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Hogyan váljunk profi felhasználóvá 80 nap alatt, vagy
még gyorsabban? Ingyenes e-mail tanfolyam.
Hogyan és honnan lehet letölteni bármit a netről
veszélyek, és jogi következmények nélkül?
Biztosan hallottad már azt a szabályt, hogy a törvény NEM ismerete
nem ment fel a hatálya alól.
A szülők megtanítják a gyermekeiket az alapvető értékekre,
normákra, és nem zárják el a csemeték elől a külvilágot, vagyis
hagyják, hogy mások hibájából is tanuljanak. Ez a szocializáció része.
Ez így helyes, viszont van egy terület, ami egyrészt napról-napra
változik, másrészt még kiforratlannak mondható a szabályozás, ez
pedig az internet adta előnyök és a jogi dolgok.
Az internet nagy előnye az, hogy digitális formátumban, szinte
bármilyen információhoz, adathoz hozzá lehet jutni.
Viszont az interneten nincs mindenre ráírva, hogy „Törv. védve”,
mert nem is lehet ráírni, mivel ezek az adatok, információk,
szórakoztatóipari termékek, művészi alkotások, nem megfogható
alakban léteznek a számítógépeken.
A Szerzői jogokról szóló törvényt nem elég alkalmazni, mert az
internet behozott rengeteg olyan nézőpontot, amire néhány éve még
csak nem is gondolt senki, bár megpróbálták már kiterjeszteni az új
helyzetre is a szabályozást.
Lényegében a virtuális világot úgy kell tekinteni, mint a való életet.
Nézzük például a „kéretlen reklámlevelek”, a SPAM-ek példáját.
A SPAM-et ahhoz hasonlítanám, mintha valaki fogná magát,
felkerekedne, és minden házba becsengetne, hogy „Köll-e viagra?”.
Minimum a harmadik háznál rendőrért kiáltanának.
De ez még semmi. Egyszerre, egyidejűleg, 1 millió házhoz
csengetnének be a „Köll-e Viagra?” kérdéssel.
Ha ne adj'isten valaki még szóba is állna velük, akkor megfertőznék
Ebola vírussal, és közölnék, hogy jó pénzért itt az ellenszer…
Na ilyen a SPAM. Csak éppen virtuálisan.
Vagyis, ha kapsz egy SPAM-et, az még nem akkora baj –
magányszemélyeknél legalábbis nem akkora baj, de hálózatoknál már
ez is baj, ha csak megérkezik -, viszont csak és kizárólag egyetlen
dolgot érdemes vele tenni: törölni. Azonnal! Sem a benne lévő
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linkre nem szabad kattintani, sem a mellékleteket, csatolt fájlokat
nem szabad megnyitni.
Rossz hír, hogy már a magyar SPAMbiznisz is kezd felvirágozni, vagyis
magyar e-mail címről is kaphatsz vírussal fertőzött, vagy kárt okozó
oldalra linkelő SPAM-et.
Természetesen létezik már a SPAM törvény, amivel szerencsésen
leszabályozták az előírásokat, viszont nem tudok róla, hogy úgy
istenigazából tesznek-e valamit tevékenyen, bizonyos szervek.
Gondolom igen.
Az Interpol most kezd szorgalmazni egy, a SPAM-előkkel foglalkozó
külön ügyosztályt. Most kezdi szorgalmazni… Most, amikor a világ email forgalmának (kapaszkodj meg!) 80%-át a SPAM-ek teszik ki!
80%!! Borzasztóan sok!
Bocsánat, tisztázzunk valamit: a viagra árusok nagy része, a neten
nem viagrát árul. A SPAM-küldők többsége nem akar eladni semmit!
Inkább vírust, kémprogramot, férget, és hasonló „barátságos”
élősködőket akarnak a gépedre juttatni.
Jaj, de még valamit tisztáznunk kell: az összes kártevő, amit a
gépedre juttatnak, nem a bosszantásodra van kitalálva, egy oka van,
illetve három: PÉNZ, PÉNZ, PÉNZ!
De lépjünk tovább.
Hallottál már arról, hogy ami régen kazettán vagy bakelit lemezen
volt kizárólag elérhető, zenei anyag, az most már fenn van a neten,
és mindenki számára elérhető?
Nos, van itt egy kis bibi. Azok a zenei anyagok érhetők el mindenki
számára, amely zenei anyagok jogtulajdonosai hozzájárultak, hogy
szabadon letölthetővé válhassanak az anyagaik.
Rossz hír: ilyen nincs! Maximum promóciós, bevezető reklám
célzattal szokták megengedni, hogy egy-két számot le lehet tölteni
az új album anyagai közül. Elenyészően ritka az az előadó vagy
együttes, akik megengedik, hogy a felhasználók ingyenesen letöltsék
a teljes lemezt.
