megvédeni kívánók között.  Például, amikor a Microsoft kialakította a javítások kiadásának előre látható kiadási ütemét, a „keddi javítókészletekkel” (Patch 

Tuesday), a számítógépes kalózok visszafejtették ezeket a javítókészleteket és rosszindulatú szoftvereket adtak ki a „szerdai kihasználások” (Exploit 

Wednesday) formájában. A Microsoft válasza erre a Microsoft Active Protections Program (MAPP) volt.  Ennek a programnak a keretében a MAPP-

partnerek kellő időben információkat kapnak a biztonsági résekről, hogy az ügyfeleik számára frissített védelmet biztosíthassanak a saját biztonsági 

mechanizmusaikon keresztül, például a vírusdefiníciók vagy hálózati vagy kiszolgálóalapú behatolásvédelmi rendszerek frissítésével). Lásd: 

http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx.  

19 Lásd: Establishing End to End Trust (A végponttól végpontig terjedő megbízhatóság megteremtése), 

http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf. 

http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-components-postattachments/00-10-16-10-50/NEATandSPRUCEatMicrosoft_2D00_final.docx
http://www.microsoft.com/security/msrc/collaboration/mapp.aspx
http://download.microsoft.com/download/7/2/3/723a663c-652a-47ef-a2f5-91842417cab6/Establishing_End_to_End_Trust.pdf
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Microsoft elkezdett az információtechnológia teljes spektrumára összpontosítani, a hardvertől kezdve a 

szoftverekig és a felhasználóig.  Azt is megállapítottuk, hogy a bonyolult problémák megoldásához az szükséges, 

hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és IT érdekek és képességek felsorakozzanak az ügy mellett – ez viszont 

gyakran elmaradt.  A végponttól végpontig megbízható munkán túl tematikusan összpontosítottunk számos 

egyéb kulcsfontosságú területre is, beleértve a változó kockázati modellt,20 valamint azt, hogyan javíthatja a 

biztonsági állapotot proaktív módon, ha közegészségügyi modelleket alkalmazunk az internetre.21 

 

Mindeközben - sikereinket számszerűsítendő - nyomon követtünk bizonyos statisztikákat, amelyek 

kezdetben a „kód biztonsági réseinek csökkentését”, majd később „az ügyfelek biztonságának növelését” 

jelentették. Ez a változás fontos, különösen, ha felismerjük, hogy az összetett termékekben nem lehet a 

biztonsági rések számát nullára csökkenteni.  Azért is fontos, mert segít meghatározni a stratégiai irányt: 

miközben továbbra is fejlesztettük az SDL-t a biztonsági rések számának csökkentése érdekében, egyre 

fontosabbá váltak a mélyreható biztonsági megoldások.   

 

A mélyreható biztonsági megoldási stratégia célja további védelem biztosítása, hogy még a biztonsági 

résekkel rendelkező termékeket is nehezebb legyen sikeresen kihasználni.  Erre szolgáló technológiákat – 

például a DEP (Data Execution Prevention, adatvégrehajtás megakadályozása) és az ASLR (Address Space Layout 

Randomization, véletlenszerű címhelyelrendezés) technológiát – építettünk be az SDL-be, és azok a tervnek 

megfelelően csökkentették a sikeres támadások számát.  A statisztikák szerint a kezdeti években jelentősen 

csökkent a Microsoft biztonsági rések száma, de a biztonságirés-csökkenés üteme végül kiegyenlítődött, ahogy 

a nőtt a biztonsági réseket keresők száma, és eszközeik egyre hatékonyabbá váltak.  Ennek ellenére az adott 

szoftverek későbbi verzióit futtató számítógépek, amelyeken telepítve vannak a biztonsági frissítések kevésbé 

fogékonyak a rosszindulatú szoftverek okozta fertőzésekre, és a legsikeresebb támadások social engineering 

eredményei és olyan biztonsági réseket használnak ki, amelyekre már létezik javítás.22  Egészen pontosan a 

rosszindulatú szoftvereket eltávolító eszközünk (amely a havonta elvégzett automatikus frissítési folyamat 

keretében megtisztítja a fertőzött gépeket) azt mutatja, hogy 32 bites rendszerek, Windows XP SP3 esetében 

1000 keresésből 10,9 gép esetében kellett tisztítást végezni, Vista SP2 esetében 1000 keresésből 4,4 gép 

esetében kellett tisztítást végezni, míg Windows 7 SP1 esetében 1000 keresésből 1,8 gép esetében kellett 

tisztítást végezni.23   

 

                                                      
20 Lásd: Rethinking Cyber Threats (Az internetes fenyegetettségek újragondolása), 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747. 

21 Lásd: Collective Defense: Applying Public Health Models to the Internet (Kollektív védelem: Közegészségügyi modellek alkalmazása az internetre), 

elérhető az alábbi címen: http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx. 

22 Lásd www.microsoft.com/sir: http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results és       

http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit. 

23 Lásd a SIR-jelentés 73-80. oldalát: http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=747
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
http://www.microsoft.com/sir
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_results
http://www.microsoft.com/security/sir/story/default.aspx#!0day_exploit
http://www.microsoft.com/security/sir/keyfindings/default.aspx#!section_4_2
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A statisztikák alátámasztják, hogy a számítógép-biztonság terén tett befektetések segítenek az 

opportunista támadások visszaszorításában, különösen, ha a számítógép felhasználója végrehajtja az „alapvető 

számítógép-biztonsági feladatokat”, mint például a termékek újabb verzióinak telepítése, a biztonsági rések 

azonnali javítása, a konfigurációk óvatos kezelése, valamint folyamatos ellenőrzés végzése (pl. vírusirtó, 

behatolásérzékelő rendszerek segítségével).  Az is egyértelmű, hogy a social engineering nehezebben kezelhető 

problémát jelent, mivel a felhasználók továbbra is hajlamosak a csatolmányokra kattintani és veszélyes 

weboldalakra látogatni, gyakran adathalászati célzatú levelekre válaszul. 

 

B. A változó kockázati modell – Élet a kitartó és elszánt ellenfelek között 
 

 Bár a kód minősége javult, a fertőzési gyakoriság pedig csökkent, a kockázati modell igen komoly 

kihívást jelentő módon változott.  Nem beszélve az egyre kifinomultabb módszerekkel dolgozó internetes 

bűnözőkről, bizonyos szervezetek szintén túlságosan is érdeklődnek a számítógép-biztonság iránt, támadási 

képességeiket is próbálgatva.  Az opportunista támadások mellett olyan támadások is tapasztalhatók, amelyek 

sokkal inkább célzottak és – sok esetben – sokkal aggasztóbbak.  Bár az ilyen célzott támadások elnevezése 

magas szintű, folyamatos fenyegetés (Advanced Persistent Threat vagy APT), ez a név nem pontos.  Bár ezen 

támadások némelyike „magas szintű” (azaz „kifinomult”), de sok nem az; sőt a támadás vektorai gyakran 

hagyományosak és egyáltalán nem kifinomultak: még nem javított biztonsági rések és konfigurációs hibák 

(amelyek kihasználására képesek az egyszerű, széles körben elérhető eszközök), valamint a social engineering.  

Akár magas szintűek, akár nem, ezek a támadások kitartóak (hajlandóak sokáig próbálkozni) és elszántak 

(határozott szándékuk a bejutás egy adott áldozat rendszerébe).  Fontos, hogy egyértelművé vált, hogy ha egy 

szervezetet kitartással és kellően elszántan támadnak, akkor a sikeres behatolás vagy jelentős probléma okozása 

valószínűsíthető. 

 

A számítógép-biztonsági közösségnek alkalmazkodnia kell ehhez az új világhoz, ahol egyre több az 

opportunista és a célzott fenyegetés.  Ez az alkalmazkodás kettős stratégia alkalmazását jelenti.  Elsőként, az IT-

rendszerek kezelőinek javítaniuk kell a rendszerek alapvető biztonsági állapotát, hogy megvédjék magukat az 

opportunista fenyegetések ellen, valamint a kitartó és elszánt ellenfelek dolgát is megnehezítsék.  Ennek része az 

áttérés újabb, biztonságosabb rendszerekre, a biztonsági rések azonnali javítása, a rendszerek megfelelő 

konfigurálása (részben a nagyobb arányban kínált automatizálás segítségével), a felhasználók tájékoztatása a 

social engineering veszélyeiről, valamint egyéb lépések megtétele – legyen szó akár az emberekről, a 

folyamatokról vagy a technológiáról – a kockázatoknak a jelenleginél hatékonyabb kezelése érdekében.  A 

vállalatbiztonsági szakemberek számára ez valószínűleg semmi újat nem jelent, de ez ugyanúgy vonatkozik az 

otthoni felhasználókra is, akik maguk kezelik az IT-rendszereiket, valamint azokra a számítástechnikai 
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készülékekre, amelyeket senki sem kezel aktívan.24  Ez egy másik olyan terület, ahol a kormányok egyre aktívabb 

szerepet játszhatnak, és egyes nemzetek megpróbálják törvényileg kötelezővé tenni az információs 

kockázatkezelési tervek elfogadását, valamint nagyobb mértékben nyilvánosságra hozni az információs és 

kommunikációs technológiai (IKT) rendszerektől függő személyek esetében fennálló kockázatokat.25 

 

 

A stratégia második része azt a kérdést járja körül, hogyan bánjanak a számítógép-biztonsági 

szakemberek a kitartó és elszánt ellenfelekkel.  Sok esetben a támadásokat hosszú ideig tartó erőfeszítések 

előzik meg, hogy titokban bejussanak a számítógépes rendszerbe, majd kihasználják a tényt, hogy a feltört külső 

burok sérülékeny belsőt takar, amely hosszú időn keresztül könnyedén irányítható.  Ezért az opportunista 

fenyegetések megakadályozására kialakított biztonsági stratégia – az elsősorban a megelőzésre és csak 

másodsorban a támadás megtörténtekor szükséges teendőkre összpontosító biztonsági stratégia – nem 

elegendő.  Ehelyett négy területre kell összpontosítanunk: a megelőzésre, az észlelésre, a lehatárolásra és a 

helyreállításra.   

 

Bár ezek az elemek természetesen nem újak, lehetőség van rá, hogy a hatékonyságunkat jelentősen 

növeljük ezeken a területeken.  Például, miközben számos szervezet kezel behatolásérzékelő rendszereket, a 

biztonsági stratégiák nem fordítanak kellő figyelmet a vállalat egészét érintő ellenőrzési események 

begyűjtésére, összefüggéseire és elemzésére, hogy ezáltal felfedjék a támadók tevékenységét elfedő 

anomáliákat.  Az adatrobbanás generálta új lehetőségekkel együtt tudatosítani szükséges az új helyzet 

biztonsági összefüggéseit, az adatvédelmi szempontok érvényesítésével párhuzamosan.  Továbbá függetlenül 

attól, hogy a szolgáltatások milyen mértékben kapcsolódnak egymáshoz, ügyelnünk kell a leválasztásra (pl. a 

hálózat szegmentálására, a felhasználói hozzáférés korlátozására a lehető legkevesebb jogosultságra) annak 

biztosítása érdekében, hogy ha a hálózat egy részét támadás éri, az megfelelően körbezárható legyen.   

 

Itt fontos egyezés van a biztonságos fejlesztést támogató korábbi erőfeszítésekkel.  Számos biztonsági 

szakember egyetért abban, hogy 2002-re a biztonsági iparág már kifejlesztette a biztonságfejlesztési technikákat, 

eszközöket és bizonyos esetekben már alkalmazott mélységi kódvédelmi megoldásokat.  De ezek az 

erőfeszítések nem voltak megfelelő mértékűek, és bizonyos fontos információk csak akkor szűrhetők le, ha az 

elvi gyakorlatokat már formába öntik és azokat széles körben alkalmazzák, decentralizált környezetekben, egy 

                                                      
24 Az egyik megközelítés közegészségügyi modellek alkalmazása az internetre, hogy hatékonyabban biztosítható legyen az otthoni gépek megfelelő 

állapota, valamint a fertőzött gépek azonnali kezelése.  Lásd: Applying Public Health Models to the Internet (Közegészségügyi modellek alkalmazása az 

internetre), elérhető az alábbi címen: http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx.  

25 A jogszabályokra példa az internetes biztonságról szóló 2012-es törvény, amelyet az Egyesült Államok Szenátusa vezetett be a 2012. február 13-i héten. 

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozóan az Egyesült Államok értékpapír-felügyelete (Securities and Exchange Commission, SEC) a közelmúltban 

útmutatást adott ki, amely szerint: „A tőzsdén jegyzett cégeknek nyilvánosságra kell hozniuk az internetes biztonsági problémák kockázatának tényét, ha 

az ilyen problémák azon legjelentősebb tényezők között vannak, amelyek az adott befektetést a vállalatban spekulatívvá vagy kockázatossá teszik.”   

