
Etika v znanosti – Domača naloga pri predmetu VZD1 

Slavko Žitnik 

»Microsoft's Fix« 

Evalvacija 

Problem »Microsoft's Fix« ni ravno znanstveni problem, se pa dotika računalniške tehnologije. V 

članku predstavijo značilnost Microsoft Office-ovih datotek, ki si hranijo poleg uporabniške vsebine še 

določene metapodatke. Ti metapodatki poleg osnovnih, kot je datum in avtorja keriranja, čas zadnje 

spremembe, in podobno vsebujejo tudi določene dele, ki so mogoče sporni – na primer: ali je 

besedilo od kje prekopirano. V nadaljevanju si poglejmo problem iz različnih zornih kotov – kot 

uporabnik in razvojno podjetje. Zaključil bom z evalvacijo problema. 

 

Uporabniki so ponavadi ne-vešči uporabe informacijske tehnologije. Ne zavedajo se, da lahko kdo 

beleži njihova dejanja in pritiskajo gumb OK brez da bi sploh prebrali besedilo. Če se omejimo na 

.docx standard, lahko ugotovimo, da bi vsak uporabnik, ki bi ga zanimalo kako je sestavljen in kaj se 

hrani, lahko izvedel. Če ne drugače, bi ga lahko odprl z na primer programom WinRar in pogledal 

njegovo vsebino. V članku je predstavljeno podjetje kot slabo, ker hrani »neprimerne« vsebine med 

metapodaki in je razlog za izgubo služb nekaterih ljudi. Najbrž je del krivde tudi na teh ljudeh, saj so 

nadrejeni ali že nekdo najbrž ugotovili, da vsebina dokumenta ni pristna oz. takšna kot bi morala biti. 

 

S stališča razvijalskega podjetja je pogled drugačen. Mislim, da se tukaj ne moremo omejiti le na 

Microsoft, saj različne metapodatke vsebuje vsaka datoteka.  Microsoft-ova lepa gesta je bila, da so 

izdali podporo, da uporabniki izbrišejo občutljive metapodatke.  Vsako podjetje želi, da so uporabniki 

z njihovimi izdelki čimbolj zadovoljni. Kako bi bil uporabnik, ki popravlja Word-ov dokument s 

popravki zadovoljen, če bi ga skopiral na drug medij in popravki ne bi bili vidni, ker bi bili shranjeni v 

datoteki zraven? MS je samo hotel uporabnikom omogočiti lažje delo. Mobilni telefoni lahko v 

posnetih fotografijah shranjujejo lokacijo, imena oseb na sliki, ... Če se spomnimo lanskega primera o 

Bulmastifih (Požarreport.si, 2010), ugotovimo, da so za sporne slike ugotovili kdaj in s katerim 

mobilnim telefonom so bile posnete, kar je omogočilo lažje iskanje osumljenca  (če so ga sploh iskali 

). 

 

Mislim, da se moramo zavedati splošnih osnov delovanja IT infrastrukture, sploh običajni uporabniki, 

saj smo med računalniškimi napadi socialnega inženirstva slabo zaščiteni. To kaže na slabo znanje o 

varnosti in zasebnosti pri uporabi novih tehnologij. 
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