Na, de honnan tudhatod, hogy az, ami a neten fellelhető és
letölthető anyag, annak a tulajdonosai hozzájárultak-e vagy sem?
Nos, sehonnan!
Magáncélú felhasználásra viszont lényegében büntetlenül letölthetsz,
csakhogy abban még nincs törvényi szabályozás, hogy mi van akkor,
ha nyilvánvalóan olyan helyről töltesz le, amely hely nagyüzemi
módon üzemelve, a világ szinte összes jogvédett anyagát kínálja
letöltésre, pénzért. (FTP-letöltős szerverek.) Hamarosan el fog jönni
az az idő, amikor az ilyen helyekről való letöltést is büntetni fogják.
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Részlet a ProArt szövetség honlapjáról:
A letöltés önmagában nem bűncselekmény, amennyiben a letöltés,
azaz másolat készítés a számítógép memóriájába vagy egyéb
adathordozóra (CD-R) magáncélú felhasználás céljára készül és meg
is marad e keretek között. Meg kell említeni, hogy arról egyelőre
folyik a jogalkotói és jogalkalmazói berkekben vita, hogy jogsértő
forrás felhasználásával készíthető-e jogszerűen magáncélú másolat,
azaz például az interneten elérhető, oda engedély nélkül feltett
hangfelvételről készíthető-e legális másolat. A német Szerzői Jogi
Törvény például úgy foglal állást, hogy csak jogtiszta forrás esetén
számíthat a magáncélra készült másolat jogszerűnek.
Tehát ez még nincs leszabályozva, de amennyire lobbyznak a jogaikat
védő előadók de főleg a kiadók, nos nem csodálom, ha hamarosan
megszületik erre is a törvény nálunk is.
De gondolj bele! Megalkotsz valamit, és azt nem két nap alatt
teszed, hanem ez a hivatásod, a munkád, ebből élsz, ebből tartod el
a családod, és a többi. Vagyis abból, hogy ezt a szellemi termékedet
eladod.
Aki ingyen szerzi meg, én nem Te adtad neki: nos, az ellopja…
Mondjuk, faragsz egy szobrot. Kiteszed a kertedben, hogy messziről
mindenki láthassa. De sokan közelről szeretnék látni, és a saját
kertjükbe is szeretnének, ugyanilyet! Akkor készítesz még, és eladod.
De mit szólnál, ha bemenne valaki és elvinné szó nélkül, mert
úgymond letölti?
Ezt a dolgot azóta értem úgy, ahogy kell, mióta a tanfolyamot írom.
Ebben annyi időm, energiám, álmatlan éjszakám, fáradt ujjaim,
zsibbadó agyam, fájó derekam van, hogy ha nem ingyenes lenne,
akkor senkinek nem kellene, mert olyan magasra rúg az eszmei
értéke.
Ha kimondottan azért készíteném az anyagot, hogy eladjam, akkor
bizony azonnal a rendőrségre mennék, ha elkezdenék illegálisan
másolni, továbbadni.
Sosem a 3 óra alatt összefércelt dolgaikat védik a szerzők és
előadók, hanem olykor az életük munkáját, ami pénzben nem is
kifejezhető szinte, mert akkora összeg lehet esetenként!
Ezért, és annak valószínűségéért, hogy az üres, írható cd-kre és dvdkre jogosulatlan forrásból kerülnek az adatok, anyagok, nos ezért
minden üres adathordozó árába beleépítettek körülbelül 40-150
forintnyi adót, amit nem az állam kap meg, hanem a szerzői jogok
jogosultjait képviselő szervezetek.
Ezt hívják üreshordozó díjnak. Évente több 10 milliónyi üres cd-t,
dvd-t veszünk meg mi, magánemberek. El tudod képzelni, hogy egy
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dvd-re hány szülinapi videó férne fel? Iszonyat sok, és naná, hogy
ekkora volumenben nem a saját felvételeiket tárolják a felhasználók!
Ezek a szabályozások országonként változóak lehetnek.
Újabban nagy divat Torrent. Rossz hírem van: bár, ha jól tudom,
egyetlen törvény sem tartalmazza a torrent szót, mivel még
viszonylag új dolognak számít, ugyanazt a célt szolgálja, mint a
fájlcserélők, csak épp más elven működik a technológiai háttere. (A
letöltés hozzáférését tekintve.) Viszont a fájlcserélők, szerzői jogi
szempontból, és ezáltal törvényileg is: törvénytelenek.