Lásd: http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm. 

http://www.microsoft.com/mscorp/twc/endtoendtrust/vision/internethealth.aspx
http://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm
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termék több kiadásán keresztül.  A Microsoftnak a fejlődés és az SDL biztosítására vonatkozó hosszú távú 

elkötelezettségéhez hasonlóan a lehatároláshoz és helyreállításhoz szükséges erőfeszítések nem újak, de ezen 

technikák megfelelő mértékű és időben kiterjedt alkalmazására szolgáló technikák kétségtelenül ugyanilyen 

értékes információkat nyújtanak majd arra vonatkozóan, hogyan lehet kivédeni, észlelni, lehatárolni és 

helyreállítani a támadásokat.  Összefoglalva, a régebbi ötleteket ki kell egészíteni új erőfeszítésekkel, és ezeket 

az új erőfeszítéseket nagyban és szigorúan kell végrehajtani. 

 

C. A felhő és az adatrobbanás 

A kitartó és elszánt ellenfelek megjelenésén túl, a felhő és a „big data” esetében szintén szükség van 

információkra a számítógép-biztonsági erőfeszítésekhez.  A legmagasabb elvi szinten gyakran megkérdezik a 

Microsoftot, hogy „a felhő jobb vagy rosszabb-e a biztonság szempontjából?”. A válasz egy nem túl határozott 

igen. Más megfogalmazásban: a felhőnek vannak olyan vonatkozásai, amelyek a felhőt a mai elosztott IT-

környezetnél biztonságosabbá teszik, a felhő egyéb jellemzői azonban nagyobb kihívássá teszik a biztonság 

garantálását.  Ami a részleteket illeti, a Secure by Design (Beépített biztonság), Secure by Default 

(Alapértelmezett biztonság) és a Secure in Deployment (Biztonságos a telepítés során) megközelítésekkel 

kapcsolatos alapelveket ki kell egészíteni a Secure in Operation (Biztonságos az üzemeltetés során) alapelvvel.  

Az ismertetést a felhőalapú szolgáltatásokra való áttéréssel kapcsolatos néhány általános megállapítással kezdjük, 

majd innen haladunk mélyebbre, a felhő biztonságával kapcsolatos megfontolások felé.26 

 

A legmagasabb szinten a felhő legalább négy jelentős biztonsági előnyt kínál a meglévő elosztott 

rendszerekből álló modellhez képest.  Először is, a világban jelentős hiány van a számítógép-biztonsági 

szakemberekből, és ez a probléma valószínűleg nem oldódik meg rövid távon.27  Valójában sok kisebb 

szervezetnek még IT-személyzete sincs, nemhogy biztonsági szakértője.  Amennyiben a felhőszolgáltatók 

lehetővé teszik a biztonsági szakértelem központosítását nagy adatközpontokban, és betartják az üzemeltetés 

biztonságára vonatkozó új nemzetközi szabványokat, akkor a biztonság idővel drasztikusan javulhat. 28  

Másodszor, az adatok központosítása – a hatékonyabb felügyeleti eszközökkel kombinálva –  hatékonyabb 

védelmet tehet lehetővé a jelenlegi igen intenzíven elosztott világban rendelkezésre állónál, ahol a felügyelet 

nem egyformán szigorú minden szervezetben, és az adatok szervezetek közötti korrelációja továbbra is 

bonyolult.  Harmadszor, a felhőhöz létrehozott kód nagy része (például a Windows Azure, a felhőhöz és a 

                                                      
26 Az összefoglalásnak nem célja annak meghatározása, hogy a felhő megfelelő választás-e egy adott szervezet vagy szervezeti funkció számára.  Erre 

vonatkozó útmutatásért lásd: http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx és „Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing, 

v2.1” (Biztonsági útmutatás a számítási felhő kritikus fontosságú területeire, 2.1 verzió), (https://cloudsecurityalliance.org/wp-

content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf).  

27 Lásd: CSIS, „A Human Capital Crisis in Cybersecurity” (Az emberi tőke válsága az internetes biztonságban) http://csis.org/publication/prepublication-a-

human-capital-crisis-in-cybersecurity. 

28 Lásd: http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850 (a kormányzati felhőt támogatók beszélnek a felhő nyújtotta 

biztonság előnyeiről, beleértve a javítócsomagok könnyebb telepítését). 

http://www.microsoft.com/en-us/cloud/default.aspx
https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf
https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/07/csaguide.v2.1.pdf
http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity
http://csis.org/publication/prepublication-a-human-capital-crisis-in-cybersecurity
http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231902850
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virtualizációs technológiákhoz kialakított operációs rendszer) az olyan biztonságos fejlesztési gyakorlatok 

bevezetése után került kialakításra, mint például az SDL, így segít a magasabb szintű biztonságot kínáló 

kódminőség biztosításában.  Negyedszer, az egyre inkább védőfal mögé helyezett, alkalmazásboltokon keresztül 

elérhető alkalmazásokból álló világban egyre több felhasználó tölthet le alkalmazásokat kellően ismert (vagy jó 

hírnevű) forrásokból, és ezek a források hatékonyabb biztonsági ellenőrzéssel rendelkeznek, hogy reagáljanak, 

ha egy alkalmazás rosszindulatúnak bizonyul. 

 

Ugyanakkor a felhő megjelenése kétségtelenül újabb fenyegetéseket is hoz majd magával, amelyek 

némelyikéről már ma is sok eszmecsere folyik, és másokat is, amelyek még mélyebb elemzést igényelnek.  A 

biztonsági szakemberek elmondják például, hogy a felhő intenzív adatkonszolidációhoz vezet, és ehhez 

kapcsolódóan gazdag célpontot jelent az internetes bűnözők számára.  Továbbá az ehhez a gazdag 

adatkészlethez való hozzáférést gyakran olyan hitelesítési mechanizmusok „őrzik”, amelyek igen nagyban 

függnek olyan felhasználónevektől és megosztott titkoktól (jelszavak), amelyeket igen könnyű ellopni, kitalálni 

vagy kiszedni valakiből, akár social engineering formájában maguk a végfelhasználók adják ki azokat, vagy az 

ügyfélszolgálat ad véletlenül hozzáférést jogosulatlan személynek.  Ezért egy sokkal erősebb személyazonosító 

metarendszerre van szükség, amely jelentősen megnehezíti, hogy egy másik személynek adja ki valaki magát.29  

Harmadjára, lesznek olyan bűnözők, akik megpróbálják majd a felhő belsejét kihasználni (például megpróbálják 

kitalálni – az adatfolyamok segítségével –, hogy hol találhatók bizonyos ügyféladatok), de a felhő erejét 

felhasználva mások felé is támadást intézhetnek.30  Végezetül, a készülékek széles körű elterjedtsége és a 

megnövekedett csatlakoztathatóság számos módot teremt majd a támadók számára, hogy hozzáférjenek olyan 

rendszerekhez és adatokhoz, amelyekhez nincs jogosultságuk.   

 

Például valaki betörhet egy készülékre és onnan megtámadhatja a felhőt vagy betörhet a felhőre és 

onnan megtámadhat egy készüléket.  Ez az új környezet új kockázati modelleket követel meg, amelyeknek 

átfogó programokat kell kínálniuk a biztonsági problémát jelentő események megakadályozására, észlelésére, 

lehatárolására és helyreállítására. 

  

  

                                                      
29 Egyre több szervezet kezdi meg hatékonyabb hitelesítési mechanizmusok bevezetését.  Például Németországban kibocsátottak egy elektronikus 

személyi igazoló kártyát, a kanadai kormány pedig hamarosan elfogadja a bankok által kiadott elektronikus azonosítókat.  Lásd: 

http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/ (Németország);   

http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132 (Kanada). 

30 Lásd: http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html (Report: Sony PlayStation attack launched from Amazon 

cloud; Jelentés: Sony PlayStation támadás indítása az Amazon felhőjéről). 

http://silicontrust.wordpress.com/2010/11/01/germany-introduces-national-eid-card-the-beginning-of-a-new-application-era/
http://www.finextra.com/news/Fullstory.aspx?newsitemid=23132
http://techflash.com/seattle/2011/05/sony-attack-launched-from-amazon-cloud.html
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IV. Adatvédelem  

 

A. Háttér 
 

Bár a biztonság egyértelműen a 2002-ben bejelentett megbízható számítógép-használat létfontosságú 

pillére, a kezdeti kommunikációban kifejtették, hogy felhasználók adatvédelmi aggályai kritikus fontossággal 

bírnak majd az informatikába vetett bizalom magas szintjének kiépítésében.  Az adatvédelem tényleg a 

megbízható számítógép-használat alapvető pillére volt már a kezdetektől, és a Microsoft komoly összegeket 

fektetett be saját adatvédelmi programja fejlesztésébe és kiépítésébe.  A Microsoft azon vállalatok közé tartozott, 

amelyek elsőként neveztek ki adatvédelmi igazgatót, és jelenleg több száz alkalmazott felel annak biztosításáért, 

hogy az adatvédelmi irányelvek, eljárások és technológiák minden termék, szolgáltatás, folyamat és rendszer 

esetében alkalmazásra kerülnek, a világ minden részén.  Ezek a személyek igen változatos csoportot alkotnak, az 

adatvédelmi szabályok és jogszabályok értelmezésében és betartásában segítő adatvédelmi ügyvédektől kezdve, 

szoftverfejlesztő mérnökökig, marketing szakemberekig, tudósokig és üzleti elemzőkig, akik segítenek az 

adatvédelmi programunk kialakításában és bevezetésében.  Ezen kívül, az adatvédelem hatékonyságát növelő új 

technológiákat kutatása és fejlesztése révén a Microsoft olyan légkört teremtett, amelyben az alkalmazottaink 

teljes mértékben tudatában vannak az adatvédelmi kérdéseknek és betartják az azokkal kapcsolatos szabályokat. 

Ezen befektetések segítségével lehetőséget biztosíthatunk a mérnökeink számára, hogy új technológiákat, 

szolgáltatásokat és funkciókat hozzanak létre, amelyek az ügyfelek igényein alapulnak, de egyben megoldást 

kínálnak az ügyfelek adatvédelmi aggályaira is. 

 

Erre a munkára konkrét példa a szoftverek tervezésének és kiépítésének módja.  Az adatvédelmi 

szabványokat beemelték a Biztonsági fejlesztési életciklusba (SDL), és ahogyan az SDL-t is, ezeket nyilvánosságra 

hozzuk, hogy minden mérnök megbízhatóbb és adatvédelmi szempontból megfelelőbb termékeket és 

szolgáltatásokat hozhasson létre. 31   A 2008-ban megfogalmazott és nyilvánosan kiadott adatvédelmi 

irányelveink irányítják az ügyfél- és partnerinformációk gyűjtését és felhasználását, valamint az alkalmazottaink 

számára egyértelmű keretet biztosítanak annak garantálásához, hogy az adatokat felelős módon kezeljük.32  Az 

adatvédelmi kötelezettségvállalásainknak való megfelelés minden termék és szolgáltatás esetében elvárás, ezt 

segítik elő az egyértelmű adatvédelmi követelmények, amelyek a globális irányelveinket közvetlenül 

alkalmazható eljárásokra és folyamatokra fordítják le a mérnökeink, az értékesítési és marketing munkatársaink 

számára. Az adatvédelem támogatását megerősítettük a beépített adatvédelem (Privacy-by-Design, PbD) 

alapelveinek alkalmazása révén.  A Microsoft számára a PbD olyan alapelvek, irányelvek és eljárások kialakítását 

és alkalmazását jelenti, amelyek biztosítják a szoftvertermékeink és online szolgáltatásaink adatvédelmi tervezési 

                                                      
31 Lásd: http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx.  

32 Lásd: http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx.  

http://www.microsoft.com/privacy/processes.aspx
http://www.microsoft.com/privacy/principles.aspx
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célkitűzéseinek betartását a fejlesztés kezdetén, valamint a termék teljes életciklusa során továbbra is 

foglalkoznak az adatvédelmi és adatbiztonsági kérdésekkel.   

 

B. A felhő és az adatrobbanás 
 

Bár az adatvédelem iránti elkötelezettségünk változatlanul erős, az új számítási modellek kihívást 

jelentenek hagyományos adatvédelmi erőfeszítésekkel szemben.  Az elmúlt negyven évben az informatikai 

adatvédelmet nagy részben az általánosan elfogadott adatvédelmi alapelvek elfogadása és betartása biztosította.  

A világ számos részén a tisztességes információkezelési alapelvek vagy azok helyi változatai törvényekbe és 

jogszabályokba foglaltattak, míg a világ más részein önszabályozó rendszerek részeként használatosak. Míg az 

elfogadott adatvédelmi alapelvek némileg eltérőek lehetnek a világ különböző részein, mindenhol fejlődésen 

mentek keresztül, hogy bizonyos közös témákra összpontosítsanak.  Ezek közül a legfontosabb az adatgyűjtés 

korlátozása, az értesítés és a választási lehetőség (amelyet gyakran „beleegyezés” formájában fejeznek ki), a 

visszaállítás és a biztonság.33  Ezen alapelvek némelyike az idők során nagyobb súlyt kapott. Például korábban 

nagyobb hangsúly volt az „értesítésen és beleegyezésen” és az „adatgyűjtésen” egyaránt; a korábbi alapelvek 

támogatták a felhasználói „felügyeletet” a felhasználóra vonatkozó információk gyűjtésnek és felhasználásának 

módja felett; és ez utóbbi alapelv megelőző védelmet biztosított, mivel a soha be nem gyűjtött adatokkal nem 

lehet visszaélni. 

