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INTERNETO ISTORIJA
TRUMPAI
Rima P.

Kadangi šis TL numeris daugiausia skirtas tvariam
internetui, verta pradėti nuo trumpo priminimo kas
yra internetas ir kaip jis atsirado.

„Internetas - daiktavardis, pasaulinis
kompiuterių tinklas, teikiantis įvairias
informacijos ir ryšių priemones, susidedantis iš
sujungtų tinklų, naudojant standartizuotus
ryšio protokolus.“

Tai taip paprasta, internetas yra tinklų tinklas. Nuo
senų senovės žmonės ieškojo naujų būdų bendrauti.
Balandžiai, bėgikai ir raiteliai, telegrafas, radijas,
televizija ... ir, žinoma, internetas. Šiandien tai yra
plačiai paplitusi komunikacijos ir informacijos
infrastruktūra, kuri per pastaruosius 20–30 metų
pakeitė mūsų bendravimo būdą visame pasaulyje. ►

Kadangi esu šiek tiek nekantri asmenybė, vertinu kai kuriuos technologinius pasiekimus ir
išradimus, nes jie man padeda keliauti, rasti informaciją bei greičiau atlikti užduotis. Vis tik aš taip
pat mėgstu paprastus senamadiškus dalykus, pavyzdžiui, ruošiant blynų tešlą, naudoti medinį
šaukštą vietoje elektrinio maišytuvo. 

Mes visi esame patyrę, kad kai kurios naujos technologijos yra nepaprastai naudingos, ypač tos,
kurios atneša naujoves tokiose srityse kaip medicina, robotikos chirurgija, elektros šviesa ar netgi
pats paprasčiausias ratas. Kita vertus, mes taip pat žinome, kad daugelis jų išrandamos dėl didelių
ir gražių ketinimų bei galimybių, tačiau ilgainiui pradeda kelti žalą, kuri dažnai palieka nesugrįžtamą
poveikį. 

Šiame numeryje mes ieškosime sąsajų tarp aplinkos ir mūsų kasdienio gyvenimo įrankio -
interneto. Kiek saugi, etiška ir tvari yra ši ,,jėga”, kurios negalime fiziškai paliesti ar pajausti, bet kuri
liečia visus mūsų gyvenimo aspektus? Ar ji turi tamsių pusių, kurias atrasime, kai jau bus per vėlu?

TECHNOLOGIJOS MŪSŲ GYVENIME... 

Platforma EKO
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Nuotrauka  M.Spicke



Kada internetas tapo viešai prieinamas?
1991 metais rugpjūčio 6 dieną. Tim
Barners-Lee oficialiai pristatė naują
technologiją, kuri nuo to laiko pakeitė
pasaulį. Jis sukūrė pirmąją interneto
naršyklės programinę įrangą
pavadinimu „WorldWideWeb“. 1991
metais dauguma žmonių vis dar nežinojo, kas
yra internetas, ir neturėjo kompiuterių, kad
galėtų prie jo prisijungti, tačiau tuo metu tiek
prieinamų kompiuterių, tiek interneto plėtra
pradėjo labai sparčiai vystytis. 1992 metais
buvo įkelta pirmoji nuotrauka, 1993 metais
pasirodė naršyklė „Mosaic“, kurią „Microsoft“ 

Tačiau  kaip viskas prasidėjo? Interneto istorija prasidėjo jau 1958 metais, įsibėgėjus Šaltajam
karui. Tuometinis JAV prezidentas Eisenhower įkūrė ARPA (Pažangiųjų tyrimų projektų agentūrą).
Vienas iš agentūros tikslų 60-aisiais buvo plėtoti kompiuterinę telekomunikaciją telefono linijomis.
Kodėl? Iš tikrųjų tai buvo pasirengimas branduoliniam karui. Šios kompiuterinės telekomunikacijos
būtų labai pažangios, naudojamos kaip būdas pateikti labai tikslius nurodymus. Ši technologija
būtų pranašumas prieš kitas tautas, o JAV būtų lyderė.

Taigi, ARPANET buvo sukurtas. Pirmasis tinklas buvo aktyvuotas 1969 metais. Tarp
keturių mazgų duomenis perduodant 50 kilobitų per sekundę greičiu. Tai buvo
Stanfordo tyrimų institutas, Los Andželo, Jutos ir Santa Barbaros universitetai.
Profesorius Leonard Kleinrock pasakė: „Kai pamatėme, kad internetas veikia, prasidėjo
revoliucija“. Tai tikrai teisingas teiginys. Ši revoliucinė technologija buvo pristatyta
visuomenei kompiuterinių ryšių konferencijoje 1972 metais. Turint dviejų mazgų
interneto ryšį tarp ARPANET ir MILNET. Iki 1985 metų tinklas išsiplėtė, įtraukdamas
daugiau nei 2000 interneto mazgų.
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vėliau licencijavo kurti „Internet Explorer“. Iš paprastų statinių dokumentų internetas greitai virto
vis sudėtingesnėmis ir interaktyvesnėmis sistemomis. Jau 1996 metų pabaigoje „Nokia“, Suomijoje,
pasiūlė pirmąją prieigą prie mobiliojo interneto savo telefonuose. Remiantis statistika 1998 metais
tik 9% visų JK namų ūkių turėjo interneto ryšį, o 2018 metais jau 89%.

Bet kaip veikia internetas? Kad būtų paprasčiau, galime įsivaizduoti internetą kaip kiekvieną
kompiuterį, kuris yra prijungtas prie interneto laidais, milijonais laidų, nuo senų varinių telefono
linijų iki šviesolaidžių kabelių. Žinoma, tai yra sudėtingiau, yra palydovinio ir mobiliojo ryšio, ir tai
neįmanoma be kompiuterių, telefonų, tinklo sąsajos kortelių, maršrutizatorių, belaidžių adapterių ir
kitos techninės įrangos. Tačiau tai iš esmės yra daugybė kompiuterių sujungtų kartu.

Dabar vargu ar galime įsivaizduoti savo gyvenimą be interneto. Čia nenurodysiu visų jo naudojimo
būdų, privalumų ir pavojų, faktas, kad internetas daro įtaką kiekvienai mūsų gyvenimo sričiai. ►

nuotrauka sciencenone.org



Netrukus šioje planetoje nebus nė vieno,
neturinčio prieigos prie interneto, ir tai tikrai
turėtų būti prieinama visiems. Kodėl? Nes tai
suteikia mums galimybę turėti ryšį su mus
supančia aplinka ir vienodai gauti tą pačią
informaciją visame pasaulyje, bei naudotis
interneto teikiama nauda.

Tačiau tuo pat metu tai turėtų būti saugi
erdvė ir saugi vieta žmonių asmens
duomenims. Internetas turėtų būti prieinamas
žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių,
turintiems sunkumų girdint, matant ar judant.

KODĖL VERTA SKAITYTI
TAISYKLES
John P.

