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Ինչպե՞ս անձնական տվյալներն 

ավելի պաշտպանված դարձնել 

Google-ում և YouTube-ում 

 

 

 
 



Աշխարհի ամենամեծ և հայտնի ինտերնետային ընկերությունը` Google-ն 
իրականացնում է օգտատերերի տվյալների հավաքագրում` այդ տվյալներն 
օգտագործելով գովազդների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով: 

Ընկերությունն, օրինակ, հետևում է, թե ինչ կայքեր են այցելել մարդիկ։  

2016 թվականի հոկտեմբերին Google ընկերությունը որոշակի փոփոխություններ 
կատարեց տվյալներ մշակելու քաղաքականության մեջ, սակայն, այդ մասին 
առանձնապես չի բարձրաձայնվում։ Այժմ ընկերությունը կարող է օգտատիրոջ 
մասին ամբողջական տեղեկատվություն ստանալ` ոչ միայն հիմնվելով այն բանի 
վրա, թե ինչ տեսանյութեր է դիտել մարդը, ինչ էլեկտրոնային նամակներ է գրել, 
ինչ է փնտրել համացանցում, այլ նաև` ըստ կայքերի այցելությունների 
պատմության։ Եւ այս ամենը կցվում է օգտատիրոջ անվանը։  

Այս ուղեցույցը գործնական քայլերի միջոցով կօգնի Ձեզ «արգելել» Google-ին 

հավաքել Ձեր մասին տեղեկություններ ամբողջությամբ կամ մասնակի։ 

Արգելեք հավաքագրել տվյալներ այն մասին, թե ինչ կայքեր եք այցելել 

Այս էջում կարող եք անջատել այն գործառույթները, որոնք Google-ին 

հնարավորություն են տալիս տվյալներ հավաքել Ձեր մասին: 

Անջատիչի միջոցով կարող եք դադարեցնել համացանցում կամ 
հավելվածների միջոցով կատարած ձեր գործողությունների 
հավաքագրումը:  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmyaccount.google.com%2Fintro%2Factivitycontrols%2Fsearch%3Futm_source%3DHelpCenter%26utm_medium%3Dwebsearch%26utm_campaign&h=ATPCweabbP-LAyjHdakRMvt6cfqjk-pgV-AAap9Lgy50Tkx9Q_zUNMlMylrVDf2LXutomBjFKUpODoeaN8mqwxyLA6-4d-IeqUWIyFfZ7TZNZSUX_UeUIj-vjTqo-F9_-oyEECo


Այցելությունների պատմությունը 

 

 

Android սարքերով կատարած գործողությունները 

 

 

Ձայնային հրամանները կամ որոնումները 

 



Այստեղ կարող եք անջատել այն գործառույթը, որը գրանցում է YouTube-

ում դիտած կամ որոնած տեսանյութերի պատմությունը: 

 

 

Ձեր մասին արդեն իսկ հավաքագրված տեղեկատվությունը կարող եք ջնջել այս 
էջում`Google-ի ձեր օգտահաշիվ (account) մուտք գործելուց հետո։ Եթե չունեք հաշիվ 

Google-ում, բացեք այն այս էջում` հետևելով համապատասխան հրահանգներին:  

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmyactivity.google.com%2Fmyactivity%3Frestrict%3Dwaa%26hl%3Den%26utm_source%3Dudc%26utm_medium%3Dr%26utm_campaign&h=ATO5TpiIhjzZW-bdco9yZ2SV5XEBjdsc91Ak9XMhMDKaMux4HTx5DsQ1I3FORHoN1qKRtBPAJhTIjgXsAAIcLo5fUcec3qXZofwKRM6PP0w0rw5_9SdxJtrrdafLKJ0OOczkOFQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmyactivity.google.com%2Fmyactivity%3Frestrict%3Dwaa%26hl%3Den%26utm_source%3Dudc%26utm_medium%3Dr%26utm_campaign&h=ATO5TpiIhjzZW-bdco9yZ2SV5XEBjdsc91Ak9XMhMDKaMux4HTx5DsQ1I3FORHoN1qKRtBPAJhTIjgXsAAIcLo5fUcec3qXZofwKRM6PP0w0rw5_9SdxJtrrdafLKJ0OOczkOFQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FSignUp%3Fservice%3Dmail%26continue%3Dhttps%253A%252F%252Fmail.google.com%252Fmail%252Fca%252F%26ltmpl%3Ddefault&h=ATMISubudwi9qFYW9hxDzoUfnHt4zLYTRVTyEeCm8rKCku28puxVXjYDw-sQCAZ_ZdJAiwALxuqS7sOjQH2l3e3PaBJfpbmidadESiqOgkLyzZKTEdXrDNkdK_IedWd-OGse47zPaL1uu26YXc0P


Ընդ որում, ինքներդ կարող եք ընտրել, թե որ ժամանակահատվածի ու ծառայության 

համար եք ուզում ջնջել տվյալները.  