 

 Bár ez a modell elvileg kielégítő, de a értesítésnek és a választás (beleegyezés) adatgyűjtés idején történő 

megtételének hangsúlyossága miatt jelentős nyomást és terhet helyez az egyénekre, ami tarthatatlan.  

Valójában néhányan azon a véleményen vannak, hogy gyakorlatilag már össze is omlott, és már nem szolgálja a 

társadalmat az eredeti szándék szerint.34  A számítási felhő világát már a készülékek sokfélesége és az adatok 

(például a felhasználók által létrehozott tartalom, a hálózat által generált adatok, mint a földrajzi hely és 

tranzakciós adatok, a felhasználó tevékenységeiből nyert analitikai adatok) sokasága, a megnövekedett tárolási 

mennyiség, a hatékonyabb keresés és a döntéssegítő algoritmusok jellemzik.  

 

A múltunkról, s talán a jövőnkről is árulkodó információkban dúskáló világ az egyének és a társadalom 

számára is jár előnyökkel és kockázatokkal is.  Például az adatok elemzése felfedheti, hogy egy adott személy 

valamilyen kezelhető betegségben szenved, vagy fennáll a kockázata, hogy a jövőben kialakul nála az adott 

betegség. Ez az adat más adatokkal együtt lehetővé tehet meglepő és igen szükséges áttöréseket az 

egészségügy terén, amelyek az egyének és a társadalom egészének előnyét szolgálják majd. Fontos tudnunk, 

hogy milyen erőteljes hatása lehet az adatok elemzésének. A nagy adatmennyiség lehetővé teheti például a 

                                                      
33 Lásd általánosságban a Szövetségi Kereskedelmi Hivatal elfogadott adatvédelmi alapelveit: (http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm); az OECD 

adatvédelmi alapelveit; http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html; és az általánosan elfogadott adatvédelmi 

alapelveket, az Egyesült Államok Egészségügyi, Oktatási és Jóléti Minisztériuma 1973 (újranyomtatva itt: https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1). 

34 Lásd: „The Failure of Fair Information Practice Principles” (Az általánosan elfogadott adatvédelmi alapelvek bukása) Fred Cate, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972.  

http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm
http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html
https://www.privacyrights.org/ar/fairinfo.htm#1
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1156972
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betegek ellátását javító új nézőpontok bevezetését a kórházak számára. Ezt szem előtt tartva a Microsoft 

Research mostanában az egészségügyi iparág két jelentős problémájára összpontosítja figyelmét: az 

újrafelvételekre és a kórházi kezeléssel összefüggő fertőzésekre. Az egyik vizsgálatból kiderült, hogy több 

változó elemzése (ideértve a diagnózisokat, laboreredményeket, a beteg által szedett gyógyszereket és a kórházi 

osztályok adatait, ahol a beteg tartózkodott), prediktív modellekkel együtt, hozzájárulhat az újrafelvételek 

számának csökkentéséhez. Egy másik vizsgálat megmutatta, hogy számos változó lehet fontos a kórházi 

kezeléssel összefüggő fertőzések törvényszerűségeinek azonosításánál. Konkrétabban: a vizsgálat során több 

mint 25 ezer egyéb változó mellett ellenőrizték a kórház különböző osztályain tapasztalt „vastagbéltáji nyomást”, 

annak előrejelzése érdekében, hogy mekkora a valószínűsége a beteg megfertőződésének. Ebben a vizsgálatban 

a kórházi szobák elhelyezkedése – számos más tényező mellett – úgy tűnik, szerepet játszik a fertőződés 

kockázatának növekedésében. 

 

A valódi kihívás természetesen abban rejlik, hogy az egyének és a társadalom megerősítse, újra 

meghatározza és/vagy alapvetően megváltoztassa az adatvédelemmel kapcsolatos elvárásait ebben az új 

világban, különös tekintettel arra, hogy az adatok alanyainak és az adatok felhasználóinak érdekei nem mindig 

fedik le egymást.  Valójában ahogy ez az új, adatközpontú világ kibontakozott, egyre komolyabb 

aggodalmaknak adtak hangot az adatvédelemmel kapcsolatban, gyakran kifejezve azt a félelmet, hogy a 

személyes adatok most már nincsenek biztonságban35 vagy azt az aggodalmat, hogy lesznek olyan specifikus és 

jól meghatározott adatvédelmi kihágások, amelyek megakadályozására a társadalomnak lépéseket kell tennie.  

Ebben az új világban egyre világosabban látszik, hogy az adatközpontú társadalom által jelentett kihívásokat 

nem lehet megfelelően kezelni a hagyományos adatvédelmi alapelvekkel, amelyek erőteljesen az adatgyűjtésre 

és az adatgyűjtés idején tett nyilatkozatokra összpontosítanak. 

 

Három probléma van ezzel a hagyományos megközelítéssel.  Elsőként, és mindenre kiterjedően, az 

adatok gyűjtésére és felhasználására vonatkozó választások megértése és megtétele hatalmas teher az egyének 

számára.  Arról nem is beszélve, hogy még az adatokat begyűjtő szervezet is igen széles körű elfogadható 

felhasználási körrel (az adatok nem csupán az ügyfél kérésének teljesítésére használhatók fel, hanem csalás 

megakadályozására és a hálózat biztonságának garantálására is) rendelkezik, az egyre összetettebb üzleti 

kapcsolatok érvénytelenítik azt, hogy egyetlen szervezet gyűjti és használja fel a megadott adatokat, és hogy az 

egyén és az adatok begyűjtője szigorúan kétoldalú kapcsolatban lesz egymással.  Valójában, mivel az adatokat 

begyűjtő szervezet partneri kapcsolatba léphet másokkal vagy megoszthatja az adatokat kapcsolódó 

szolgáltatásokat nyújtó számos egyéb szervezettel (például marketingcégek, adatelemző vállalatok, hirdetési 

hálózatok), az egyéneknek egyre nagyobb számú egymáshoz kapcsolódó, megismerendő adatvédelmi 

nyilatkozattal kerülnek szembe, így egyre kevésbé kivitelezhető és hatékony számukra, hogy biztosítsák az 

értelmes felhasználói választást.  Arra is fény derül, hogy a gyakorlatban a felkínált választás nem biztosítja az 

                                                      
35 Ennek az érzésnek a leghíresebb összefoglalása a Sun Microsystems elnök-vezérigazgatójától, Scott McNealytől származik, aki így fogalmazott: 

„Egyébként sincs sem védi semmi a személyes adatainkat. Tegyük magunkat túl rajta." http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html.    

http://www.pcworld.com/article/16331/private_lives_not_ours.html
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egyének számára a kívánt szintű ellenőrzést; az egyénnek vagy el kell fogadnia a használati feltételeket a sűrűn 

teleírt adatvédelmi nyilatkozatra kattintva az adatgyűjtés időpontjában, vagy le kell mondania a kívánt 

tevékenységben való részvételről. 

 

Másodsorban a meglévő modell interaktív kapcsolatot feltételez az egyén az az adatokat gyűjtő és 

felhasználó szervezet között, holott lehet, hogy nem is létezik ilyen kapcsolat.  A közelmúlt beszámolói alapján 

kiderült például, hogy a biztosítási vállalatok időnként megnézik a Facebook-oldalon található fényképeket 

annak megállapítására, hogy a fogyatékossága után juttatást igénylő egyének nem végeznek-e olyan 

tevékenységet, amely arra utal, hogy a biztosítási igény hamis.36  Hasonlóképpen felhasználhatók arcfelismerési 

technológiák annak vizsgálatára, hogy egy adott személy valamely nyilvános helyen megadott fényképe 

egyezik-e emberek más nyilvános helyeken megadott képeivel.  Az „azonosított” személy tényleges 

személyazonossága esetleg nem is ismert az adatok begyűjtése vagy felhasználása időpontjában, így nem is 

lehet a felhasználói hozzájárulásról beszélni.  Ilyen esetben az adatokat gyűjtő és használó szervezet olyan 

személyről hoz döntéseket, akivel nincs kapcsolatban és akinek még a személyazonosságát sem ismerik.  

 

Harmadjára, az adatok valódi értékét esetleg nem látja át az adott személy az adatok gyűjtésekor, és 

olyan jövőbeni használati formáktól esik el, amelyek jelentős személyes és társadalmi előnnyel járnának.  Ez 

természetesen nem jelenti azt, hogy szükségtelen adatokat kell gyűjteni (ami egyébként is magasabb tárolási és 

biztonsági költségeket eredményez), vagy, hogy egy adott célra gyűjtött adatokat bármikor fel kellene használni, 

ha később valamilyen jótékony felhasználási célt fedeznek fel.  Sokkal inkább arról van szó, hogy ez az új 

adatközpontú világ a társadalmat új lehetőségek széles körével látja el, amelyek közül némelyik még nem 

látható előre az adatok gyűjtése idején (például a vérminták gyűjtése negyven évvel ezelőtt, a DNS-vizsgálatot 

mint potenciális felhasználási formát nem is említve, amely azóta már többször szolgált az ártatlanság 

igazolására).  Ugyanakkor az is igaz, hogy az adatokkal visszaélést lehet elkövetni; a „feketelistázás” (amikor a 

kisebbségek által sűrűn lakott környéken megtagadják a hiteladást) erre jó példa.  De az, hogy az adatok 

felhasználása „jó vagy „rossz” – a felhasználás megítélésén alapul.  Míg az adatgyűjtésre vonatkozó korlátozás 

fontos megelőző célt szolgál és továbbra is érvényben marad, ennek megvan a negatív hatása is; a valódi 

vitának a felhasználásról és arról kéne szólnia, hogyan lehet egyensúlyt teremteni az társadalmi hasznosság és a 

személyes adatok védelme között.  Ez a kérdés eddig is komoly vizsgálatot igényelt, és valószínűleg ez így 

marad a jövőben is. 

 

 Ha szükséges változtatni az elfogadott adatvédelmi alapelvek alkalmazásának módján ebben az 

adatgazdag világban – márpedig szükséges –, akkor az új szemléletnek figyelembe kell vennie azt az új világot, 

amely tele van új üzleti modellekkel, új adatfelhasználási modellekkel, új technológiai formákkal, és egyéni 

adatvédelmi érzékenységekkel, amelyek idővel jelentősen rugalmasnak vagy képlékenynek bizonyulhatnak.  Már 

                                                      
36 „Are insurance companies spying on your Facebook page?” (Kémkednek a biztosítótársaságok az Ön Facebook-oldalán?), 

http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388   (2011. november 7., hétfő). 

http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=8422388
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ma is van, aki egyetért azzal, hogy az internetes interakciók olyan árucsere-szerű tranzakciók irányába fejlődnek, 

ahol az egyének a személyes azonosításra alkalmas adataikat szolgáltatásokra cserélik el, míg mások úgy vélik, 

hogy ez az árucsere nem túl átlátható a kínált „érték” tekintetében (azaz nem egyértelmű, mennyit ér a nemet 

eláruló, kitöltött jelölőnégyzet, sem az, hogy mit kap az egyén cserébe a négyzet bejelöléséért).  Mások viszont 

azzal érvelhetnek, hogy a személyes adatokat átlátható módon „be kell árazni” – majd lehet őket adni és venni, 

mint bármilyen egyéb vagyontárgyat.37  Ezen vélemények mindegyikének van alapja és kiállítható melléjük 

logikus érvelés, és továbbra sem világos, milyen hatással lesz ezekre a különböző megközelítésekre az, hogy az 

adatgyűjtéssel és -használattal kapcsolatos adatvédelmi érzékenységek változóban vannak.  A változó időkben 

megválaszolandó két alapvető kérdés, hogy (1) tovább kell-e fejleszteni az elfogadott adatvédelmi alapelveket, 

hogy azok tükrözzék a változó környezetet, és ha igen, hogyan, (2) szolgálhatnak-e az ilyen alapelvek az 

adatvédelem és a személyes vagy társadalmi célú adathasználat lehetővé tételének kettős céljaként? 