Tai prasidėjo kaip straipsnis apie naują
tendenciją, kuomet įmonės savo interneto
svetainėse skelbia aplinkosaugos, tvarumo
ar etikos taisyklių rinkinius. Tai, ar įmonė turi
tokias tvarkas, ar ne, kas jose parašyta gali padėti
rasti vertingų įžvalgų apie organizacijos vertybes.

Deja internetas vis dar yra prabanga daugelyje pasaulio vietų, todėl ne visi gali sau leisti turėti
prieigą ar prie jo prisijungti galinčius įrenginius. Pavyzdžiui, „Covid-19“ metu Meksikoje mokymasis
namuose transliuojamas per nacionalinę televiziją, nes internetas tiesiog nėra prieinamas didelei
daliai mokinių namuose. Tokie klausimai kaip internetinės patyčios, neapykantos kurstymas,
kibernetinės atakos yra toje pačioje erdvėje kartu su žodžio laisve, teigiamomis iniciatyvomis, žinių
sklaida ir kita patalpinta informacija.

Taigi darykime viską, kad internetas būtų kuo daugiau teigiamas ir to siekiant naudokime tvarius
įrankius. ■
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Pirmoji nuotrauka internete

Netrukus grįšime prie šių taisyklių, tačiau pakeliui dar šiek tiek apžvelgsiu kitą dokumentą, be kurio
neturėtų būti nė vienos internetinės svetainės (įskaitant teisinę prievolę daugelyje šalių) -
„privatumo politiką“. Tai taip pat yra tam tikros rūšies etinė tvarka ir, kad ir kokia nuobodi ji būtų, ją
būtina perskaityti prieš įvedant bet kokio tipo asmens duomenis, bet kurioje internetinėje
svetainėje.

Gali atrodyti nesvarbu, bet jūsų duomenys yra vertingi, galbūt ne nepavieniai, bet kai jie
sugrupuoti su milijonais kitų asmenų duomenų kaip duomenų rinkinys, tuomet juos ►
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galima naudoti įvairiais būdais ir tikslais. Kai kuriais lygmenimis tokioms įmonėms kaip
„Google“ ir „Facebook“ jūs (ir informacija, kurios laisvai suteikiate) esate tiek pat
produktas, kiek ir klientas.

Paprastai aš stengiuosi rašyti nuosekliai, palikdamas svarbią žinią ar išvadą pabaigai, bet šį kartą aš
ją pasakysiu dabar, o vėliau paaiškinsiu svarbą.

TLDR; Privatumo politika ir naudojimo sąlygos yra svarbios. Skaitykite jas! Jei jums reikia
svaraus pagrindimo, jums tereikia pasidomėti „Cambridge Analytica“ skandalu. Tai buvo didelio
masto profiliavimo ir tikslinės politinės reklamos atvejis, kuris buvo naudojamas paveikti svarbius
pasaulinius įvykius, pavyzdžiui, 2016 m. JAV rinkimus ir „Brexit“ referendumą, ir neabejotinai
pakenkė demokratijai.

Kiekvieną kartą, kai prisijungiate prie interneto, jūs susiduriate su tokiu profiliavimu ir tiksline
reklama mažesniu ir paprastai ne tokiu grėsmingu būdu. Duomenų privatumas yra tai, kas nuolatos
iškyla naujienose ir savaitę ar mėnesį visiems tai rūpi. Tačiau ilgainiui šią problemą vėl pamirštame,
o taip neturėtų būti. Faktas yra tas, kad jūsų asmeniniai duomenys yra prekė, gali atrodyti, kad
didžiosios socialinės žiniasklaidos svetainės ir paieškos sistemos jums siūlo „nemokamą“ paslaugą,
tačiau realybė yra ta, kad jūs dažnai jiems mokate patys to nesuvokdami.

Privatumo politikos problema neapsiriboja tik jūsų asmenine informacija. Jei iš tikrųjų pažvelgsite į
kai kurių didelių socialinių tinklų privatumo politiką ir naudojimo sąlygas, galite nustebti pamatę,
kam iš tiesų priklauso nuosavybės teisės į jūsų kuriamą tekstą, nuotraukas ir kitą turinį. 

Bet grįžkime prie aplinkos taisyklių...
Aplinkos tvarkas taip pat verta perskaityti, kai tik jas
randate, jų pagalba galite daug sužinoti apie tikrąją
įmonės filosofiją ir kultūrą. Šios tvarkos yra vertinga
priemonė norint suprasti, ar kažkas iš tikrųjų yra
ekologiškas, ar tai tik „greenwashing“.

Malonu nusipirkti ką nors su užrašu „tvarus“
etiketėje, tačiau svarbu ne tik produktas ar
paslauga, kuri jums parduodama, bet pirmiausia
kokia tiekimo grandinė ir gamybos procesai. Visa
tai turėtų būti detalizuota kartu su informacija 
apie kitas įmonės praktikas. Tvarumo tvarka turėtų būti įtraukta į kiekvieną šiuolaikinio
verslo aspektą, pradedant nuo internetinės svetainės talpinimo iki senų dokumentų
utilizavimo praktikų, taip pat nuo naudojamų biuro baldų iki energiją taupančių
technologijų.

Gal ekologinis aspektas ne toks svarbus kaip privatumo politika, tačiau jis gali atverti akis ir vaidinti
svarbų vaidmenį priimant tam tikrus sprendimus. Kai tokie veiksniai kaip kokybė ir kaina yra vienodi,
kas nenorėtų kaskart pirkti ekologiškiausio ir tvariausio varianto. ►



APSIPIRKIMAS INTERNETU?

Rima P.

Internetas ir jo suteikiamos galimybės turėjo didelę įtaką mūsų kasdieniams pasirinkimams ir
veiklai. Mums nebereikia išeiti iš namų norint nusipirkti pieno, automobilio, naujos striukės ar
užsisakyti maisto. 2020 metais Covid-19 labai pakeitė mūsų gyvenimo būdą ir net žmonės, kurie
pirmenybę teikė tradiciniams apsipirkimo būdams, atrado internetinę prekybą. Visame pasaulyje
įvyko šuolis elektroninės prekybos sektoriuje..

Šiandien pasaulyje yra maždaug 12–24 milijonai internetinių parduotuvių. Daugybė pirkėjų, kurie
apsiperka internetu, įsigyja drabužius, maždaug 62 proc. visų internetinių parduotuvių yra  
mados sektoriuje. Pasak „Statista“, „Amazon“ užima pirmaujančią poziciją tarp internetinės
prekybos portalų, visos kitos platformos atsilieka gana ženkliai. Anot „Status Lab“, beveik 80 proc.
žmonių teigia, kad yra gavę patarimų ar rekomendacijų dėl įsigyjamų produktų ar
paslaugų, naudodami socialinę žiniasklaidą. „Oberlo“ pranešime sakoma, kad dėl „Covid-19“ 42
proc. JAV gyventojų šių metų kovo mėnesį internetu pirko maisto produktų, palyginimui
2018 metais šis skaičius siekė 22 proc.