Ugyanis bár saját használatra lemásolhatsz magadnak egy eredeti cdt, mondjuk, hogy a kocsiban is tudd hallgatni, vagy, hogy mp3
lejátszón is vihesd magaddal, de senki másnak nem másolhatod le, és
nem adhatod oda!
Tehát a fájlcserélés elve, vagyis az, hogy mások számára is
hozzáférhetővé teszed, ezért illegális, mert a törvény ezt tiltja.
Magadnak másolhatod, másoknak nem adhatod.
Torrent ugyanez. A Torrent végül is csak a letöltés technikai
megoldásaiban különbözik a fájlcserélőknél.
(Suttyomban jegyzem meg, hogy minden fájlcserélőn és Torrenten
keresztül érkező fájl potenciálisan veszélyeztetheti a géped életét.
Nagyon figyelj oda, hogy nehogy vírust kapj!)
Tehát, hacsak nem olyan helyről töltesz le, ahol a szerző hozzájárult
a letöltéshez, akár ingyen, akár pénzért, akkor vétesz a törvény
ellen. Ne tévesszen meg az, hogy egyes helyeken fizetni kell a
letöltésekért. Nem azért kell fizetni, mert a szerzői jogokat fizeted
meg ezzel, hanem mert az illegalitást kell ezzel támogatnod.
Ha jól belegondolsz, ez már bűncselekmény: „ellopnak” valamit –
védett anyagokat, adatokat, műveket -, és pénzért adják tovább a
tulajdonképpen, jóhiszemű felhasználónak.
Itt Magyarországon az a probléma, hogy iszonyatosan drágák tudnak
lenni az eredeti hordozók. Nézz meg egy új filmet, vagy egy friss
albumot egy külföldi sztártól, de akár egy hazaitól is, ha meglátod az
árát, rögtön arra gondolsz, hogy „Najó, hazamegyek és letöltöm
inkább!”
Míg nagyon sok országban töredék árért lehet megvenni a zenei cdket és a dvd filmeket. De ott is létezik az illegális letöltés, tehát ez
nem fogható a drágaságra, vagy a pénztelenségre.
Ezt a problémát sajnos nem tudjuk megoldani, és anélkül, hogy
bármire is biztatnálak, vagy bármiről is lebeszélnélek, azt mondom,
hogy tégy a saját értékítéleted szerint!
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A számítástechnikai dolgokra ugyanez vonatkozik. Léteznek fizetős
szoftverek, és léteznek, úgynevezett nyílt forráskódú, ingyenes
programok.
Érdemes kipróbálni az ingyenes dolgokat, ha beválik, jól működik,
akkor az ember nyugodt szívvel használhatja, ha meg kevésnek
bizonyul a tudománya, (persze az nem egyértelmű, hogy ami fizetős,
az jobb is!), akkor szét lehet nézni a pénzért kapható szoftverek
piacán, mert mondjuk azokhoz járhat némi terméktámogatás, vagy
ügyfélszolgálat, vagy ilyesmik.
Tehát azt nyugodt szívvel kijelentem, hogy minden, ami ingyenes,
azt le szabad tölteni, komoly erkölcsi aggályok nélkül.
És bizonyítékkal is szolgálhatok az ingyenes=kiváló minőség példára:
nézd meg a honlapunkat, a www.viruskommando.hu/blog címen!
Tökéletesen ingyenes „motor” hajtja. (A kinézete, az úgynevezett
sablon, nem ingyenes, de töredéke az ára a webdizájner cégek
munkájának.)
De amit Te nem láthatsz, az az adminisztrációs felülete, ami ahhoz
képest, hogy ingyenes, és a világ minden tájáról részt vettek a
fejlesztésében az ügyes programozók, nagyon összeszedett és profi
munka.
Viszont: ingyenes ugyan, de több hónapnyi munkám fekszik benne, és
mások munkája is, amit ha kiszámolnék, hogy mennyi az értéke,
akkor lehet, hogy ugyanott lennék, mintha megbíztam volna valakit,
hogy készítse el a nulláról. Viszont így a saját munkám, és mindig
kedvtelve legeltetem rajta a szemem. Tehát, jó, hogy ingyenes, és
jó, hogy én foglalkoztam vele. Mérlegelni kell, mi éri meg jobban.
Az online vállalkozásokra egyébként az a jellemző, hogy a
tulajdonosok eleinte maguk csinálják meg ezeket a technikai
dolgokat, ami abból a szempontból is előnyös, hogy később, mikor
már lesz pénz kiszervezni a munkát, akkor a vállalkozó tisztában lesz
a munka értékével, ezáltal kisebb a valószínűsége, hogy átverik.
Tehát bizonyos ingyenes dolgok dupla hasznot jelentenek hosszú
távon.