 

Napjaink adatközpontú világában egyértelműnek tűnik, hogy az adatok használata – és nem a gyűjtésük 

és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozati és hozzájárulási rendszer – szolgál jobb kiindulási pontként a személyes 

adatokkal kapcsolatos kötelezettségek meghatározásához. Bár elsőre ijesztőnek tűnhet az adatok gyűjtéséhez 

kapcsolódó alapelv fontosságának csökkentése, fontos megemlíteni, hogy a begyűjtésre és nyilatkozatokra 

vonatkozó alapelvek érvényben maradnának az új modellben is, a különbség annyi lenne, hogy az új modell 

elsődlegesen nem az adatok gyűjtésére és a nyilatkozatra, hanem az adatok használatára összpontosít.  Egy ilyen 

használati modell38 szükségessé teszi, hogy minden szervezet átlátható legyen, rendelkezésre bocsássa és 

elfogadja a megfelelő választást (felügyelet), valamint biztosítsa, hogy az adatok használata kapcsán a személyek 

tekintetében fellépő kockázatokat felmérik és kezelik.  Ez magában foglal minden felhasználási formát (nem 

csupán a kétoldalú kapcsolatokból fakadó interaktív felhasználást), valamint útmutató megközelítést mutat, 

amely az egyének számára hatékonyabb, a vállalkozások számára kezelhetőbb, valamint hatékonyabb 

áttekintést tesz lehetővé a szabályozó szervek számára. 

 

Hasonló modell alkalmazása során fontos felismerni, hogy amíg vannak új adatformák és új 

adatfelhasználási formák, addig végső soron csak háromféleképpen lehet gondolkodni az adatok használatáról: 

Vannak olyan felhasználási formák, amelyek (1) széles körben elfogadhatóak és néha jogilag engedélyezettek 

vagy előírtak; (2) tilosak; valamint (3) egyedi megítélés alá esnek (azaz az ilyen irányú felhasználás egyesek 

számára elfogadható, míg mások számára ésszerűen kifogásolható, így nem határozható meg rá egységes 

szabály).  Fel kell ismerni azt is, hogy míg a társadalom vagy egy egyén egy adott felhasználási formát 

elfogadhatónak vagy nem elfogadhatónak ítél, ez a véleménye idővel változhat, és nehézségekbe ütközhet új 

                                                      
37 Lásd például: Start-Ups Seek to Help Users Put a Price on Their Personal Data (Az induló vállalkozások segítenek a felhasználóknak beárazni a saját 

személyes adataikat), http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1.    

38 The Business Forum for Consumer Privacy – Use and Obligations – a Path Forward (Üzleti fórum az ügyfelek adatainak védelméről – Felhasználás és 

kötelezettségek – az előre vezető út).  

Lásd: http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf.  

http://www.nytimes.com/2012/02/13/technology/start-ups-aim-to-help-users-put-a-price-on-their-personal-data.html?_r=1
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Use_and_Obligations_White_Paper.pdf
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felhasználási szabály érvényesítése a már meglévő alapján (azaz ha egy adott személy valamilyen információt a 

nyilvánosság számára elérhetővé tesz, de később megbánja, előfordulhat, hogy már nem lehet visszaszerezni a 

valódi irányítást az üvegből kiszabadult „szellem” felett.  Ennek ellenére a felhasználási formáról a fentiek szerint 

gondolkodva, a társadalom mostantól eldöntheti, hogyan hozza létre a kereteket, amelyek lehetővé teszik a 

megfelelő felhasználási formák elhelyezését a megfelelő kategóriákban, majd ezt követően, hogyan 

fogalmazzon meg megfelelő „kötelezettségeket” az adott felhasználási formákhoz.  

 

Például a széles körben elfogadható kategóriában bizonyos felhasználási formák még a kifejezett 

felhasználói hozzájárulás hiányában is elfogadottak lehetnek.  Ez magában foglalhatja a fogyasztói adatok 

felhasználását a kért termék vagy szolgáltatás nyújtásához (megrendelés teljesítése); kapcsolódó termékek vagy 

szolgáltatások értékesítéséhez vagy marketingjéhez (kivéve, ha a fogyasztó kizárta az adatai ilyen felhasználását); 

a szolgáltatás minőségének javításához; kutatási célokra (amennyiben adott esetben megtörténik az adatok 

azonosíthatóságának megszüntetése, üzleti és/vagy technikai eszközök segítségével); a szolgáltatással szembeni 

csalás megakadályozására; a törvényellenes tevékenységek jelentésére azon kormányzati hatóságok felé, 

amelyek feladata azok kivizsgálása, amennyiben az jogilag lehetséges vagy szükséges.  Amennyiben 

megállapodás születik arról, hogy mi minősül széles körben elfogadhatónak, az egyének ezeket a felhasználási 

formákat fogják elvárni, és képesek lesznek minimálisra csökkenteni az ezen gyakorlatokhoz csatolt 

nyilatkozatok elolvasásával töltött időt. A széles körben elfogadható felhasználási formákra kevésbé 

összpontosítva, azon felhasználási formákra vonatkozó döntések, ahol az ésszerű megfontolások eltérőek 

lehetnek, határozottabban kitűnnek, és több energia fordítható az ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódó 

kockázatok kezelésére, beleértve egy adott felhasználási forma engedélyezését vagy kizárását az adatok 

érzékenységétől függően. Ezt követően az adatokat felhasználó szervezetek felelősek ezen preferenciák 

tiszteletben tartásáért.  Fontos, hogy a felhasználási gyakorlatokról továbbra is rendelkezésre kell bocsátani 

nyilatkozatot; a valódi különbség abban van, hogy a szabályok érvényesítésének terhe az egyénről (akinek túl 

gyakran kell a jogaiért küzdenie a kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozatok elolvasása után) az adatokat használó 

szervezetre száll át.  Ez konzisztensebb, megvalósíthatóbb és könnyebben érvényesíthető társadalmi szabályok 

megfogalmazását teszi lehetővé, amely szabályok hatékonyabban érvényesíthetők a technológia (pl. irányelvek 

alkalmazásával a metaadatokra), az egyének és a szabályozók segítségével.   

 

Ebben a modellben fontos, hogy az adatokat felhasználó szervezetek ténylegesen felelősek a 

kötelezettségeik teljesítéséért.  Így az adatközpontú világban az elfogadott adatvédelmi alapelveknek 

tartalmazniuk kell egy „felelősségi alapelvet”: az adatokat (közvetlenül vagy közvetve) megkapó szervezet felelős 

annak biztosításáért, hogy az ilyen adatok gyűjtése törvényesen történjen, és azokat az egyéni és társadalmi 

elvárásoknak megfelelően használják fel és védjék.  A „felelősség” azt jelenti, hogy a szervezetnek korábban 

lépéseket kellett tennie az adatvédelmi kockázatok elemzési rendszerének, valamint olyan irányelvek, 

folyamatok és eljárások kialakítására és végrehajtására, amelyek segítenek a társadalmi normáknak megfelelő, a 

felhasználói felügyeletet tiszteletben tartó és az adatok ésszerű biztonságát biztosító adatfelhasználói szabályok 
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érvényesítésében.39  Szabályozó hatóság kérésére a szervezetnek kifejezetten képesnek kell lennie igazolnia, 

hogyan felelt meg a jelen alapelv szerinti felelősségi követelménynek. 

 

Ahogyan ez a jelenlegi helyzetben is igaz, az egyénektől üzleti céllal adatokat gyűjtő szervezeteknek az 

alábbiakat feltüntető nyilatkozatot kell tenniük: (1) az adatok felhasználási céljai; (2) kivel kívánja megosztani az 

adatokat, ha alkalmazandó (3) milyen módon szolgálja a felhasználás vagy megosztás az egyén javát; (4) az 

egyén nem azonosítható marad-e üzleti folyamat vagy technológiai eszköz használata révén; (5) a begyűjtött 

információk általános típusa és jellege, (6) milyen felügyeletet gyakorolhat az egyén ezen adatok használata és 

megosztása felett (7) hogyan történik az adatok védelme.  Természetesen az adatok mindennemű gyűjtésének 

és felhasználásának meg kell felelnie a jogi követelményeknek és ésszerűen következetesnek kell lennie a 

rendelkezésre bocsátott nyilatkozattal.   

 

Ahol az ésszerűen megvalósítható, a felhasználói felügyeletnek részletesnek, az adott esethez 

igazodónak és automatikusnak kell lennie, ezáltal lehetővé téve jelentőségteljesebb döntések meghozatalát az 

adatok átvitelére vonatkozóan cserébe a felkínált értékért.  E tekintetben néhány jelenlegi szabály megfelelő 

útmutatást biztosít.  E felügyelet részeként kifejezett engedélyt kell szerezni az adatok gyűjtésére, átvitelére és 

kiegészítő használatára, ha a gyűjtött vagy megosztott adatok érzékeny adatok.40  Ez a felügyelet kezeli az 

anonim vagy az azonosíthatóságuktól megfosztott adatokra vonatkozó szabályokat is.  Például olyan esetekben, 

amikor az adatok értéke ezzel nem sérül, az egyénnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy azonosítás nélkül 

szerepeljen, akár meglévő üzleti folyamatok 41  vagy technológiai eszközök segítségével megszüntetve az 

azonosíthatóságot, ahol az lehetséges.  Végezetül, az elérésre és visszaállításra, a biztonságra, valamint 

napjainkban a nyilatkozatok megszegésére vonatkozó hagyományos alapelvek mind érvényesek az új 

adatközpontú világban, és azokat szigorúan át kell venni. 

 

Ahogyan a fentiekben is kifejtettük, ez a megközelítés a fókusz eltolódását jelenti – miközben nem veti el 

40 év történelmét, hanem épít arra – öt célkitűzés megvalósítására szolgál: (1) az adatok védelme ésszerű 

                                                      
39 Amit az elszámoltathatóság nevében általában elvárnak a szervezetektől. Lásd: http://www.informationpolicycentre.com/resources/  és 

http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf.  

40 Az érzékeny, személyes azonosításra alkalmas információk (más néven érzékeny fogyasztói információk) magukba foglalják a személyes azonosításra 

alkalmas információkat és azokat az információkat, amelyek (i) hátrányos megkülönböztetés alapjául használhatók fel (pl. faji, etnikai származás, vallási 

vagy filozófiai nézetek, politikai vélemény, szakszervezeti tagság, szexuális irányultság, fizikai vagy mentális sérülés), (ii) megkönnyítik a személyazonosság 

eltulajdonítását (pl. édesanya leánykori neve), vagy (iii) lehetővé teszik a hozzáférést a felhasználó fiókjához (pl. jelszavak vagy PIN-kódok).  Ide tartoznak 

továbbá olyan egyéb adatok is, amelyek technikailag nem személyes azonosításra alkalmas információk, de hagyományosan zavarja ezek megadása a 

felhasználókat (mint például a felhasználó pontos tartózkodási helye), valamint azok az adatok, amelyekkel kapcsolatban ésszerűen feltételezhető, hogy 

zavarba hoznák a felhasználót.  

41 Az üzleti folyamatokra való ezen hivatkozás azért fontos, mivel sokan azzal érvelnek, hogy az adatok azonosíthatóságának megszüntetése 

visszafordítható az adatok ismételt azonosításával.  Míg az adatok ismételt azonosítására szolgáló technikai képesség korlátozott, a technológiai 

eszközökön kívül más is rendelkezésre álló a társadalmi normák érvényesítéséra.  Például törvény tiltotta a mobiltelefon-hívások lehallgatását akkor is, 

amikor az technikai szempontból nem volt bonyolult. 

http://www.informationpolicycentre.com/resources/
http://www.huntonfiles.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf
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módon; (2) az adatok felhasználásának optimalizálása az egyének és a társadalom javára; (3) annak biztosítása, 

hogy az adatot felhasználók felelősséggel tartoznak az adatok használatáért; (4) olyan rendszer biztosítása, 

amely a szabályozó hatóságok általi hatékonyabb felügyeletet tesz lehetővé, valamint (5) hatékony 

munkavégzés a modern, csatlakoztatott társadalomban.  Az adatokban gazdag világban ezen célkitűzések 

eléréséhez az adatok felhasználására, az ésszerű felhasználói felügyeletre és az átláthatóságra kell 

összpontosítani.  

 

C. A kormányok hozzáférése az adatokhoz 
 

Ahogy az egyének és a szervezetek használatba veszik a szolgáltatásokat, felmerül a kormány hozzáférési 

jogának kérdése, különösen az értesítés nélküli hozzáférés esetében.  Bizonyos mértékben ez az adatközpontú 

és szolgáltatásközpontú világ ténylegesen elmozdítja az egyensúlyt az egyén és a kormány között.  Ennek az az 

oka, hogy a múltban számos személyes dokumentumot (például személyes levelezés, fényképek és egyéb 

személyes papírok) az emberek az otthonukban vagy az irodában tároltak, még akkor is, ha más feljegyzések (pl. 

telefonos rögzítések, banki feljegyzések) esetleg elérhetőek voltak valamely harmadik féltől.  Így az ilyen 

adatokat átvizsgálni kívánó kormánynak közvetlenül az adott személyhez kellett fordulnia, még akkor is, ha 

ehhez valamilyen lefoglalásra volt szükség (pl. házkutatási parancs végrehajtása).  Napjainkban az IT-

szolgáltatásokat használó egyének személyes információk széles körét tárolhatják valamely harmadik félnél, 

beleértve a levelezést (e-mail), szöveges dokumentumokat, fényképeket és pénzügyi és egészségügyi 

dokumentumok másolatait.  Továbbá egyéb érdekes információk (mit vásárolt az adott személy online, pontos 

földrajzi hely) szintén elérhető.  Amennyiben a kormányok a szolgáltatóktól hozzájuthatnak ezekhez az 

információkhoz az egyén értesítése nélkül, az aggályra adhat okot, különösen mivel egyre nehezebb a 

társadalom teljes jogú tagjaként élni úgy, hogy az ember ne hagyjon maga után digitális nyomot.42 

 

Valójában két elkülönülő eset van.  Az első a belföldi nyomozásokra vonatkozik.  Feltételezve, hogy egy 

adott nyomozás teljes mértékben egy országon belül zajlik, milyen szabályok alapján férhet hozzá a kormány 

egyének adataihoz?  A második eset nemzetközi nyomozásokra vonatkozik.  Nemzetközi esetekben milyen 

mértékben képes a kormány kikényszeríteni olyan dokumentumok előadását, amelyek egy másik országban 

vannak tárolva, nemzetközi segítségkérés nélkül? 