Kodėl renkamės apsipirkimą internetu? Nes tai patogu, - apsipirkti galime nekeldami kojos iš
lovos, naudodamiesi išmaniuoju telefonu ar kompiuteriu. Mums nereikia gaišti laiko vaikštinėjant
po parduotuves ir ieškant prekių, aplankant daugybę parduotuvių, kad galėtume išsirinkti
produktus geriausiai atitinkančius mūsų lūkesčius. Apsipirkdami internetu galime palyginti kainas,
savybes ar funkcijas, taip pat galime rasti daugiau informacijos apie prekę nei parduotuvėse
esančiose mažose etiketėse. Taip pat turime galimybę skaityti atsiliepimus apie prekes. ►

Žinoma, neturėjimas aplinkos politikos tikriausiai pasako daugiau nei viskas, ką galėtumėte rasti.
Klientai siekia tvarumo skaidrumo ir atskaitomybės, o prielaida gali būti ta, kad bet kuri įmonė, kuri
nenori viešai pateikti šios informacijos, turi ką slėpti.

Jei įmonė nesiūlo šios informacijos, nematau problemos apie tai klausti, ir jei jie didžiuojasi
atsakymais, kuriuos turi, tuomet jie visiškai neturėtų jų nuo jūsų slėpti. ■
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Be to mums nereikia rūpintis automobilių stovėjimo aikštelės vieta ir užimtumu. Apsipirkimas
internetu galimas bet kuriuo paros metu, taip pat siūloma daug nuolaidų ir specialių pasiūlymų,
užsakymams nėra jokių dydžio apribojimų, o grąžinti ar pakeisti pirkinius nėra sudėtinga.

Kokie apsipirkimo internetu trūkumai? Pirkdami drabužius ir batus internetu negalime jų
pasimatuoti, pajusti patogumo ar paliesti bei įvertinti audinius bei vizualinę kokybę. Yra didelė
tikimybė, kad grąžinsime ar pakeisime prekes. Siuntimo išlaidos gali būti didelės arba pristatymas
gali užtrukti ilgai, taip pat kartais nėra galimybės gauti skubios ekspertų pagalbos. Labai dažnai
naujieji pirkiniai neatitinka mūsų lūkesčių, jie tiesiog nėra tokie, kokie buvo pateikti paveikslėlyje.
Užsakydami maistą iš restoranų ir parduotuvių nematome, ar vaisiai ir daržovės sunokę, ar švieži, ir
šias prekes sudėtinga pakeista. Pirkimas internetu gali būti problema žmonėms, kurie sunkiai
susitvarko su savo išlaidavimu ir finansų valdymu, o kartu sukelti privatumo ir saugumo problemų.
Kai kurios iš šių milijonų internetinių parduotuvių yra netikros, todėl galite lengvai prarasti savo
asmeninius ir banko duomenis.

Ar apsipirkimas internete ir elektroninė prekyba yra tvari ir ekologiška? Taip ir ne. Tai
priklauso tiek nuo pardavėjų, tiek ir nuo pačių pirkėjų pasirinkimų. Galite nusipirkti batus,
pagamintus iš perdirbamų medžiagų Kinijos gamykloje, kuri naudoja neatsinaujinančią energiją, ir
kurioje dirba mažai apmokami darbuotojai, neturintys jokių teisių, o jūsų pasirinkti batai supakuoti į
porą plastikinių maišelių. Tuomet jie gabenami lėktuvu, kurio CO2 išmetamas kiekis į aplinką 

7

milžiniškas. Vėliau siuntinys dideliu sunkvežimiu važiuos
iki jūsų namų. Šis pavyzdys toli gražu nėra draugiškas
aplinkai.  Daugelis veiksnių, įskaitant energijos
suvartojimą, CO2 išmetimą, gamybos sąlygas, pakavimą,
pristatymą ir interneto svetainių talpinimą, daro įtaką
pirkimo internetu tvarumui. Kaip ir bet kurios kitos
parduotuvės, vienos yra ,,geresnės”, o kitos - ,,blogesnės”.

Kokiu būdu galima apsipirkti internetu
ekologiškiau? Rinkitės ekologiškai ir tvariai atsakingas
internetines parduotuves – talpinamas ekologiškai,
parduodančias tvarias prekes, naudojančias pakuotes,
kurios gali būti perdirbamos arba biologiškai skaidomos.
Pasirinkite ekologiškus, anglies dioksido neišskiriančius
pristatymo būdus arba tuos, kurie išmeta mažiausiai
teršalų. Mažinkite, derinkite ir apribokite savo užsakymus,
taip pat rinkitės atsakingai, kad išvengtumėte pirkinių
grąžinimo. Atminkite, kad kiekviena pristatymo kelionė
naudoja energiją ir išskiria CO2. Taip pat yra puiki idėja
pasirinkti pristatymo spinteles ir iki jų keliauti pėsčiomis ar 

važiuoti dviračiu. Užsisakykite tik tuos daiktus, kurie jums tikrai reikalingi, ir nepirkite nenaudingų
daiktų iš viso pasaulio, tik todėl kad prekės yra pigios. Rinkitės vietoje pagamintus produktus, kai tik
yra galimybė, nes jie nepalieka didelio CO2 pėdsako transportuojant. ►

Nuotrauka R.Sneddon



Ką elektroninės prekybos atstovai gali padaryti, kad jų vykdoma prekyba būtų tvaresnė?
Yra daug būdų, kaip jie gali būti tvaresni ar net tvarūs, dalinuosi keliomis paprastomis idėjomis.
Svarbus žingsnis yra sumažinti pakuočių kiekį ir pasirinkti daugkartinio naudojimo, perdirbamų ir
biologiškai skaidomų pakuočių gaminius. Internetinės parduotuvės turėtų naudoti ,,žaliąją“ energiją.
Vietiniai pristatymai turėtų būti vykdomi išvengiant pakavimo. Pristatydami nuo durų iki durų
tiekėjai galėtų naudoti ekologiško pristatymo paslaugas. Gaminti tvarius gaminius. Vengti
„greenwashing“ ir skleisti skaidrią informaciją apie gamybą, reklamą. Nesiūlyti nemokamo grąžinimo,
tuomet klientai rinksis atidžiau ir atsakingiau. Neišmesti visiškai gerų grąžintų daiktų ir pakuočių,
nors kartais tai yra pigiau nei paruošti juos naujam pristatymui. Naudoti saugius ir atsakingus
atsiskaitymo būdus, užtikrinti privatumą ir nekaupti pirkėjų duomenų. Bendradarbiauti su klientais,
kad pirmasis bandymas pristatyti siuntą būtų vienintelis.

Šiais laikais sunku įsivaizduoti gyvenimą be internetinės prekybos, tačiau kartais taip
malonu nužingsniuoti pėsčiomis ar nuvažiuoti dviračiu iki parduotuvės. Turėti pasiruošus
daugkartinį pirkinių maišelį, renkantis prekes galėti jas paliesti, rasti tą tobulai prinokusį
avokadą ir palinkėti geros dienos parduotuvės pardavėjui. Apsipirkimas gali atnešti tam
tikrą socialinį kontaktą ir sveiką mankštą, ir žinoma taip pat įsigyti norimą prekę. ■

ALTERNATYVIOS PAIEŠKOS
SISTEMOS
John P.

