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A készítőt és a jogtulajdonost is 

megjelöli a Google képkeresője 

 

A rendszer a jövőben megjeleníti a jogi vonatkozá-

sú metaadatokat, amennyiben a képek rendelkez-

nek ilyenekkel. 
 

 
 

A Google hivatalos blogjának bejegyzése szerint 

egy apró, de lényeges változtatást vezetnek be a 

vállalat képkereső szolgáltatásában: a jövőben a 

találatok mellett lehetőség lesz a képek jogi vonat-

kozású metaadatainak (jellemzően a szerző és a 

jogtulajdonos nevének) megjelenítésére is. A 

Google ennek érdekében együttműködésre lépett 

az európai fotóügynökségeket és -könyvtárakat 

tömörítő CEPIC konzorciummal, illetve a hírmédia 

globális technikai szabványait – köztük a digitális 

képek és felvételek metaadatainak tulajdonságait – 

felügyelő IPTC-vel. 

 

A partnerség abból a szempontból érdekes, hogy a 

keresőszolgáltatás sok iparági szereplő rosszallá-

sát váltotta ki az olyan kiskapukkal, mint például a 

nagy felbontású képek kibányászása a forrásolda-

lakról, amelyeket a felhasználók aztán a képkere-

sőből eredeti méretben jeleníthettek meg és tölt-

hettek le, szemben az eredetileg rendelkezésre 

álló, csökkentett méterű képekkel vagy ikonokkal. 

Ezt az ügyet korábban már az Európai Unió elé is 

elvitték a panaszosok (megegyezés lett a dolog-

ból), nemrég pedig a találatok mellől eltűnt az ere-

deti méretben való megtekintést szolgáló hivatko-

zás is. 
 

 

forrás: www.blog.google 

 

A Google a fenti animált GIF képen mutatja be, 

hogyan jeleníti meg a „Creator” és a „Credit”, a 

későbbiekben, az előzőekhez képest néhány héttel 

eltolva pedig a „Copyright Notice” metaadtokat – 

vagyis a fájlokban lévő, de meg nem jelenített leíró 

adatokat, amelyek strukturált formában, elsősor-

ban gépi feldolgozásra szánva tartalmaznak infor-

mációt. 

 

www.blog.google
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Hasznos fejlesztések a képkereső 

algoritmusban 

 

Hogy a dolognak tényleg értelme legyen, az ipar-

ági szervezetekkel való együttműködés mindezek 

mellett egy olyan, közösen kidolgozott felhaszná-

lási gyakorlatot is létrehozna, amelynek alapján a 

fotósok, a képügynökségek vagy a kiadók a meg-

felelő módon stafírozzák ki a fájlok metaadatait, 

lehetővé téve a jogtulajdonos vagy más illetékes-

ség azonosítását. A Google blogbejegyzése sze-

rint ez jelenleg nem minden esetben áll rendelke-

zésre, nélküle pedig nagyon nehéz megvédeni a 

képek szerzői jogait, illetve tájékoztatást adni a 

kapcsolódó licencekről. 

 

A bejelentésre nem sokkal azután került sor, hogy 

a Google egy marék új funkcióval gazdagította 

keresőszolgáltatásait. A képkeresés egyebek mel-

lett olyan automatizmusokkal gazdagodott, mint 

például a képtalálatok priorizálása az eredeti web-

oldalon elfoglalt pozíciójuk szerint, de az algorit-

mus elvileg figyelembe veszi az anyagok frisses-

ségét is, illetve számol az odalakhoz kapcsolódó 

engedélyekkel. 

 
Forrás: https://bitport.hu/a-keszitot-es-a-

jogtulajdonost-is-megjeloli-a-google-kepkeresoje 

 

Válogatta: Fonyó Istvánné 
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