 

  

                                                      
42 Az Egyesült Államokban kellőképpen bevett bírósági precedens mondja ki, hogy a harmadik fél számára rendelkezésre bocsátott adatokhoz a kormány a 

Negyedik módosítás házkutatási végzésre vonatkozó követelménye megsértése nélkül hozzájuthat.  Lásd: Smith kontra Maryland, 442 U.S. 207 (1986).  A 

közelmúltban azonban egy kerületi bíróság azon a véleményen volt, hogy amennyiben az elektronikus kommunikáció adatvédelméről szóló törvény a 

kormány számára engedélyezi e-mail üzenethez való hozzáférést végzésnél alacsonyabb rangú dokumentum alapján, akkor az alkotmányellenes.  Lásd: 

Egyesült Államok kontra Warshak, http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf. 

http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/10a0377p-06.pdf
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1. Belföldi nyomozások 
 

A kormánynak a helyben tárolt feljegyzésekhez való hozzáférése már régóta téma az adatvédelmi 

megbeszéléseken.  Az Egyesült Államok kormányának egyik jelentése így fogalmaz: 

 

Egy adott egyénre vonatkozó, nem az egyén tulajdonában lévő feljegyzések 

létezése komoly adatvédelmi problémákat vet fel, különösen, amikor a kormány 

hozzá kíván férni ezekhez a feljegyzésekhez. A feljegyzések tulajdonosai képesek 

felfedni egy adott egyénre vonatkozó feljegyzéseket az egyén jóváhagyása nélkül, 

ezt gyakran meg is teszik, és néha kötelesek megtenni, akár a kormány kérésére, 

akár a feljegyzés tulajdonosának kezdeményezésére, és gyakran semmilyen 

feljegyzés nem készül a felfedésről...Az egyén soha nem értesül arról, hogy a 

kormány ügynökei megvizsgálták a róla szóló feljegyzéseket. Néhány ritka esetet 

kivéve sem a feljegyzések tulajdonosa, sem a kormány nem köteles értesíteni az 

egyént arról, hogy a feljegyzéseit a kormány átvizsgálta. 

 

Ez a jelentés nem a hatalmas adatállományokról és a felhőszolgáltatásokról szól, valójában még a személyi 

számítógépek kora előtt íródott.43  De ahogy az egyének egyre inkább a felhőben tárolják az adataikat (ezen 

keresztül egy harmadik fél tulajdonában adva azokat), milyen mértékben sértheti ez a személyek 

adatvédelemmel kapcsolatos elvárásait?  Az Egyesült Államok egyik legfelsőbb bírósága a közelmúltban 

nyilatkozott ebben a kérdésben:  

 

A lényeget tekintve szükséges lehet a helyszín újragondolása, ahol az egyén 

ésszerűen nem várhatja el az általa harmadik felek előtt szándékosan közzétett 

információk védelmét. E.g., Smith, 442 U. S., at 742; Egyesült Államok kontra Miller, 

425 U. S. 435, 443 (1976). Ez a megközelítés nem megfelelő a digitális korban, 

amikor az emberek a saját magukra vonatkozó információk nagy részét 

megosztják másokkal a hétköznapi tevékenységeik során.  Az emberek felfedik az 

általuk tárcsázott vagy üzenetküldésre használt telefonszámokat a 

mobilszolgáltatójuk előtt, az általuk meglátogatott URL-címeket és az e-mail 

címeket, amelyekre levelezést folytatnak az internetszolgáltatójuk előtt; valamint 

az általuk vásárolt könyveket, élelmiszereket és gyógyszereket az online 

kiskereskedők előtt.  Talán - ahogy Alito bíró megjegyezte - egyesek úgy vélik, 

hogy „megéri” lemondani az adataink védelméről „cserébe” a kényelemért, vagy 

                                                      
43 A Personal Privacy in an Information Society: The Report of the Privacy Protection Study Commission (Személyes adatok védelme az információs 

társadalomban: Az Adatvédelmi Vizsgálati Bizottság jelentése) 9. fejezete, Jimmy Carter elnöknek továbbítva 1977. július 12-én, elérhető az alábbi címen: 

http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm.  

http://aspe.hhs.gov/datacncl/1977privacy/c9.htm
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elfogadják, hogy az „adatok csökkent védelme elkerülhetetlen” , de talán mégsem 

az….nem gondolnám azt, hogy a nyilvánosság egy adott tagja előtt valamilyen 

korlátozott céllal önkéntesen felfedett összes információ – pusztán ebből a 

tényből kifolyólag – ne lenne jogosult a Negyedik alkotmánykiegészítésben foglalt 

védelemre.44 

 

Már a Jones-ügyben hozott határozat előtt maga a Microsoft is azt kérte, hogy gondolják újra a harmadik 

felektől való adatbekérésre vonatkozó előírás.45 

 

 A felhőszolgáltatások megjelenése és az adatrobbanás egyértelműen súlyosbítja a helyzetet.  Bár már 

régóta léteznek olyan adatok, amelyek magas szinten tükrözik egy személy tevékenységét (pl. a hitelkártya-

használat nyomot hagy, hogy mit, mikor és hol vásárolt az adott személy), az árulkodó adatok mennyisége és 

minősége drasztikusan emelkedik.  Manapság a papíralapú feljegyzések összeillesztgetése vagy a tartózkodási 

hely pusztán fizikai megfigyeléssel történő megállapítása helyett a térfigyelő kamerák dátum és idő 

metaadatokkal ellátott képeket készíthetnek, majd azok később elemezhetők arcfelismerő technológia 

segítségével.  A mobilkészülékek széles köre, köztük telefonok, gépkocsik és számítógépek adnak ki igen pontos 

GPS-jeleket.  Ebben az új környezetben könnyen felismerhetjük, milyen hasznosak lehetnek ezek az adatok azok 

számára, akik valamilyen törvénytelen tevékenység után nyomoznak46 vagy, ha esetleg úgy alakul, a kormányok 

számára, akik próbálják kicsit visszafogni az egyébként jogszerű, a gyülekezési szabadsághoz kapcsolódó 

tevékenységet.  Egyértelmű, hogy itt az ideje a felhőben tárolt információk védelmére vonatkozó széles körű 

eszmecserének. 

 

2. Nemzetközi nyomozások 
 

Míg az egyes országok meghatározhatják, hogy belföldön milyen szabályokat alkalmaznak, az, hogy 

kormányok hogyan férhetnek hozzá a külföldön tárolt adatokhoz összetettebb kérdéseket vet fel.  Egyszerűen 

összefoglalva, ahogy egyre több ember helyez át adatokat a felhőre, hogy azokhoz bárhol, bármikor hozzáférjen, 

a kormányok a világ minden részén szeretnének hozzáférni ezekhez az adatokhoz, és ez komoly kérdéseket vet 

fel a kommunikáció, a földrajz és végső soron a felségjog terén.  A világ bizonyos részein aggodalmat keltett a 

„hazafias törvény” (Patriot Act), amelyet az Egyesült Államok a szeptember 11-i terrortámadás után hozott, és 

amely állítólag feljogosítja az Egyesült Államok kormányát, hogy az Egyesült Államokban bejegyzett vállalatokat 

a tulajdonukban lévő adatok átadására kötelezze, még akkor is, ha ezeket az adatokat egy másik országban 

                                                      
44 Lásd: Egyesült Államok kontra Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259 (Justice Sotomayer, különvélemény). 

45 Lásd: Brad Smith, „Cloud Computing for Business and Society” (Számítási felhő a vállalatok és a társadalom számára), 

http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html. 

46 Az Egyesült Államokban a Legfelsőbb Bíróság a közelmúltban azt állapította meg, hogy a kormány ügynökeinek házkutatási végzéssel kell rendelkezniük 

ahhoz, hogy GPS-készüléket helyezzenek el egy járművön.  Lásd: Egyesült Államok kontra Jones, http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.  

http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259
http://www.huffingtonpost.com/brad-smith/cloud-computing-for-busin_b_429466.html
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tárolják.47  Valójában az arra vonatkozó állítások, hogy a hazafias törvényt kell alkalmazni félrevezetőek; az 

Egyesült Államoknak az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó jogi precedense a szeptember 11-i 

terrortámadás előtt közel két évtizeddel, jóval a hazafias törvény elfogadása előtt meghozott döntés. Mivel 

sokan nem ismerik a történetet, érdemes megosztanunk. 

 

1983. március 4-én a Bank of Nova Scotia, egy torontói székhelyű kanadai bank negyvenhat országban 

rendelkezett bankfiókokkal, irodákkal és ügynökségekkel.  Ezen a napon a bank miamii (Florida) irodája 

vádesküdtszéki duces tecum végzést kapott az Egyesült Államok területileg illetékes kerületi bíróságától. Az 

idézés többek között a bank kajmán-szigeteki fiókjából két személyre és három vállalatra vonatkozó pénzügyi 

dokumentumok bemutatását kérte.  A bank azt állította, hogy ezt nem teheti meg, mert ezzel megszegné a 

Kajmán-szigeteken érvényben lévő titoktartási törvényt.  A kerületi bíróság végzésében kötelezte a bankot a 

dokumentumok bemutatására, és ezt a döntést végsősoron a fellebbviteli bíróság is helybenhagyta. 

 

Egy olyan világban, ahol a kereskedelmi tranzakciók nemzetközi szinten folynak, 

elkerülhetetlenek a konfliktusok. A bíróságoknak és a törvényhozóknak minden 

ésszerű óvintézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy elkerülhető legyen, 

hogy a személyek olyan helyzetbe kerüljenek, mint [a Bank]. Ennek ellenére ez a 

bíróság nem tudja elfogadni azt a lehetőséget, hogy az Egyesült Államok 

büntetőjogi nyomozásai meghiúsuljanak, amikor valamilyen érdekütközés van 

más államokkal.  

 

Vagyis a bíróság azt állapította meg, hogy az Egyesült Államok kormánya kötelezhet arra az Egyesült 

Államokban található vállalatot, hogy adja át a tulajdonában lévő adatokat, függetlenül az adatok tárolásának 

helyétől.48  Érdekes módon semmilyen más kormány nem fejezett ki ezzel ellentétes véleményt, és nem mondott 

le arról, hogy helyi vállalattól adatok kiadását követelje pusztán azért, mert az adatok tárolása egy másik 

országban történt.   

 

Érdekes lehet a „bank” szó helyébe beírni azt, hogy „felhőszolgáltató”, majd végiggondolni, mit jelent 

mindez a felhő használói, a felhőszolgáltatók és a kormányok számára.  A felhasználók számára a kérdés az: 

„milyen kormányok férhetnek hozzá az adataimhoz, és tudni fogok-e róla, hogy azokat kiadták?” 49   A 

felhasználók érthetően aggódnak amiatt, hogy külföldi kormányok juthatnak hozzá az adataikhoz.  Az, hogy 

                                                      
47 Lásd: http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706 („European distrust of U.S. 

data security creates market for local cloud service; Europeans worried about the U.S. Patriot Act prefer to keep their data in the EU”) (Az európaiak 

aggályai az Egyesült Államok adatvédelmével kapcsolatban piacot teremtenek a helyi felhőszolgáltatásnak; Az európaiak aggódnak az Egyesült Államok 

hazafias törvénye (Patriot Act) miatt és inkább az EU területén tartják az adataikat).   

48 Lásd: Bank of Nova Scotia kontra. Egyesült Államok, 740 F.2d 817, 828 (11th Cir. 1984), tan. megtagadva, 469 U.S. 1106 (1985. jan. 7.). 