Daugelis žmonių nebevartoja terminų „paieška“ ar
„paieškos sistema“, juos pakeitė žodis „google“ tapęs
bendriniu žodžiu. Jau kelerius metus nenaudojau
„Google“ kaip standartinės paieškos sistemos, tačiau vis
tiek pagaunu save, kad kartais vartoju šį terminą.

Vis dėlto svarbu atsiminti, kad yra ir kitų paieškos
sistemų!

Svarbus klausimas, kodėl apskritai turėtumėte
norėti naudoti alternatyvą, kuomet yra sistema,
kuri yra nustatyta kaip pirminė paieškos sistema 
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beveik kiekviename įrenginyje ir naršyklėje, kurią naudojate, taip pat kuri yra didžiausia
pasaulyje informacijos saugykla? 

Neketinu demonizuoti „Google“, kaip tai mėgsta daryti daugelis žmonių. Kelyje į pasaulinį
dominavimą „Google“ paieškos sistema pakeitė informacijos paieškos būdą visame pasaulyje ir
atliko svarbų vaidmenį formuojant interneto vartojimo ypatumus šiandien.►



Tačiau yra pakankamai priežasčių nemylėti „Google“, pradedant tariamu mokesčių vengimu ir
baigiant abejotina įdarbinimo politika. Vis dėlto didžiausias susirūpinimas dėl privatumo kyla, kai
„Google“ renka didžiulį kiekį informacijos jums naudojantis jų paslaugomis, o mes, vartotojai, turime
labai mažai kontrolės, ką įmonė su tais duomenimis daro. Kalbant apie aplinką, jiems sekasi šiek
tiek geriau. Jie iš tikrųjų yra didžiausia korporatyvinė kompanija naudojanti daugiausia
atsinaujinančios energijos mūsų planetoje, teigianti, kad nuo 2017 m. 100% naudojamos energijos
įmonės biuruose ir duomenų centruose yra iš atsinaujinančios energijos šaltinių.

Taigi, jei neįtrauktume privatumo problemos į bendrą vaizdą, ,,Google” paieškos sistema
gali atrodyti visai neblogai, vis tik tikra yra geresnių, tvaresnių ir etiškesnių variantų! Aš
gana ilgai naudojau paieškos sistemą „Ecosia“, kuri savo pelną skiria medžių sodinimui, ir tai yra
gerbtinas žingsnis. Jis yra naudingas daugeliu aspektų, bet prie to dar sugrįšiu. Kai pradėjau naudoti
„Ecosia“, aš nežinojau, kad yra daugybė kitų sistemų. Tačiau dabar daug naujų etiškų paieškos
sistemų atsiranda nuolatos, kai kurios yra kvestionuojamos, bet yra ir puikių alternatyvų.

„Išsaugoti planetą“ variantai
Pradėkime nuo pasirinkimų „išsaugoti planetą“. Jei norite rasti paieškos sistemas naudojančias
atsinaujinančią energiją ir aukojančią tvarumo tikslais, turite kelis pasirinkimus.

Ecosia & Gexsi
Tai yra dvi mano prietaisuose priskirtos paieškos
sistemos ir jos turi keletą puikių bendrų bruožų. Jos
abi yra Vokietijos „B“ korporacijos, abi puikiai saugo
privatumą, yra skaidrios ir pateikia viešas finansines
ataskaitas.Abiejose pateikiami puikūs paieškos
rezultatai, „Ecosia“ teikia duomenis iš „Bing &
Yahoo!“ tuo tarpu „Gexsi“ semiasi rezultatus iš „Bing“
ir „Google“.

Didžiausias skirtumas yra kur įmonės leidžia
pinigus. ,,Ecosia” pelną išleidžia tik medžių
sodinimo projektams visame pasaulyje, o
„Gexsi“ kas dvi savaites aukoja skirtingiems
tikslams, kiekvienam prisidedant prie JT
darnaus vystymosi tikslų.
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„Ekoru“, „Okeano“ ir „SearchScene“
Šios paieškos sistemos vadovaujasi labai panašiomis idėjomis, kaip ir aukščiau minėtos. Skiriasi
šaltiniai, iš kur jos gauna paieškos rezultatus, bei tikslai, kuriems aukoja pinigus, tačiau principas
išlieka tas pats.„Ekoru“ žada skirti 60% visų savo pajamų labdaros organizacijoms, kurios padeda
išsaugoti vandenynus. Todėl naudoti šią paieškos sistemą yra puikus pasirinkimas, jei vandenynų
apsauga yra jūsų didžiausias siekis. Tačiau man jų svetainės dizainas šiek tiek nepatogus.

„Okeano“ yra dar konkretesnė, informacija jų svetainėje smulkiai nedetalizuoja apie tai, iš kur
gaunami jų rezultatai ir panašiai, tačiau jie teigia, kad 80% savo pelno skiria plastiko šalinimui iš ►



vandenynų. Tuo tarpu „SearchScene“ teigia, kad net 95% pajamų skiriama labdarai. Įdomu tai, kad
vartotojai gali „balsuoti“ kurias labdaros organizacijos (šiuo metu sudarančios šešių organizacijų
sąrašą, kurias verta remti) pasieks jų sugeneruotos įmonės pajamos.

„Viskas apie privatumą“
Taip pat yra ir visa eilė etiškų paieškos sistemų - grupė „viskas apie privatumą“. Prisipažinsiu, aš
neskyriau daug laiko žaisdamas su jomis, nes „Ecosia“ ir „Gexsi“ atitinka man svarbius privatumo
reikalavimus.

Labiausiai iš šios grupės žinoma paieškos sistema yra „DuckDuckGo“. Tačiau atrodo, kad
ji turi tam tikrų abejotinų etikos praktikų, todėl siūlyčiau ją praleisti. Jei jums tikrai rūpi
privatumas, aš primygtinai siūlau pasidomėti „Qwant“ arba „Startpage“. Galiausiai yra
„Searx“, kuri puikiai veikia, bet ja kur kas sudėtingiau naudotis, neužtenka tik atverti
naršyklę ir įvesti kelis raktinius žodžius. Taigi ši sistema ne man (ar bet kuriam
paprastam vartotojui).

Taigi, pasirinkimų yra, jei esate pasirengę gasdinančiam žingsniui palikti „Google“ ar „Bing“ ir pereiti
prie mažiau žinomos paieškos sistemos, tačiau etiškesnio pasirinkimo. Jūsų paieškos rezultatai bus
pagrįsti beveik tais pačiais algoritmais, tačiau naršydami šiek tiek padėsite pasauliui. ■

DUOMENŲ TALPINIMO CENTRŲ KAINA
Rima P. 