 

 

YouTube-ում Ձեր դիտած ու որոնած տեսանյութերի պատմությունը կարող եք ջնջել 

այս էջում  

 

Արգելեք գովազդային ծառայություններին հետևել ձեր 

նախապատվություններին 

Այստեղ կարելի է անջատել կամ միացնել գովազդի ցուցադրումը՝ ըստ ձեր 
հետաքրքրությունների։ Ձեր հետաքրքրություններին համապատասխանեցնելու 
համար Google-ը կազմում է օգտատիրոջ պատկերը. «Ձեր թեմաները» («Ваши темы», 
«Your Topics)» և «Իմ էջը» («Мой профиль», «Your Profile») կետերում կարելի է 
տեսնել, թե ընկերությունն ինչ տվյալներ է հավաքել ձեր սեռի, տարիքի ու 
հետաքրքրությունների մասին։ Այս կետերը կարելի է խմբագրել, բայց ավելի հուսալի 
է անջատել «Գովազդի անհատականացում» ֆունկցիան։ Դրանից հետո Google-ը 
կդադարի հետևել ձեր հետաքրքրություններին, իսկ դուք այլևս չեք տեսնի ձեր 

հետաքրքրություններին համապատասխանող գովազդ։ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Ffeed%2Fhistory&h=ATNygoH56k1QLACEuKhqnWWU46287TO_AioXe1fmMtLJ_bTHWxdJupBVB4l63FiEFl8NTdvyNjdcBshZ26z511YV40sjWYs2ykX_PF6F60OJPIdVB0vOdHad3Pk2kHznA-p8PO0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsettings%2Fu%2F0%2Fads%2Fauthenticated&h=ATMmvQHTuVLLCV4gGGZ3NWULUuSKD-IkhQtQoJirDj9M13gdwFG7v2tooN4p6LyHahsBOeYxEAv7LIttOCV_bhx4_LAULEfBc472vt1HibEvijttubqFe9Hmoi-DyxY31GYjGvo


 

Արգելեք բրաուզերներին պահել ձեր գործողությունների պատմությունը և 

դա օգտագործել թիրախավորված գովազդի համար 

DoubleClick-ը գովազդային ցանց է, որը հավաքում է ձեր ինտերնետային 

այցելությունների պատմությունը ու հետո ցուցադրում թիրախավորված գովազդներ։ 

Ովքեր չեն ուզում, որ DoubleClick գովազդային ցանցը հետևի իրենց, նրանց համար 
Google-ը թողարկել է հավելված բրաուզերի համար։ 

Այն արգելում է DoubleClick-ին ձեր համակարգչում պահել քուկիներ՝ տեքստային 
ֆայլեր, որոնցում գրանցվում է ինֆորմացիան այն մասին, թե ինչ կայքեր եք այցելել 

ու ինչ գովազդ եք դիտել։ 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsettings%2Fu%2F0%2Fads%2Fplugin%3Fhl%3Den&h=ATN-ycz2BFHhUn9vtDtsZlIY37lRN1WHfZBf78EL-_nOqPPVCuC0Yfaj0Xg0Ipd19yi3hzhOZu2YZURZPGYGwZhoPivS3hsZmGXRGex-_qQJ6fh6sKMJUafwXCFUmNCEo_9SBUs


Կարգավորեք հեռախոսը 

IOS-ով ու Android-ով աշխատող հեռախոսներում նույնպես կա ֆունկցա, որը թույլ է 
տալիս գովազդային ցանցերին հետևել Ձեզ։ Iphone-ներում պետք է մտնել 
«Կարգավորումներ» («Настройки, Settings) > «Գաղտնիություն» 
(Конфиденциальность, Privacy) > «Գովազդ» ու ակտիվանցել 
«Սահմանափակել գովազդներին հետևել» (Ограничить трекинг рекламы, 
Limit Ad Tracking) կետը։ Android-ում՝ «Կարգավորումներ» (Настройки, 
Settings) > «Google» > «Գովազդ» ու ակտիվացնել «Անջատել գովազդի 
անհատականացումը» (Отключить персонализацию рекламы, Disable 
personalized ads) կետը։ 