49 Ahogy említettük minden kormány jogosult a joghatósága területén működő szervezetektől adatok kiadását követelni.  Azaz, mivel sok nagyobb 

felhőszolgáltató jelen van az Egyesült Államokban, a kérdés, hogy az Egyesült Államok hozzáfér az adatokhoz gyakran központi fontosságú. 

http://www.infoworld.com/d/security/european-distrust-us-data-security-creates-market-local-cloud-service-180706
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mely kormányok férhetnek hozzá az adatokhoz, változhat, ha például egy szolgáltató egy újabb országban hoz 

létre irodát, vagy a megbízhatóság érdekében egy újabb földrajzi területen készít biztonsági másolatot a 

felhasználó adatairól.  A felhő felhasználói arról sem bizonyosodhatnak meg, hogy értesítést kapnak arról, ha 

valamilyen kormányzati szerv kikéri az adataikat, mivel a felhőszolgáltatók hiába rendelkeznek olyan 

irányelvekkel, amelyek előírják értesítés küldését ilyen esetben, a kormányok az ilyen értesítést megtiltó, fel nem 

fedési végzést adhatnak ki.  Hogyan vélekedjenek akkor a felhasználók erről a kérdésről?   

 

A kormányok hozzáférése az adatokhoz csupán egy a kockázatkezelési tényezők közül, amelyeket 

figyelembe kell venni a felhőszolgáltatások használatának megfontolásakor.  Például egy adott szervezet 

dönthet úgy, hogy nem tölti fel a felhőszolgáltatásba az igen érzékeny üzleti titkokat, ha ezzel 

megakadályozhatja, hogy a szellemi tulajdonjogokat nem tisztelő valamely kormány hozzáférjen ezekhez az 

adatokhoz.  Másrészről, hogy olyan adatok összeállításához használják a felhőszolgáltatást, amelyek később 

úgyis nyilvánosak lesznek, az nem vet fel semmilyen aggályt.  Azt is fontos megjegyezni, hogy sok szervezet 

részben azért tért át a felhőre, mert a felhőszolgáltató a vállalat helyszínen telepítettnél hatékonyabb biztonsági 

ellenőrzéseket kínál.  Ilyen esetben a szervezet ésszerűen arra a következtetésre juthat, hogy az érzékeny 

információk támadók általi ellopásának üzleti kockázata nagyobb, ha a helyszínen tárolják, mint annak a 

kockázata, hogy valamely kormány jogszerű eljárás keretében hozzáfér ezen adatokhoz. 

 

Fontos a kockázat megfelelő számszerűsítése is.  Ha egy multinacionális vállalat jelen van egy országban, 

akkor azzal már vonatkoznak rá az adott ország jogszabályai.  Így a kormány mindenképpen követelheti a 

vállalat dokumentumainak bemutatását, függetlenül ezen dokumentumok tárolásának helyétől.  Ilyen esetekben 

a felhőszolgáltatások használatának nem az a kockázata, hogy az adatokhoz hozzáférhet a kormány (mivel a 

kormány egyébként is hozzáférhet), hanem az, hogy az ilyen hozzáférésről nem értesül a vállalat (azaz a 

kormány hozzáférhet az adatokhoz a felhőszolgáltatón keresztül, és megtiltja a vizsgálat alatt álló vállalat 

értesítését).  Az értesítés nélküli hozzáférés kockázatát megfelelően kell felmérni, mert sok hatósági nyomozás 

esetében a vállalatok pontosan tudatában vannak a kormány nyomozási tevékenységének: az embereket 

kihallgatják, a szigorú elszámolású dokumentumokat átnézik, sőt még akár a vállalatok maguk is kiadhatnak 

közleményt arra vonatkozóan, hogy együttműködnek a vizsgálatot lefolytatókkal.  Amennyiben egy ügyfél 

rutinszerűen együttműködik a kormányzati nyomozásokkal, valószínűleg nem sokat számít, hogy a 

dokumentumok a vállalat telephelyén vagy a felhőben találhatók.  Összefoglalva, fontos, hogy a felhő 

felhasználói a megfelelő kérdéseket tegyék fel és mérlegeljék a kormányzati hozzáférés kockázatát és felhő által 

biztosított termelékenységgel és egyéb előnyökkel szemben. 

 

A Bank of Nova Scotia a felhőszolgáltatók számára is szolgál tanulsággal.  A legfontosabb kérdés, 

„hogyan képes egy felhőszolgáltató az összes törvényt betartani minden olyan országban, amely követelheti 

adatok kiadását, különösen, ha az egyik ország törvényeinek betartásával megszegi egy másik ország 

törvényeit?” A jogszerűen működő felhőszolgáltatóknak nem áll érdekükben, hogy megszegjék a nemzeti 

törvényeket, azonban a különböző felségjogok miatt kerülhetnek ilyen helyzetbe, mivel a nemzeti törvények 
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eltérőek, és ahogyan a Bank of Nova Scotia esete is mutatja, a kormányok önként nem fogják a nyomozási 

jogosultságukat korlátozni.   

 

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a Bank of Nova Scotia esetében az egyik ország büntetőjogi 

nyomozása és a másik ország magánjoga között volt ütközés.  A jövőben számos olyan helyzet lehet, amikor a 

büntetőjogi törvények kerülnek összeütközésbe, és a vállalat alkalmazottai azzal szembesülnek, hogy bármilyen 

döntés is születik, büntetőjogilag felelősségre vonhatók és akár börtönbüntetésre is ítélhetők.  Bár a bíróságnak 

a Bank of Nova Scotia esetében minden bizonnyal igaza volt abban, hogy nem fogadható el, hogy a szervezetek 

a helyi törvényeket kikerülve idegen országokban tároljanak adatokat, az sem fogadható el – és természeténél 

fogva problematikus –, hogy törvénytisztelő embereket arra kényszerítsenek, hogy megszegjék a büntetőjogi 

törvényeket, függetlenül a viselkedésüktől. 

   

A kormányok számára az lehet a kérdés, hogy „milyen jogosultságok alapján, milyen adatokhoz jutok 

hozzá”; „hogyan jutok hozzá az adatokhoz, ha sem az adatok, sem a felhőszolgáltató nincs a joghatóságom alatt, 

bár maguk a bűnözők – és a bűntény – oda tartozik”; valamint „hogyan érvényesítem a hagyományos jogaimat 

– amelyek alapján hozzáférhetek a tárolt adatokhoz és az átmenő kommunikációhoz egyaránt – ebben az új 

felhőkörnyezetben”?  Ezen kérdések megválaszolását még bonyolultabbá teszi, hogy az online nyomozásban 

részt vevő kormány talán nem is ismeri a nyomozás célszemélyének igazi személyazonosságát vagy aktuális 

tartózkodási helyét, és biztonsággal azt sem tudja megállapítani, mely joghatóság alatt vannak tárolva az adott 

személy adatai.  Így a földrajztól, a nemzetiségtől vagy egyéb az adott pillanatban meghatározott tényezőktől 

függő, nyomozásra vonatkozó szabályok meghatározása komoly kihívás.50   

 

A számítási felhő és az adatrobbanás gazdasági és társadalmi előnyei – az előnyök, amelyeket a 

kormányok támogatnak – részben a globális szinten elszórt, nagy adatközpontokban történő adatösszevonásból 

származnak. Ha minden országban telepítünk egy adatközpontot és minden adatközpont csak a helyi 

lakosságot szolgálja ki, azzal aláássuk ezt a modellt.  Ugyanakkor a kormányok nem fognak lemondani azon 

jogukról, hogy adatokat kényszerítsenek ki, amikor csak lehetőségük van rá, részben mivel az ilyen adatokhoz 

való hozzáférés nélkül nem tudják ellátni a közbiztonság és nemzetbiztonság garantálására vonatkozó 

kötelezettségeiket.   

 

                                                      
50 Még ha a tartózkodási hely ismert is, a határokon átnyúló segítségnyújtás nemzetközi mechanizmusai nem túl gyorsan reagálnak, és ami még fontosabb, 

önkéntes alapon történnek (a kölcsönös jogi segítségnyújtási egyezmények engedélyezhetik és szorgalmazhatják a segítségnyújtást, de elő nem írhatják 

azt).  Továbbá bizonyos esetekben a nemzeti jogszabályok tiltják a segítségnyújtást.  Például az Egyesült Államok lehallgatásról szóló rendelete csak akkor 

engedélyezi a lehallgatást, ha az Egyesült Államok valamely ügynöke állítja, hogy az Egyesült Államok meghatározott törvényei közül valamelyik 

megsértésre került (lásd a 18 U.S.C. 2516 dokumentumot a meghatározott bűntények listájáért).  Amennyiben valaki egy külföldi országban valamilyen 

egyesült államokbeli elektronikus kommunikációs szolgáltatást használt az adott idegen országban bűnügyi tevékenység folytatására, az Egyesült Államok 

nem jogosult lehallgatási segítségnyújtást adására.  Végezetül néhány kormány megkérdőjelezte, hogy miért kell nemzetközi segítségnyújtásra 

támaszkodnia, amikor elektronikus bizonyítékot kíván szerezni a helyi törvényeket állítólagosan megszegő helyi személyek tekintetében. 
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Míg a kritikus adatokhoz való hozzáférés megtagadása a kormányoktól még bírósági végzés birtokában 

sem lehet helyes megoldás, az sem helyénvaló, ha az érintettek érdekeit és személyiségi jogait védő jogi eszköz 

hiányában minden felhőfelhasználó összes adatát elérhetővé tesszük.  Így a kormányok számára is fontos, hogy 

megvalósíthatóbb szabályokat hozzanak meg a jövőre vonatkozóan és megvizsgálják, hogy létezhet-e 

valamilyen keretrendszer, amely enyhíti ezt a konfliktust, legalább néhány esetben.  A tény, hogy egyes esetek 

egyedülállóan bonyolultak lehetnek (például az olyan esetek, ahol nagy különbségek vannak két ország joga és 

kultúrája között, vagy azok az esetek, ahol a kormányok egymást nem megfelelő magatartással vádolják) nem 

jelenti azt, hogy minden eset bonyolult lesz; a sok esetben működő szabályok a nemzetközi konfliktusok 

számának jelentős csökkentését szolgálhatják. 

 

Egy új keretrendszerben abból lehet kiindulni, hogy az az ország rendelkezik joghatósággal az adatok 

felett, ahol az adatok találhatók.  Az országok megegyezhetnének abban, hogy – legalábbis bizonyos bűntények 

esetében – a kérelmező ország felhasználhassa a bírósági eljárásait arra, hogy adatokat kérjen a határain belül 

működő vállalattól akkor is, ha az adatok tárolása máshol történik.  A kért adatoknak a kérelmező ország 

joghatósága alá tartozó személyekre vagy az adott joghatóság alatt végrehajtott/végrehajtandó bűntényekre 

kell vonatkoznia.  Ezen keretrendszer részeként a kötelezett vállalat értesíteni az adatok felett fennhatósággal 

rendelkező országot (az országot, ahonnan az adatokat „visszahúzzák”) a kérelem természetéről (mit keres és ki).  

Az ilyen értesítésnek a célja annak biztosítása lenne, hogy ha az adatok felett fennhatósággal rendelkező 

országnak aggályai vannak a kérelemmel kapcsolatban, azokat megbeszélhesse a kérelmező országgal.  Igaz, 

hogy egyes országok aggályosnak találhatják a nyomozás felfedését, de ha a keretrendszer megfelelően van 

kialakítva (az kölcsönösen aggályt jelentő büntettek), akkor az ilyen felfedés nem okozhat problémát.  Végezetül, 

meg kéne állapodni arról, hogy a felfedési végzésre reagáló szervezetek ezen kereten belül a nemzetközi joggal 

összhangban cselekszenek, és nem vonhatók vádeljárás alá. 

 

V. Megbízhatóság 

 

A. Háttér 
 

1999-ben a Microsoft Research létrehozta a Programozói Termelékenységi Kutatási Központot 

(Programmer Productivity Research Center, PPRC), hogy a kódminőség javításának különböző módjait vizsgálja.  

A csapat új statikus elemzési és tesztelési technikákat, valamint a szoftverek minőségbiztosításának javítását és 

további automatizálását segítő eszközöket fejlesztett ki.  A PPRC kifejlesztett például statikus elemzési 

eszközöket a C/C++ programhoz, függőségelemzőket, kódfedési eszközöket, teljesítményelemzőket és fejlett 

hibakeresőket.  Ezek az eszközök kulcsfontosságú szerepet játszottak a Microsoft termékek, különösen a 

Windows és Office termékek minőségének javításában.  Ez az erőfeszítés még intenzívebbé vált, amikor 

bejelentettük a Megbízható számítógép-használat kezdeményezést, és a Microsoft további erőfeszítéseket tett a 

gyakorlati, mérhető megbízhatósági definíciók és az egyre nagyobb eszközstruktúrával rendelkező termékekből 
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származó felhasználási adatok alkalmazása terén, annak meghatározására, hogy teljesülnek-e a 

megbízhatóságra vonatkozó célkitűzések.  Természetesen a megbízhatóság meghatározása – és elérése – nem 

olyan egyszerű.  A fogalommeghatározás szempontjából lényeges megjegyeznünk, hogy „A tudományos és az 

üzleti élet szakirodalma egyarán bővelkedik a „megbízhatóság” témájú anyagokban. Meghatározzuk, érvelünk 

mellette, összevetjük a megvalósulását az idealizált szabványaival.”51 A szótárak ugyanakkor nincsenek nagy 

segítségünkre.  A Merriam-Webster definíciója szerint a „megbízhatóság” „a megbízható minőséget vagy 

állapotot jelöli” vagy még pontosabban: „képesség arra, hogy megbízzanak benne” 52  Ez a definíció nem elégíti 

ki azokat az ügyfeleket, akiknek esetleg eltérő elvárásaik vannak azzal kapcsolatban, hogy mikor megbízható 

egy termék vagy rendszer.  Egyesek a rendelkezésre állásra összpontosítanak, mások a teljesítmény mérésére 

térnek ki, megint mások ide sorolják a kezelhetőséget és helyreállíthatóságot, és egyesek a kiszámíthatóságra 

összpontosítanak.   