Internetas kinta, vartotojų skaičius auga kasdien, tad juos džiuginančios bei produktyvios
internetinės svetainės ir mobiliosios programėlės keičiasi kasdien. Mes nuolat sukuriame ir
kaupiame vis daugiau informacijos. Iš tikrųjų apie 90% visų kada nors sukurtų interneto
duomenų buvo sugeneruota per pastaruosius trejus metus, ir šis tempas tik spartėja.

Kiekviena tų duomenų dalis turi būti saugoma, ir viskas, ką mes pasiekiame internetu,
mums yra tiekiama iš duomenų centrų, o jų skaičius auga taip pat greitai, kaip ir juose
esanti informacija. Kiekviename pasaulio kampelyje duomenų centrus statome
neįtikėtinu greičiu, ir būtinai greitesnius bei didesnius nei anksčiau. Rasti tikslų
duomenų saugojimo centrų kiekį pasaulyje atrodo stebėtinai sunku, tačiau aišku, kad jų
yra daug, labai daug.

Problema yra ta, kad šie serverių ir maršrutizatorių pilni pastatai sunaudoja daug
energijos. ►
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Skaičiavimai skiriasi, tačiau greičiausiai tai sudaro maždaug 3% visos sunaudojamos elektros
energijos visame pasaulyje, o per ateinantį dešimtmetį šis kiekis padvigubės. Naudojant tokį
kiekį energijos reiškia, kad internetas išskiria daugiau anglies dvideginio nei oro kelionių
pramonė. Be to, kad naudoja energiją, duomenų centrai taip pat išskiria daug šilumos,
kuri paprastai yra iššvaistyta energija.

Toliau kurti vis daugiau ir daugiau energijos ištroškusių ir karštį generuojančių duomenų centrų,
siekiant neatsilikti nuo pasaulinės informacijos paklausos, nėra nei labai tvarus ilgalaikis, nei
trumpalaikis planas, todėl reikia kažką keisti ...

Pagal labai miglotą teigiamą statistiką 2020 metais apie 8% visų naujų duomenų centrų
naudojo atsinaujinančią energiją. Žinoma, tai reiškia, kad 92 proc. nenaudojo
atsinaujinančios energijos. Taip pat pagalvokite apie tai, kiek milijonų duomenų centrų
veikia naudodami nešvarią energiją. Bet pradžia jau padaryta - mažytė pozityvi sėkla jau
pasodinta.

Realybė yra ta, kad šios mažos sėklos toli gražu nepakanka, mes turime atlikti esminius pokyčius
duomenų rinkimo ir kaupimo bei duomenų centrų valdymo metoduose.Bandymas įtikinti pasaulį
pakeisti informacijos kūrimo ir vartojimo būdus atrodo neįmanomas uždavinys, o internetui
pasiekus milijardus planetos žmonių, kurie iki šiol neturėjo tokios prieigos, duomenų rodiklis tik
didės.

Galimybė pakeisti duomenų kaupimo būdus priklauso nuo naujos technologijos.
„Tradicinės“ laikmenos pasiekia savo maksimalų pajėgumą ir mes negalime jų amžinai
keisti. Tačiau horizonte yra keletas įdomių naujų technologijų, tokių kaip duomenų
saugojimas plokštėse iš silicio dioksido (iš esmės stiklo lakštai).

Turbūt paprasčiausias dalykas yra pakeisti tai,
kaip esami duomenų centrai naudoja energiją ir
išskiriamą teršalų kiekį. Teoriškai tai neturėtų būti
sunku, energijos tiekimas tęsis, mums tiesiog reikia
pakeisti energijos šaltinį. Tai tik pradžia, nes galime
suprojektuoti pastatus ir juose esančias serverines, kad
visas procesas būtų efektyvesnis. Taip pat galime rasti
kūrybiškų būdų panaudoti pagaminamą šilumos
energiją.

Tai tikrai neturėtų būti pernelyg sunku, ir šią idėją tik dar
labiau palengvina tai, kad duomenų centrai dažniausiai
yra statomi grupėse. Priežastis paprasta, jiems reikia
didžiulio pralaidumo ir ryšio prieigos prie likusio
pasaulio. Statyti vieną duomenų centrą kilometrų
atstumu nuo pagrindinio duomenų „greitkelio“ būtų
labai brangu ir nėra prasmės, todėl jie statomi krūvoje, ir
sunaudoja tiek pat energijos kiek miestai.. ►
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Nuotrauka T.Vick



Prieš keletą savaičių „Microsoft“ ištraukė savo
projektą „Natick“ iš Šiaurės jūros, kuris dvejus metus
buvo po jūros bangomis. Šis povandeninis duomenų
centras buvo technologinė bandymų stotis, smarkiai
sumažinanti aušinimui reikalingos energijos kiekį.
Suomijoje „Telia“ Helsinkio duomenų centras yra
vienas moderniausių ir efektyviausiai energiją
naudojančių pasaulyje. Jo gaunama šiluma yra
panaudojama vietinių namų ir verslo pastatų
šildymui.
Norvegijos žaliųjų kalnų duomenų centrai yra varomi
atsinaujinančios hidroelektrinės energijos, o šaltas
kalnų vanduo naudojamas aušinimui.

Taigi viskas, ką iš tikrųjų turime padaryti, yra pakeisti
energiją, kuri keliauja į tuos centrus, ir šilumą, kuri
keliauja iš jų. Tačiau vis tiek nematyti, kad duomenų
centrų kūrėjai ir operatoriai, skubėtų tai daryti.

Vis dėlto viskas nėra taip niūru. Pasaulyje yra keletas
nuostabių duomenų centrų projektų, kurie, tikiuosi, gali
atverti kelią į visiškai naują požiūrį ir įkvėpti eiti pirmyn:

Kitas projektas Norvegijoje „Kolos“ ketina pastatyti didžiausią pasaulyje žaliųjų duomenų
centrą gražiai suprojektuotame tvariame pastate.

Taigi Šiaurės Europoje situacija yra džiuginanti, Skandinavija pirmauja šioje srityje lygiai taip pat kaip
ir elektromobilių įsisavinime.Vokietija, JK ir Nyderlandai taip pat vis labiau juda teisinga linkme,
tačiau visas likęs pasaulis atsilieka. Ypač Azijos ir Ramiojo vandenyno regione yra sudėtinga rasti
tvarų duomenų centrą, ir ši situacija turi kuo greičiau pasikeisti. ■
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Nuotrauka Creative Imagineering

ŽALIOJO INTERNETO FONDAS
SĖKMĖS ISTORIJA

  

Rima P.

Šį kartą pasirinkti ir pristatyti sėkmės istoriją nebuvo lengva.
Pirmoji idėja buvo „Microsoft“ povandeninis duomenų centras,
kita idėja buvo duomenų centras įkurtas kalne Švedijoje. Bet
tuo pačiu metu svarsčiau, ar jie turi įtakos vietinėms
ekosistemoms. Po mūšio tarp savo smegenų ląstelių
nusprendžiau parašyti apie „The Green Web
Foundation“ („Žaliojo interneto fondas“, toliau TGWF). ► Nuotrauka TGWF



Atidžiai perskaitę šį TL numerį žinosite, kad norint turėti veikiantį internetą reikalinga daug
energijos iš duomenų centrų, kurie yra sukaupę begalę informacijos apie mus. 