Vannak ingyenes szoftverek, amikre nyugodt szívvel rábízhatod a
géped életét: vírusirtó, otthoni felhasználóknak ingyen. Ebben a
kategóriában az Avast-ot ajánlom kizárólag, minden más ingyenes
vírusirtó hagy némi kívánnivalót maga utána, ezért azokat nem
ajánlom.
Ha már szóba kerültek a vírusirtók (mert szóbahoztam): nagyon
fontos, kimondottan fontos, hogy ha letöltesz a netről, akkor legyen
vírusirtód és tűzfalad is.
A neten már önmagában a böngészés egy veszélyes elfoglaltság, de
ha Te magad viszed be a gépre a fájlt, engedéllyel, akkor lehet, hogy
a fájllal együtt bejön még valami más is.
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A legbrutálisabb veszélyt a letöltések kapcsán, az úgynevezett
warez oldalak jelentik. A warez oldalakon általában csak és
kizárólag jogvédett adatokat és jogvédett szoftverek feltöréséhez
szükséges kódokat adnak-vesznek, főként regisztráció ellenében,
illetve díjak fizetéséért cserében. Tehát ott ritkán találkozol teljesen
ingyenes anyagokkal. Csak az a gond, hogy nem a jogdíj
tulajdonosnak fizetsz, hanem a warezoldal üzemeltetőjének.
A warez oldalak nem azért veszélyesek, mert illegális, törvénybe
ütköző tevékenységet űznek, hanem mert arra apellálnak, hogy
mindenki szeretne ingyen hozzájutni mindenhez, ami csak létezik a
földön. Ezért vagy fizetned kell, de ha csak egy regisztrációval
hozzáférhetsz az anyaghoz, akkor sem örülhetsz, hogy simán
megúsztad!
Nemrég kitettem a blogra 2 oldal címét, amit tilos meglátogatni, az
egyik egy ilyen warez oldal. Azon a warez oldalon olyan kód van
elrejtve az oldal „programjába”, hogy a gyanútlan látogató
BÖNGÉSZŐJÉT észrevétlenül átirányítja, vírusbombát a gépre juttató
szerverekre.
Tehát, a warez, azon túl, hogy illegális tevékenységet űz, még
iszonyatosan veszélyes is Rád és a gépedre nézve!
De erről egy külön lecke fog szólni, a következő alkalommal.
Lehet, hogy most csalódást fogok okozni, de megmagyarázom:
Ha azt kérded, hogy mit ajánlok, honnan és hogyan tölts le a
netről, akkor csak annyit tudok Neked mondani, hogy csakis a
jogtulajdonos beleegyezésével letölthetővé tett anyagokat töltsd
le, és semmi mást!
Amit a böngésződ megjelenít, az egyébként is bekerül a gépre, tehát
ami látható, az hozzáférhető is. De amit külön letöltéssel lehet csak
megszerezni, és igencsak gyanús oldalakról, arra vonatkozóan én nem
tudok tanácsot adni, sőt, mint cég képviselő azt mondom, hogy
kerüld nagy ívben az ilyen oldalakról való letöltés lehetőségét.
Ezek után teljesen rád bízom a dolgot, felnőtt emberek vagyunk, de
nagyon óvatosan és körültekintően járj el mindenben!
Üdvözlettel:
Vidi Rita
www.pckommando.com
Olvass tovább, megdöbbentő friss hírek a következő oldalon>>
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Ui.: Időközben elkészítettek egy törvénytervezetet, amelybe azt is
próbálják belevenni a törvényhozók, hogy magánszemélyeknek is
tiltsák meg a saját használatra való letöltést. Ha ezt elfogadják,
akkor nagyon durva dolgok fognak következni, ugyanis amikor a
youtube-on megnézel egy videóklippet mondjuk Madonnától, az a
böngésződön keresztül letöltődik a gépedre, márpedig azt nem lehet
szabályozni, hogy a jogvédett anyagokat ne nyissa meg a böngésző. A
youtube.com egyébként is állandóan perben áll a nagy
kiadócégekkel.
30 javaslatot csatoltak a hozzáértők a magyar törvénymódosítás
tervezet mellé, de, hogy mi lesz ennek a vége, az egyelőre még
kétséges. Jobb, ha elkezdesz barátkozni a gondolattal, hogy akár
minden böngészéssel töltött pillanatban törvényszegést követsz el, ha
átmegy ez a törvény... Én nem értek ezzel az egésszel egyet, de az
kevés... Jó letöltést!

Ha úgy érzed, hogy ezek az információk hasznosak lehetnek az
ismerőseid számára is, akkor kérlek, ajánld nekik is a tanfolyamot!
Köszönöm!
2008 Vírus Kommandó Bt.
Minden jog fenntartva. :)