 

Bár nem lehet harmonizálni a megbízhatóságról alkotott különböző véleményeket ebben az 

ismertetőben, mégis világosan meg kell fogalmaznunk, mit értünk alatta a Megbízható számítógép-használat 

tekintetében.  A személyi számítógépek világában elmondták, hogy „tervezési szempontból a megbízhatóság 

definíciója: annak a valószínűsége, hogy a készülék végrehajtja a számára kijelölt funkciót a meghatározott 

időtartam alatt, a megadott körülmények között.”53  Még ez az egyszerű definíció is magában rejtett bizonyos 

egyedi kihívásokat az IT-világ számára; szemben a gépkocsikkal és hagyományos telefonokkal, az IT-

rendszereket használók úgy találták, hogy ezek a rendszerek széles körben testre szabhatóak, és azokat széles 

körben változó módon használhatják bármilyen „megadott körülmény” között. Talán még ennél is fontosabb, 

hogy ez a hagyományos megfogalmazás a készülékre összpontosít, és az egyre nagyobb arányban 

összekapcsolt készülékek és szolgáltatások (és az itt található adatok) világában ez a definíció nem veszi 

figyelembe azt, hogy a szolgáltatás ténylegesen megfelel-e a teljesítményre vonatkozó ésszerű elvárásoknak.  

Egy csatlakoztatott világban, ahol kritikus és nem kritikus tevékenységek széles körében készülékektől és 

szolgáltatásoktól függünk, a megbízhatóságra vonatkozó ésszerű felhasználói elvárásokat ki kell elégíteni ahhoz, 

hogy az adott rendszert megbízhatónak nevezhessük. 

 

Nem ilyen egyszerű, ahogyan hangzik, és nem támaszkodhatunk csupán a korábbi erőfeszítésekre, 

amelyek a leálláshoz vezető hibák (amelyek a tervezésből vagy kivitelezésből fakadó gyengeségek) 

megakadályozását hangsúlyozták, és gyakran a „leállásig eltelt átlagos idő” (mean time to failure, MTTF) 

segítségével fejezték ki.  Bár továbbra is fontos, hogy minden készülék megbízható legyen (mivel a szolgáltatást 

a készülékek kombinációi nyújtják), a szolgáltatások egyre inkább szerepelnek az ismert és nem ismert műszaki 

                                                      
51 Thompson, Herbert és Whittaker, James, „Understanding Reliability: Measuring IT Pain Points” (A megbízhatóság: az IT problémás pontjainak mérése) 

(2005. május). 

52 Lásd: http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability.  

53 http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability, idézetrészlet, (Citing Institute of Electrical and Electronics Engineers (1990) IEEE Standard Computer 

Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries. New York, NY ISBN 1559370793).   

http://www.merriam-webster.com/dictionary/reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_reliability
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1559370793
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és szervezeti függésekben.  Ez olyankor történik, amikor egyre több a természeti katasztrófa, kihívást jelentve a 

rendszerek túlélési képessége és az összetevők rendelkezésre állása tekintetében, és a sérült létesítmények 

helyreállítása elhúzódhat.54 

 

A jelenlegi világunk összetettségének felbecsléséhez elegendő összevetni a régi és az új világ esetében 

tapasztalható leállást.  Amikor a régi világban elaludt egy ház világítása, a tulajdonos egyszerű válaszlépést tett: 

kinézett az ablakon, hogy lássa a környék többi házában is sötét van-e.  Ha máshol világítottak a lámpák, akkor 

valahol a házban volt a probléma, ha máshol is sötét volt, akkor az áramszolgáltatónál volt a probléma.  Még ha 

az áramszolgáltató összetett áramelőállítási és -szállítási rendszerében (erőművek, szállítórendszer, alállomások, 

és a házhoz való csatlakozás) is volt a probléma, az áramszolgáltató többnyire képes volt azonosítani és 

elhárítani a hibát.  Más szóval a leállásoknak lehettek technikai függései, de nem voltak szervezeti függéseit; 

egyetlen szervezet ellenőrzése alatt volt az infrastruktúra legnagyobb része. 

 

Napjainkban a rendszerek sokkal összetettebbek, technikai és szervezeti függőségekkel terheltek.  Ha 

egy felhasználó nem tud elérni egy weboldalt az otthonában használt laptopjáról, akkor azt okozhatja (1) a 

laptop (hardver, szoftver, alkalmazás); (2) a vezeték nélküli útválasztó; (3) a szélessávú modem; (4) a hozzáférés 

biztosítója (átviteli vonal vagy back-end rendszer); (5) valamely távoli rendszer (hardver, szoftver, alkalmazás); 

vagy (6) egy áramkimaradás valahol a csatlakozási láncban.  Ugyan léteznek diagnosztikai eszközök, a 

problémák azonosítása és megoldása gyakran komoly kihívás. 

 

  

  

                                                      
54„A katasztrófák száma az 1975-ös kevesebb mint 100-ról 2005-re 400-ra emelkedett és évről évre egyre nő.” EM-DAT: The OFDA/CRED International 

Disaster Database – www.emdat.be, Université Catholique de Louvain, Brussels (Belgium).  Lásd még: http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-

floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/. 

http://www.emdat.be/
http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/
http://bits.blogs.nytimes.com/2011/11/04/thailand-floods-will-affect-computer-makers-and-web-sites/
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B. A felhő 
 

Ezen globális rendszerek összetettségét nézik azok is, akik a felhő alkalmazásán gondolkoznak,55 az 

aggályokat tovább súlyosbítják a közelmúlt igen nagy nyilvánosságot kapott üzemszünetei, amelyek 

gyakorlatilag minden felhőszolgáltatót érintettek.56  Nem csupán kényelmetlenségről van szó, az IT-rendszerek 

megbízhatósági kihívásai hatással lehetnek a vállalkozások termelékenységére57  vagy akár a közegészségre vagy 

közbiztonságra is.  A válságos időkben a kormányok a közösségi média segítségével tájékoztathatják az 

állampolgárokat, és az első segítségnyújtók hatékonyan cselekedhetnek, nem csupán azért, mert van rádiójuk, 

hanem mert rendelkezésükre áll GPS-készülék, térkép, utcanézet, videokonferencia-funkció és egyé felhőalapú 

szolgáltatások.  Ezek az előnyök azonban csak akkor válnak kézzelfoghatóvá, ha az információs rendszerek 

megfelelnek az általános szolgáltatási megbízhatóságra vonatkozó ésszerű elvárásoknak.  Ezt a tényt felismerve 

a kormányok egyre inkább keresik a felhő – vagy legalább annak bizonyos összetevői – által kínált 

megoldásokat, hogy része legyen a kritikus infrastruktúrának.   

 

Az internetet nem biztonságos működésre tervezték, de a megbízhatósági kérdés még összetettebb.  Az 

internetet egyrészről katonai támadások kiállására tervezték, azaz úgy alakították ki, hogy vészes időkben is 

megbízható legyen.  Azaz, ahogyan a biztonság esetében is, a várakozások szerint az internet használata csak 

bizonyos célokra korlátozódott volna, és az internetet használók megbízható személyek lettek volna.  Nem annyi 

felhasználóra és nem annyi féle felhasználási módra tervezték, amelyet ma betölt, sőt azt sem látta senki előre, 

hogy rajta keresztül rosszindulatú csomagok is szállíthatók majd.  A tervezett felhasználását és a tervezett 

felhasználói bázist tekintve az „elérhető legjobb szintű” szállítási rendszer megfelelt a kora szükséges 

követelményeinek.  De ahogyan a technológia egyre jobban beépült a mindennapjainkba – a társadalmi 

érintkezéstől kezdve, a kereskedelmi tranzakciókig és vészhelyzeti segítségnyújtásig – a megbízhatóságra 

vonatkozó elvárások emelkedtek, és olyan szintű megbízhatóságot kell elérnünk, amely jelenleg nem adott.   

 

Egyre inkább felismerik, hogy a kölcsönös függőség – különösen a kritikus infrastruktúrák esetében – 

aggályra ad okot.  

 

                                                      
55 Amikor IT-szakembereket kérdeztek meg, hogy miért nem tervezik felhőszolgáltatások használatát, megjegyezték, hogy a legfőbb aggályaik a 

biztonsággal és az adatvédelemmel kapcsolatosak.  ISACA/ITGI „Global Status Report on Governance of Enterprise IT”, 2011. január (pp. 38) 

56 Üzemszünetek érintették többek között a Microsoft vállalatot (http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-

up-on-the-sept-8-service-outage.aspx), az Amazon vállalatot (http://aws.amazon.com/message/65648/), a Google vállalatot 

(http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978)) és a VMware vállalatot (http://support.cloudfoundry.com/entries/20067876-

analysis-of-april-25-and-26-2011-downtime). 

57 Lásd: IT Downtime Costs $26.5 Billion In Lost Revenue (Az IT-állásidő 26,5 millió dollár kiesett bevételt jelent) 

http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441    (megjegyezve, hogy az IT-leállások megingathatják a bizalmat az olyan új 

technológiákban is, mint a számítási felhő). 

http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2011/09/20/follow-up-on-the-sept-8-service-outage.aspx
http://aws.amazon.com/message/65648/
http://informationweek.com/news/cloud-computing/software/231600978
http://www.informationweek.com/news/storage/disaster_recovery/229625441
http://www.informationweek.com/news/cloud-computing/infrastructure/229503443
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A nemzetvédelem, a gazdasági növekedés és az életminőség régóta a társadalmat 

alátámasztó létfontosságú szolgáltatásoktól függnek. Ezekre a kritikus 

infrastruktúrákra – energiaellátás, bank, pénzügyek, közlekedés, alapvető 

szolgáltatások és a távközlés – az információs korban másként kell tekinteni. A 

távközlés és a számítógépes rendszerek gyors terjedése csatlakoztatta egymáshoz 

az infrastruktúrákat, és egy összetett keresztfüggőségi hálózat jött létre. Ez az 

egymáshoz való kapcsolódás egy újfajta sebezhetőséget teremtett, amely a 

fenyegetések egyre nagyobb számával korábban nem tapasztalt kockázatot jelent 

nemzeti szinten.58 

 

Bár ezeket az egymás közötti függőségeket felismertük, továbbra is nagyon nehéz a megbízhatóságra 

vonatkozó kockázatok kezelése, mivel a szervezetek nem mindig látnak tisztán a műszaki vagy szervezeti 

függőségek terén.  Szemléltessük egy példával.  A bankok más szolgáltatók „redundáns” kommunikációs 

csatornáira hagyatkozhatnak, hogy biztosítsák az elektromos pénzátutalási rendszer elérhetőségét.  Ugyanakkor 

különböző szolgáltatók megoszthatják a helyet; a kommunikációs vonalaik ugyanazon megosztott 

létesítményen keresztül futhatnak, hogy költséget takarítsanak meg.  Ez természetesen azt jelenti, hogyha a 

létesítmény sérül, a bank egyszerre veszti el mindkét kommunikációs csatornáját (ugyanaz a meghibásodási 

pont).  Nem lehet egyszerűen megállapítani, hogy a kívánt redundancia nem volt létrehozva, mivel a bank lehet, 

hogy nem osztja meg a hálózati térképét a távközlési vállalatokkal, a távközlési vállalatok pedig nem osztják 

meg a térképeiket az ügyféllel vagy egymással. 

 

Min kell akkor változtatni?  Röviden, két alapvető változásnak kell megtörténnie.  Elsőként, ahogyan 

hatalmas méretű adatkészletek (big data) hasznosak lehetnek az emberi viselkedés megjósolásával, fel kell 

használnunk ezeket az adatokat a „tervezési intelligencia” (EI) kialakítására: a „big data” felhasználásával nagy 

mennyiségű, tervezéssel kapcsolatos adatot azonosíthatunk, vonhatunk ki és elemezhetünk a termék életciklusa 

során, beleértve a fejlesztést, az üzemeltetést is, hogy hatékonyabban megtervezhessük a kapcsolódó 

döntéshozatalt és ezáltal javíthassuk az általános tervezési minőséget és termelékenységet.   Ebben az 

értelemben az EI technológiák történelmi, aktuális és előre mutató képet adhatnak a tervezésről és a 

műveletekről.  Már a hálózatok közötti adatfolyamok egyszerű megfigyeléséből jelentős függőségi 

megállapításokat lehet tenni, amelyek korábban nem voltak ismertek.  Ez a terület megérett a kutatásra és az 

eszközök fejlesztésére. Létre kell hoznunk továbbá egy működő osztályozási rendszert a függőség kritikus 

szintjeire.  Míg a termékek sebezhetőségeit értékelték és csökkentették a kihasználhatóság egyszerűsége és az 

ügyfél számára jelentett kockázat tekintetéből, a sebezhetőségek visszaszorítása függőségeket okozott a 

szolgáltatások vagy vállalatok között, és ez még nagyobb kihívás jelent és még körültekintőbb eljárást tesz 

szükségessé.  