Pasaulyje yra šimtai tūkstančių duomenų centrų, kurie išskiria labai daug CO2. Taigi turime dėti
daug pastangų, kad paskatintume kurti ir naudoti ekologiškus duomenų centrus, kuriuos valdo
atsinaujinanti energija, ir kurie yra neutralūs CO2 požiūriu.

Pasisveikink su TGWF. Jis gimė prieš 14 metų ir šiais 2020 metais yra pripažįstamas kaip
ne pelno siekianti organizacija Nyderlanduose. Jai vadovauja nedidelė savanorių
komanda Olandijoje ir Vokietijoje. Taigi, ką jie daro, ir kodėl jie yra svarbūs?

Pirmoji ir svarbiausia veikla yra plėsti suvokimą apie tai, kaip svarbu padaryti internetą tvaru, ir
pasirinkti tvarius duomenų centrus bei tvarias duomenų talpinimo įmones.
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Taip pat galite įdiegti jų naršyklės plėtinį, kuris jums naršant internete rodys žalią arba pilką
šypsenėlę, priklausomai nuo, kaip talpinama bet kuri jūsų lankoma svetainė. Šis plėtinys taip pat gali
parodyti, ar jūsų paieškoje surasta svetainė talpinama žaliai, ar ne. 

TGWF skelbia savo duomenų rinkinius, remia ir bendradarbiauja su įvairiais atvirojo kodo projektais,
kad tvarusis internetas žengtų pirmyn. Jie taip pat pateikia API, kad kitos organizacijos galėtų
naudoti savo duomenis, pasitikrinti, kaip talpinama svetainė.

Galbūt didžiausias pasiekimas yra tai, kad duomenų talpinimo įmonės yra sąžiningos dėl
savo duomenų talpinimo. Lengva parašyti, kad jūsų įmonė yra tvari, tačiau TGWF
suteikia paprastą mechanizmą žmonėms patikrinti šią informaciją, ir pasirodo, kad
žaliųjų įmonių talpinančių duomenis atsakingai tikrai yra.

Iki šiol interneto vartotojai, naudodami TGWF svetainę ar API, atliko daugiau nei pusę milijardo
patikrinimų. Atlikti patikrą paprasta, - organizacija siūlo prieinamą ir aiškų būdą stebėti, kurios
svetainės yra patalpintos žaliai, o kurios - „pilkai“.

Dar kartą pakartosiu mūsų mylimą frazę - būkite sąmoningu vartotoju! Internetas yra paslauga, tad
mes, vartotojai, turėtume prisiimti atsakomybę tiek pat, keik ir paslaugų teikėjai! ■

Norint naudoti TGWF įrankius nereikia
turėti svetainės ar valdyti verslo. Tiesiog
naudokitės „Green Web Check“ įrankiu
jų svetainėje ir akimirksniu galėsite
patikrinti, kaip internete talpinama bet
kuri egzistuojanti svetainė.

Pamatęs žalią besišypsantį veiduką
žinai, kad ji talpinama tvariai! Nuotrauka TGWF



Pradėkime nuo pirmojo - SUMAŽINIMO. Sumažinkite susidarančių atliekų kiekį. Viskas susiveda į
tai, kad mažiau atliekų paliekame kiekvienoje savo kasdienėje gyvenimo veikloje, ir tai nėra sunku.
Norėdami sumažinti atliekų kiekį, turėtumėte pirkti tik tai, ko jums reikia, rinktis produktus, kurie turi
mažiau pakuočių, o ypač vengti plastiko, pirkti dideliais kiekiais ir ieškoti daiktų, kuriuos galėtumėte
pakartotinai naudoti, o tai mus atveda prie …

Antrojo punkto  - NAUDOTI. Bandant praktikuoti šį punktą, svarbiausia užduotis yra tiesiog
pakartotinai naudoti daiktus, kiek tik įmanoma, prieš juos pakeičiant. Taigi pateiksiu keletą paprastų
pavyzdžių. Prisipildykite vandens butelį vandeniu iš namų, užuot pirkę naują. Ne taip svarbu įsigyti
naują tvarų ir ekologišką buteliuką, daug geriau naudoti jau turimą buteliuką, nesvarbu, iš kokios
medžiagos jis būtų pagamintas. Pirkdami neimkite plastikinių maišelių, vietoj jų atsineškite savo
daugkartinius, ekologiškus maišelius. Pirkdami kavą išsinešimui pasiimkite savo daugkartinį puodelį
iš namų.

Trečiasis ir paskutinis - PERDIRBIMAS. Paskutinis, bet tikrai ne mažiau svarbus dalykas -
įsitikinkite, kad atskiriate daiktus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti kitiems tikslams nuo
šiukšliadėžės. Įvairiausiais būdais perdirbkite daiktus visus, kuriuos tik įmanoma rasti. Medžiagos,
kurias galima lengvai perdirbti, yra:

Stiklas / Kartonas / Minkštas plastikas / Aliuminis / Švino baterijos / Kietas plastikas

Ir visada prisimink šią paprastą tiesą: mums nereikia saujelės žmonių, kurie tobulai
tvariai gyvena. Mums reikia, kad milijonai žmonių tai darytų netobulai!Taigi tiesiog
gyvenkite tvariai savaip! ■

TVARAUS DUOMENŲ TALPINIMO LINK
INTERVIU SU JOHN

Šį kartą kalbamės su John, kuris ypatingai domisi atsinaujinančia energija ir duomenų
talpinimu. Jūs jau skaitėte keletą jo straipsnių TL naujienlaiškiuose. Internetas, duomenų
centrai, saugumas, tvarumas ir dar daugiau mūsų pokalbyje... ►

SUMAŽINTI, NAUDOTI, PERDIRBTI
MAŽI ŽINGSNIAI - DIDELI POKYČIAI

 

Eglė M.

Šiandien norėčiau pasidalinti su jumis tik viena tikrai
paprasta taisykle. Laikydamiesi jos kasdieniame
gyvenime, savo gyvenimo būdą paversite į tvaresnį ir
netgi sutaupysite dalį savo pinigų bei pasaulio gamtos
išteklių - SUMAŽINTI, NAUOTI PERDIRBTI (ang. 3R's). 
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duomenų centrus. Yra daug būdų, kaip duomenų centrai gali būti efektyvesni, pavyzdžiui, jie gamina
didžiulį kiekį šilumos energijos, kuri gali būti pakartotinai panaudota šildant vietinius gyvenamuosius
namus ir verslo įstaigas.

Etiškas internetas man labiausiai siejasi su duomenų privatumu ir tinklo neutralumu. Mes
visi turėtume labai gerai žinoti, kokią informaciją perduodame, kai esame prisijungę, kam ją
teikiame ir su kuo ja dalinamės.