 

iPhone-ի համար 

 

Android-ի համար 

 

 



Արգելեք Google+-ին օգտագործել ձեր անունը գովազդներում 

Այս կարգավորումը կապված է Google+ սոցիալական ցանցի հետ։ Նախկինում 
Google-ը կարող էր գովազդներում Ձեր ընկերներին ցույց տալ Ձեր նկարն ու անունը, 
եթե մինչ այդ դուք «հավանել եք» այդ ծառայությունը կամ ապրանքը։ Հայտնի չէ՝ կա 

այդ ֆունկցիան այժմ, թե ոչ, բայց ամեն դեպքում այն կարող եք անջատել այստեղ: 

Ուսումնասիրեք, թե էլ ինչ կարելի է արգելել Google-ին 

Հաջորդիվ ներկայացվող կարգավորումները գովազդի հետ ուղիղ կապ չունեն։ Բայց 
Google-ը մեծ թվով տվյալներ է հավաքում այն մասին, թե ինչ եք դուք անում՝ 
ներառյալ ձեր ձայնային հրամանների աուդիոները (Okay Google ձայնային 

որոնումները)։ 

Այստեղ կարող եք տեսնել, թե ընկերությունն ինչ գիտի ձեր մասին, իսկ անջատել, 
օրինակ, YouTube-ում դիտած տեսանյութերի կամ ձայնային որոնման պատմությունը 
կարող եք այստեղ։ Բացի դրանից, Google Maps-ը պահպանում է ձեր 
այցելությունների պատմությունը։ Էջի ներքևում կտեսնեք «Անջատել 

պատմությունը» մեծ կոճակը: 

 

YouTube-ը նույնպես ունի իր օգտագործման պայմաններն ու 
քաղաքականությունը։ Անցանկալի տեսանյութերը այս պորտալից 

հեռացնելու համար պետք է այդ մասին հայտնեք հենց YouTube-ին 

Կարող եք հայտնել այնպիսի տեսանյութերի մասին, որոնք 
խախտել են ձեր հեղինակային իրավունքները (Օրինակ՝ ձեր հեղինակած 
տեսանյութը այլ օգտատեր հրապարակել է իր ալիքում), կամ տեսանյութեր, 
որոնցում առկա է պոռնոգրաֆիա, բռնություն, սեռական ակտ, տեսանյութեր, որոնք 
վտանգ են ներկայացնում երեխաների համար, պարունակում են ատելություն, 
արյունոտ կադրեր, քարոզչություն են անում ընդդեմ ազգի, էթնիկական ծագման, 