 

                                                      
58 Marsh Commission Report, „Critical Foundations, Protecting America’s Infrastructures”, p. ix., itt található: http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf.  

http://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf
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Másodszorra, rövid távon újra kell gondolnunk a termékek és szolgáltatások tervezését, hogy 

biztosíthassuk a rugalmasságot.  Korábban a rendszerek rendelkezésre állásának javítását az egyedi összetevők 

minőségének javításával, valamint a redundancia és az adatismétlődés csökkenésével érték el.  A redundanciát 

úgy alakították ki, hogy biztosítsa az olyan kritikus elemek kettőzését, hogy az egyik elem kiesése nem zavarja 

meg a rendszer működését.  Bár ez kétségtelenül hatékony a potenciális meghibásodások széles köre esetében, 

az egyszerű, redundanciára építő mechanizmusok a felhőben nem elegendőek a magas szintű megbízhatóság 

biztosításához.  Míg a szoftver- és hardverszállítók komoly összegeket költenek hatékony feladatátvételi 

mechanizmusok tervezésére, ezek a feladatátvételi mechanizmusok nem elegendőek a feladat ellátására.  Nem 

beszélve arról, hogy ezeket megfelelően telepíteni kell, megfelelően karban kell tartani és – idővel – megszakítás 

nélkül, aktív használat során frissíteni kell, a jelenlegi nagy méretű rendszerek leállási arány azt sejteti, hogy ezek 

a múltbéli erőfeszítések nem elegendőek. 

 

Az adatreplikációt szintén széles körben alkalmazták az IT-szakemberek és egyéni felhasználók annak 

biztosítására, hogy az adatok mindig készen álljanak és felhasználhatók legyenek a készülék leállása esetén.  A 

különböző készülékek között megosztott és különböző helyeken hosztolt adatok több azonos másolata 

csökkenti az adatvesztés valószínűségét, ezen keresztül növeli a rendszer általános megbízhatóságát, azonban 

növeli az összetettség szintjét is, mivel a rendszereknek kezelniük kell a frissítéseket is, hogy megőrizhető legyen 

az adatok konzisztenciája a különböző készülékeken és/vagy helyeken.  Az alkalmazási szintű meghibásodások 

vagy a karbantartási tevékenység során elkövetett tévedés az adatok véletlen sérülését vagy elvesztését 

okozhatja.  Ha a meghibásodást vagy hibát nem veszik észre egy darabig, akkor az azonos másolatok 

létrehozásáért felelős adatreplikációs mechanizmus ezeket a kritikus fontosságú másolatokat is elronthatja. 

 

Bár a redundancia és a replikáció fontos, ennél többet kell tenni.  A szoftver- és hardverszállítóknak két 

szempontból kell értékelniük a megbízhatóságot.  Elsőként, ahelyett, hogy elsősorban az adott összetevő 

megbízhatóságára összpontosítanának, fontos átgondolni, hogyan járul hozzá az adott összetevő a napjaink 

összetettebb ökoszisztémájának általános megbízhatóságához.  E tekintetben hibamodellezést kell alkalmazni, 

már a szoftver életciklusának elején, hogy a lehető legnagyobb hasznot lehessen elérni.  Másodsorban, az 

együttműködésre irányuló erőfeszítések során az iparág meghatározhat végpont-végpont forgatókönyveket az 

„összetett megbízhatósághoz” és közösen dolgozhat azon termelési architektúrákon és szabványokon, amelyek 

az egészüket tekintve biztosítják a végponttól végpontig tartó megbízhatóságot.  Hasznos lehet olyan iparági 

szervezetek felállítása, amelyek segíthetnek a kiemelkedő fontosságú forgatókönyvek meghatározásában és a 

legjobb gyakorlatok és szabványok kifejlesztésében, létrehozva egy Felhő-megbízhatósági Szövetséget, amely 

analóg lenne a Felhőbiztonsági Szövetséggel. 

 

Másodsorban, a felhőtől való függőségünk és a környezet egyre nagyobb mértékű összetettsége 

fényében a korábban a szoftverleállások megelőzésére helyezett hangsúlyt ki kell egészíteni az olyan 

szoftverekre helyezett egyre nagyobb hangsúllyal, amelyek érzékelik, izolálják és megjavítják (vagy áthidalják) az 

összetett számítógépes rendszerekre jellemző rutin meghibásodásokat.  Valójában számos olyan fontos tényező 
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van, amely egyedi a felhőszolgáltatásokra, és amelyek a szolgáltatás tervezőjét vagy a szolgáltatót arra késztetik, 

hogy sokkal több időt szánjon a „helyreállítás-központú számítástechnikára”.59  A felhőszolgáltatást támogató 

számítógépes környezet rutinszerű meghibásodásai – függetlenül attól, hogy megjelennek-e készülékhibaként – 

vagy a látens sebezhetőségek a szoftverben vagy a firmware-ben, vagy az emberi hibák elkerülhetetlenek; ezért 

a szoftver esetében számítani kell ezekre az állapotokra, és a szoftvereket ezekre kell tervezni.  A szolgáltatás 

összetevői közötti függőségi viszonyokat a lehető leglazábban kell kialakítani, és minden összetevőnek 

könnyeden visszaállva kell reagálnia az egyéb összetevők meghibásodására, részleges szolgáltatási élményt 

biztosítva, és nem a szolgáltatást leállítva. Ez magában foglalja az is, hogy a felhőszolgáltatás tervezőjének 

hibamodelleket kell kialakítania a tervezés során, nem csak a fent említett, hagyományos összetevő-

hibamodellezést, hanem valódi, végpont-végpont hibamodellezést.   

 

A tervezőknek azt is biztosítaniuk kell, hogy a specifikációban bemutatott megoldási mechanizmusok 

megjelennek a fejlesztett szoftverben, majd tesztelésre kerülnek a tényleges termelési környezetben indikált 

hiba révén, annak biztosítására, hogy a várt viselkedés a valós életben is megjelenik (a tesztkörnyezetek egyre 

kevesebb segítséget jelentenek a globális, nagy kiterjedésű szolgáltatások világában).  Ideális esetben ez a 

szándékos hibaokozás (üzemeltetés alatti tesztelés) programozott módon történik, hogy folyamatosan 

ellenőrizhető legyen, hogy a szoftverek újabb kiadásai, a hálózati kapacitás vagy kialakítás változásai és/vagy új 

alrendszerek hozzáadása nem okozott-e korábban nem kimutatott megbízhatósági fenyegetést.60  Ezeknek az 

erőfeszítéseknek ki kell terjedniük a változások zökkenőmentes visszaállítására is a hiba beazonosításakor, olyan 

megbízhatósági szinttel, hogy kizárható legyen a szolgáltatások aktuális használóinál jelentkező negatív hatás. 

 

  

                                                      
59 Lásd: http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html. 

60 A szándékos, programozott hibaokozás kánoni példája a legjobban a Netflix által fejlesztett, úgy nevezett „Chaos Monkey” eszközben jelenik meg, 

amelyet azóta potenciális hibahelyzetek még szélesebb körének lefedésére bővítettek ki, (a Netflix jelenleg a „virtuális Majomsereg” néven illeti).  Lásd: 

http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html. 

http://roc.cs.berkeley.edu/roc_overview.html
http://techblog.netflix.com/2011/07/netflix-simian-army.html
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VI. Összefoglalás 

   

Amikor Bill Gates bejelentette a megbízható számítógép-használat kezdeményezést, a számítástechnika 

és a társadalom egy nagy fordulópontnál volt.  Az IT-rendszerektől való egyre nagyobb függőségünk komolyan 

ráirányította a figyelmet a szoftvertermékek biztonságára, adatvédelmére és megbízhatóságára.  Jelenleg egy 

újabb fordulóponthoz érkeztünk.  A számítástechnikát készülékek milliárdjai, globális szolgáltatások és a big 

data jellemzi.  Akármilyen nagy mértékben is függtünk a számítástechnikától 2002-ben, ez a mérték az elmúlt 

évtized során drasztikusan nőtt.  Az internet, amely már régóta az oktatási előrelépés és a kereskedelmi 

növekedés eszköze volt, most a társadalom szövetét fonja szorosabbra, még a közelmúlt történelmét fémjelző 

demokratikus forradalmakban is fontos szerepet játszott.  

 

Régen mondják, hogy az egyetlen állandó dolog a változás, és a világ számítástechnikához való viszonya 

tovább változik, így a megbízható számítógép-használatnak is változnia kell.  Érdemes megemlíteni, hogy még 

visszatekintve is nagyon fontos volt a vállalat munkája az elmúlt évtizedben.  Sokan bevezették a biztonsági 

fejlesztési életciklust, az adatvédelem terén nyújtott fáradhatatlan tevékenységünk az ügyfeleink javát is 

szolgálta, valamint a megbízhatóság terén tett erőfeszítéseink nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a 

rendszerösszeomlások már a múlté legyenek.  De az informatikától való teljes körű függőség, az elszánt és 

kitartó ellenfelek, az adatok, a készülékek és a szolgáltatások megsokszorozódása, a felhasználók, az internet, a 

közbiztonság és a nemzetbiztonság védelme miatt aggódó kormányok jellemezte világban az általunk a 

biztonság, az adatvédelem és a megbízhatóság érdekében kialakított stratégiáknak továbbra is fejlődniük kell. 

 

A megbízható számítógép-használat minden egyes fontos pillére esetében új és egyedi kihívásokkal 

kerülünk szembe, és fel kell azokhoz nőnünk.  A megelőzést, az érzékelést, a lehatárolást és a helyreállítást is 

magába foglaló, holisztikusabb biztonsági stratégia alkalmazásával a világ hatékonyabban tudja majd kezelni az 

elszánt és kitartó ellenfeleket.  Megértve azt, hogy mit jelent az igen magas arányban csatlakoztatott, 

készülékközpontú és adatgazdag világban élni, kidolgozhatunk olyan alapelveket, amelyek hatékonyak az 

adatok védelmében, ugyanakkor lehetővé teszik számunkra azon előnyök élvezését, amelyeket csak a „big data” 

biztosíthat.  A tervezési intelligencia felhasználásával és a helyreállítás-központú számítástechnika alkalmazásával 

olyan termékeket és szolgáltatásokat hozhatunk létre, amelyek rugalmasak a meghibásodások idején, valamint 

segítenek biztosítani a készülékek és szolgáltatások rendelkezésre állását, függetlenül az információs 

rendszereink összetettségétől, egymáshoz való csatlakozásától és egymástól való függőségétől.  Végezetül, 

azáltal, hogy az üzleti gyakorlataink nyitottak és átláthatóak, megszerezhetjük azok bizalmát, akik az 

informatikától függnek.  A Bill Gates által tíz éve meghatározott küldetés ma is ugyanolyan élő és fontos, mint 

valaha. 

  



 

40 

 

A. függelék: 
 

Az ismertető összeállítása során sokaknak adtam oda tervezeteket, mondtam el nekik összefoglalókat, és 

nagyon sok rendkívül hasznos megjegyzést tettek. Bizonyos esetekben a csapat összesítve juttatta el hozzám a 

tagok megjegyzéseit, így nincs teljes listám az anyagot átnézőkről. Más esetekben az ismertetőben szereplő 

ötleteket szervezett eseményeken adtam elő és sok segítséget jelentő megjegyzéseket kaptam a program utáni 

beszélgetése során. Előzetesen is elnézést kérek, hogy nem tudok mindenkit személyesen megemlíteni.  

 

Ezen kifogás után szeretném különösen megköszönni az alábbi személyek hozzájárulását: Matt 

Thomlinson, Adrienne Hall, Fred Schneider, Jeannette Wing, Steven Gerri, Neeraj Suri, Malcolm Crompton, Dean 

Hachamovitch, Martin Abadi, Mark Russinovich, Fred Cate, Ellen Cram Kowalczyk, Dan Reed, Scott Field, Peter 

Haynes, Steve Lipner, Vijay Varadharajan, Viktor Mayer-Schonberger, Mike Adams, Xuedong Huang, Jeff Jones, 

Diane D’Arcangelo, Shawn Aebi, Reese Solberg, Ellen McDermott, Peter Loforte, Rich Wallis, Cristin Goodwin, 

Geff Brown és Adam Shostack.  Különösen ki szeretném fejezni hálámat az alábbiaknak: Peter Cullen, Brendon 

Lynch, Jules Cohen és David Bills, amiért kiterjedt és egyedülálló módon hozzájárultak a munkámhoz. 
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