Ar galite įvardinti tris interneto privalumus ir tris pavojus žmonėms, kurie jį naudoja?

Tai tikrai platus klausimas, nes daugumai „išsivysčiusio“ pasaulio žmonių internetas masiškai pakeitė
kiekvieną gyvenimo aspektą. Net kai patys nesame tiesiogiai prisijungę, beveik kiekviena įmonė, kurios
paslaugomis naudojamės, turi priėjimą prie internetinių įrankių ir mūsų informacijos. Privalumų yra
begalė... 

Prieiga prie informacijos. Prieš atsirandant internetui, jei nežinojome kokio atsakymo, mūsų
galimybės buvo gerokai siauresnės surasti jį, turėjome ieškoti ir klausti išmanančio asmens, arba rasti
atitinkamą knygą ar straipsnį bibliotekoje. Dabar mes turime prieigą prie visos pasaulio informacijos,
kuri yra nuolat atnaujinama, ir galime prie jos prieiti sėdėdami prie savo stalo ar išsitraukę prietaisą iš
savo kišenės (kompiuteris, išmanusis telefonas).

Žodžio laisvė. Internetas vyriausybėms, įmonėms, religinėms ir kitoms organizacijoms gerokai
apsunkino cenzūrą, t.y. prižiūrėti tai, ką mes galime ir ko negalime skaityti ar rašyti. Kai kurios
vyriausybės vis dar bando kontroliuoti žodžio laisvę, pavyzdžiui, Kinija. Vis tik šiais laikais daug lengviau
apeiti tokius ribojimus, kadangi nereikia nelegaliai platinti knygų ar spausdinti jų pogrindinėse
spaustuvėse. 

Socialiniai ryšiai. Žmonės, gyvenantys atokesnėse vietose, taip pat turintys tam tikrą negalią, dėl ►

Ar galėtumėte trumpai prisistatyti TL skaitytojams? 

Mano vardas John, aš esu vienas iš „Platforma EKO“
įkūrėjų. Taip pat jau galėjote perskaityti keletą mano
parašytų straipsnių paskutiniuose TL leidiniuose. Tuo
pačiu metu plėtoju „S4“, tai yra etiška ir tvari interneto
duomenų įmonė. Esu užsiėmęs įvairiomis veiklomis
skirtingose pasaulio vietose, šiuo metu įsikūriau Lietuvoje
(nors del esamos situacijos esu Meksikoje), čia įgyvendinu
savo idėjas siekdamas padaryti internetą tvaresniu.

Taigi, kas nulemia etišką ir tvarų internetą? 

Internetas pakeitė pasaulį greičiau nei bet kuris kitas
šiuolaikinės istorijos išradimas, ar netgi bet kurio laikmečio
išradimas, daugiausia į gerąją pusę, tačiau jis taip pat turi
savo pavojų ir trūkumų. 

Pirmas akivaizdus tikslas susijęs su tvarumu yra
sumažinti duomenų centrų išmetamo anglies
dvideginio kiekį. Tai turi būti įgyvendinta kuriant
efektyvius ir atsinaujinančią energiją naudojančius 



kurios jie negali būti mobilūs, arba turintys unikalių pomėgių, netradicinių įsitikinimų ar seksualinės
orientacijos, kurie yra netoleruojami jų gyvenamoje aplinkoje, istoriškai tapo labai izoliuoti. Internetas
padėjo tai pakeisti. Mes galime užmegzti ryšį su šeima ir draugais kitame pasaulio krašte arba rasti
žmonių, kurie laikosi tų pačių įsitikinimų, kur kas mažiau bijodami stigmos ar persekiojimų. 

Bet iš tikrųjų kiekviename iš šių trijų privalumų lygiagrečiai tyko pavojus... Daugybė
informacijos, kurią galite rasti internete, nėra redaguota, faktai nėra patikrinti. Kai užduodate
gydytojams medicininį klausimą, paprastai galima manyti, kad jie žino, apie ką kalba, kai ieškote
internete, atsižvelgiant į skaitomą svetainę, neaišku, ar autorius iš tikrųjų yra ekspertas. Kartu su žodžio
laisve kyla pavojus suteikti balsą ekstremistams ir neapykantos grupėms ir žymiai palengvinti
radikalėjimą. Internetinis socialinis bendravimas neatitinka gyvo susitikimo su artimaisiais ar kitais
žmonėmis, tačiau mes, praleisdami daugiau ir daugiau laiko internete, naudodamiesi socialiniais tinklais,
vis mažiau laiko praleidžiame bendraudami realybėje. 

Aš paminėsiu ir ketvirtą labai didelį pavojų, kurį mes jau palietėme, tai yra duomenų privatumas.
Daugelis žmonių arba nežino, arba iš tikrųjų yra nepakankamai susirūpinę tuo, kas yra stebima ir
užfiksuojama kiekvieną sekundę, kai jie naršo internete.

O problemos, susijusios būtent su internetu ir aplinkos tvarumu? 

Kaip jau minėjau anksčiau, didžiausia problema yra interneto sunaudojamos energijos kiekis ir CO2,
kuris susidaro tiekiant energiją interneto veiklai. Galėtume labiau gilintis ir problema būtų dar
kompleksiškesnė, bet iš esmės energijos suvartojimas yra viena iš didžiausių problemų. Internetas
išskiria daugiau anglies dvideginio nei oro transporto pramonė, tačiau mažiau žmonių apie tai žino ir
kalba.

Ar sutiktumėte, kad dauguma žmonių tiki, kad jei naudojasi internetu, jie vis dėlto yra draugiški
aplinkai? 

Taip, tai gana paplitusi prielaida ir labai lengva ja tikėti, tačiau viskas nėra taip paprasta. Puiku, kad
nesėdame į automobilį ir nevažiuojame į biurą, į banką ar parduotuves dėl kiekvieno norimo įsigyti
daikto, tačiau duomenų centrų anglies dvideginio pėdsakas visame pasaulyje yra labai didelis.

Jūs įkūrėte duomenų talpinimo - hostingo
įmonę, kodėl sugalvojote šią idėją?

Pirmąją savo svetainę sukūriau maždaug
prieš 20 metų, nuo to meto daug laiko
praleidau dirbdamas interneto svetainių
kūrimo srityje. Susidūriau su daugybę
hostingo įmonių, tačiau nė viena iš jų
neatitiko visų kriterijų, kurie, mano manymu,
turėtų būti privalomi tiekiant hostingo
paslaugą internetinėms svetainėms. 
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Turiu minty, kad duomenų talpinimas turėtų būti etiškas, saugus ir tvarus, taip pat greitas ir stabilus.
Internetinių svetainių talpinimo įmonės turėtų gerbti savo vartotojų duomenų privatumą ir aktyviai
stengtis užtikrinti, kad kiekviena jų talpinama svetainė būtų kuo saugesnė, greitesnė ir tvaresnė. Taigi,
kai negali rasti kas atitiktų jūsų pačių poreikius, tada geriausias pasirinkimas yra sukurti tokią įmonę. ►



Deja, mes visi nepradėsime kurti įmonių, tačiau ką kiekvienas iš mūsų gali padaryti, kad
interneto pasaulis taptų ekologiškesnis?