կրոնական համոզմունքների։ 

Եթե ցանկանում եք հայտնել տեսանյութի մասին, որը չպետք է լինի YouTube-ում 
(այդ թվում ձեր մասնակցությամբ կամ ձեր մասին տեսանյութերը), արեք հետևյալը. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fsettings%2Fendorsements&h=ATMJ8Qzhs6wPps5xosimqx1mtzC5-Vd5RwpvSvCQD0Gaqw3V_Kaf6WYUDb2IXGKmk_n9GnIsh3yppP4Uzgryb9R0K9GfiVMc1zfZgowMu-AUeSwjxkCXfFGzDBdi02s125fmt0k
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmyactivity.google.com%2Fmyactivity&h=ATNOaEsPyPQdrVHi3LP9e-GpaFNpR8xVL56UYU9X3KL-IragymD1AKSRL8cu70JRuamc6-tDfJMgDhX468e4C_nfCcQmgGdeLr21nltNR6tEQ22L16bbxT0xpQMkWmkQz-vp5WY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmyaccount.google.com%2Factivitycontrols&h=ATObF7mO3HeTmfURoxxzObnHBQvK-OLaAfen-dJMJ6jMZL6aX9Hco1LeFF_pq8CGLTBkqjxb0IPdFjlXFff4Y9fQBkqdElqKv5b7ZdI_unufAPgZeu3TL-ccs_FTGymqoRmjMo4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Ftimeline%3Fauthuser%3D0%26pb%3D%25211m9%25212m8%25211m3%25211i1990%25212i0%25213i1%25212m3%25211i2090%25212i0%25213i1%25212m2%25216b1%25217b1%25213m10%25211m9%25212m8%25211m3%25211i2015%25212i5%25213i16%25212m3%25211i2015%25212i9%25213i14%25215m0%25216b1&h=ATNprMCA9l8ZXT307487i89wXpFwToJz9wZkYD4bJUfK9z5i1kocBXnDr06tGwRrbzGPEidBdvZlAzcuflsQ-vPd6OKPEYdMsdUaVbdDoJLlDX3KGTw__tZXknXfHP-XtQtU0FA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Ftimeline%3Fauthuser%3D0%26pb%3D%25211m9%25212m8%25211m3%25211i1990%25212i0%25213i1%25212m3%25211i2090%25212i0%25213i1%25212m2%25216b1%25217b1%25213m10%25211m9%25212m8%25211m3%25211i2015%25212i5%25213i16%25212m3%25211i2015%25212i9%25213i14%25215m0%25216b1&h=ATNprMCA9l8ZXT307487i89wXpFwToJz9wZkYD4bJUfK9z5i1kocBXnDr06tGwRrbzGPEidBdvZlAzcuflsQ-vPd6OKPEYdMsdUaVbdDoJLlDX3KGTw__tZXknXfHP-XtQtU0FA


Նախ պետք է գրանցվել սեփական էջն ունենալու համար, այլապես հնարավոր չէ 

բողոքել։ Գրանցվելու համար պետք է ստեղծել Google-ի օգտահաշիվ այս էջում։ 

Այնուհետև ստեղծված էլ. փոստի անունով ու գաղտնաբառով անհրաժեշտ է մուտք 
գործել YouTube, բացել տեսանյութը, որի մասին ուզում եք բողոքել ու անել 

հետևյալը. 

Տեսանյութի ներքևի հատվածում սեղմել` «Ավելին» (More), այնուհետև` «Հայտնել» 

(Report):  

 

Այնուհետև կբացվի մեկ այլ դաշտ, որտեղ պետք է ընտրել, թե հատկապես ինչ 

պատճառով տվյալ տեսանյութը չպետք է լինի YouTube-ում  

 

 

 

YouTube-ի օգտագործման պայմաններին ավելի մանրամասն կարող 
եք ծանոթանալ այստեղ: 

Google-ի գաղտնիության քաղաքականությանը կարելի է ծանոթանալ 
այստեղ: 

Սեքսուալ բովանդակություն 

Բռնություն կամ զզվելի 
բովանդակություն 

Ատելի կամ վիրավորական 
բովանդակություն 

Վնասակար ու վտանգավոր 
գործողություններ 

Երեխաների շահագործում 

Սպամ է կամ խաբեություն 

Խախտում է իմ իրավունքները 

Լուսագրերի խնդիր 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FSignUpWithoutGmail%3Fservice%3Dyoutube%26continue%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fsignin%253Ffeature%253Dsign_in_button%2526hl%253Den%2526app%253Ddesktop%2526next%253D%25252F%2526action_handle_signin%253Dtrue%26hl%3Den&h=ATO_VEQwbauv66dhJRFyzSZ4WY49iHbA0Yhyy9VgNGOKdyeSmSk_VIaU6I-0zauZn1pU39niZ7qOdXZ54lEB3vPwAa7JezksYNVQzssgdxWC1-HekKRHc6IAK7Yfvyw695cCSBg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fstatic%3Ftemplate%3Dterms%26gl%3DRU&h=ATM2QnHiWhtU-v23CgZVuMUWnvqE_Ff2k9Zu-HVC16jDpbx69LbZ26QQ2ymuuA1KvMjMHxR35BdXBDipiukVpAGGV2LxRmBxavU0cuG9XntNLxbqzxsABZZ51SLDCP4qYh39Ooc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fintl%2Fru%2Fpolicies%2Fprivacy%2F&h=ATO8ddgCFlP4h2mkaPxzz3EbY3cP5p6KJi8QVZc9rNVC0_CweNPS1HKlFolmMruhdaZcO88DorDn5cU7ErEVePDsn0hosfVC96CYn1h_AAE2bhxosKv7R_hFS43nEHEt6UFfefM