Yra tiek daug mažų žingsnelių, kuriuos galite padaryti, kurių poveikio savo kasdienybėje net nepastebėsite.
Kaip išeities tašką, galite naudoti paieškos sistemą, „Ecosia“ vietoj „Google“, mat „Ecosia“ naudoja savo
pajamas iš reklamos sodinti medžius. Tai nekeičia to, ką rasite internete, tačiau tai duoda naudos.

Galite imtis daugiau veiksmų ir pakeisti naudojamas svetaines ir informacijos šaltinius. Ieškokite tvarių
svetainių ir tokių, kurios neužpildo savo puslapių šimtais skelbimų ir bereikšmių įrankių. Galbūt taip pat
galite boikotuoti įmonių, turinčių abejotiną aplinkos ir etikos politiką, interneto svetaines, t.y. jose
nesilankyti.

Sutaupykite energijos, taigi ir anglies dioksido, nepersiųsdami beprasmiškų elektroninių laiškų ir
neatnaujinkite puslapių kas kelias sekundes. Galbūt jums neatrodo, kad tai turi įtakos, bet kiekvienas
duomenų kilobaitas, kuriuos siunčiate ar gaunate, kainuoja. Jei naudojate savo svetaines ar programas,
pasirinkite tvarią duomenų talpinimo įmonę ir padarykite savo puslapius lengvus, greitus ir optimizuotus.

Taip pat yra fizinių dalykų, kuriuos galite keisti, - naudokite atsinaujinančią energiją namuose
ir biuruose, pirkite tvarius įrenginius ir pakeiskite bei perdirbkite juos tik tada, kai to reikia.
Kiekvieną kartą, kai ką nors perkame ar darome, tiek internetu, tiek neprisijungę, mes
darome pasirinkimą dėl tvarumo. Viskas prasideda nuo mūsų suvokimo ir pasirinkimo. ■

MES REKOMENDUOJAME

abejotinomis priemonėmis surinko iš
„Facebook“ vartotojų, siekdami tai panaudoti
politinių kampanijų vykdymui neetiškais būdais
ir, be abejo, turėjo didelę įtaką tiek „Brexit“
referendumui, tiek 2016 m. JAV rinkimams.

Šis filmas išsklaidys bet kokią abejonę, kodėl
turėtumėte žinoti, kas turi prieigą prie jūsų
asmens duomenų, ir kam jie juos naudoja, arba
kodėl turėtumėte iš tikrųjų perskaityti visas tas
ilgas ir nuobodžias paslaugų teikimo sąlygas ir
licencijos sutartis. Tai gerai sukurtas ir įdomus
filmas. Jis taip pat puikiai tinka „prablaivėjimui“
ar blogiausiu atveju pamatyti siaubingą realybę.
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The Great Hack (filmas)
Šį 2019 m. dokumentinį filmą apie „Facebook“
ir „Cambridge Analytica“ duomenų skandalą
būtina pamatyti visiems, kurie daug laiko
praleidžia internete, ypač socialiniuose
tinkluose. Tai istorija, kaip „Cambridge
Analytica“, JK įsikūrusi duomenų analizės
įmonė, naudojo duomenis, kuriuos labai 

Charity Miles mobilioji aplikacija. Ši aplikacija skatina pasirinkti ir įrašyti fizinę
veiklą arba tiesiog skaičiuoti savo žingsnius. Šiomis veiklomis jūs, ir pagerinate savo
fizinę būklę, ir aukojate pasirinktai labdaros organizacijai. Argi ne puiku, kad
stiprindami savo sveikatą, tuo pačiu palaikote tuos, kuriems reikia pagalbos!

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Rima yra „Platforma EKO” įkūrėja. Ji domisi visuomenės ir aplinkos
sveikata bei gerove. Ji yra įsitikinusi, kad holistinis požiūris į švietimą ir
kritinis mąstymas yra pirmieji žingsniai į sąmoningumą ir pokyčius
lemiančią elgseną. Kai Rima „nežalina” planetos, jai patinka keliauti,
tyrinėti, mokytis naujų dalykų ir patirti nuotykius. Jei Rima būtų vaisius, ji
būtų granatas.

Laura – personalo profesionalė darbo veikloje, tuo pačiu aktyviai tiki
tvariu, paprastu, sveiku ir laimingu gyvenimu. Dar netapo tvarumo guru,
bet mažais žingsneliais pradėjo savo tvarumo kelionę. Nemažai laiko
praleido savanoriaudama vaikų dienos centruose, emocinės paramos
telefonu organizacijoje, sporto renginiuose, ir t.t. Laurai patinka kalbos bei
rašymas. Nenuostabu, kad ji prisideda prie TL versdama tekstus. Laura tiki,
kad galime keisti esamą situaciją dalindamiesi informacija, mokydami ir
mokydamiesi bei būdami geru pavyzdžiu.

John – anglas, tvirtai įsitikinęs, kad „Brexit” yra idiotizmo aktas. Jį domina
tvarumas, perdirbimas ir vėjo malūnai. Jo aistra tokios temos kaip
duomenų privatumas, prieinamas internetas, atvirojo kodo programinė
įranga, marinuoti svogūnai ir sumuštiniai su traškučiais. Jis yra „Platforma
EKO” ir etiškos duomenų talpinimo įmonės „S4″ įkūrėjas.

Eglė šiuo metu gyvena gimtinėje – Lietuvoje, studijuoja socialinio darbo
magistrą. Entuziastinga ir visuomet pasirengusi mokytis naujų dalykų ji
nori tobulėti pati ir gerinti pasaulį, kuriame gyvename mes. Eglė ypač
domisi aplinkosaugos problemomis, socialiniais projektais, švietimu,
asmeniniu tobulėjimu, tvarumu, savanoriška veikla ir kitomis temomis,
kurios gali mūsų pasaulį pakeisti į šiek tiek pozityvesni.

Šiek tiek informacijos apie tuos kas 

slepiasi už  TVARUMO LINK tekstų

AR NORĖTUM TAPTI PROJEKTO DALIMI?

Norime tobulėti ir augti kartu su savo skaitytojais. Jei turi pasiūlymų, idėjų ar parašei straipsnį tvarumo tema, kuriuo

norėtum pasidalinti mūsų naujienlaikraštyje, susisiek su mumis! Tai yra NEMOKAMAS informacinis leidinys, kurį 

 kiekvienas gali skaityti internete, atsisiųsti ar užsiprenumeruoti. Taip pat yra galimybė  dalintis socialinėje

žiniasklaidoje.  Mus galite pasiekti elektroniniu paštu hello@platformaeko.com.

KAIP PRISIDĖTI?


