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VAIZDO TRANSLIACIJOS KLESTI
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Per pastaruosius metus transliacijos technologijos iš esmės
pakeitė žiniasklaidos aplinką, sėkmingai sujungdamos
internetinį ir televizijos pasaulį. Dėl šio pelningumo daugelis

transliacijos kompanijų sugeba išleisti daugiau nei klasikinė
kino pramonė, kurdama išskirtinius TV serialus ir filmus, dar
labiau padidindama savo auditoriją.1

60% 42% 89%
viso transliuojamo
interneto srauto sudaro
vaizdo įrašai2

Europoje kasmet
transliacijų prenumeratų
skaičius auga3

tūkstantmečio kartos
jaunuolių žiūri vaizdo
transliacijas4

Šiandien didžioji dalis interneto pralaidumo naudojama vaizdo transliacijoms. Per koronaviruso
krizę 2020 m. pavasarį vaizdo transliacijų padidėjo tiek, kad ES Komisija paragino pagrindinius
paslaugų teikėjus sumažinti vaizdo kokybę, kad būtų užtikrintas interneto greitis svarbesnėms
paslaugoms, tokioms kaip namuose dirbančių darbuotojų internetiniai susitikimai.5

avoti: 1 A companion to Television 2 Sandvine 3 EUROVOD 4 Forbes 5 EU commission
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Patogumas žiūrėti mėgstamą programą laisvalaikiu bet kuriame įrenginyje paverčia vaizdo
transliacijos paslaugas nauju šiuolaikinių vartotojų standartu.
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DVI VOD PASLAUGŲ SISTEMOS

Video on Demand leidžia žiūrėti tai, ką norite, kada norite ir,
kai mobilusis prietaisas yra tinkamai prijungtas, - ir kaip norite,
neatsisiųsdami turinio ir vietoje to stebėdami duomenų transliaciją.
Galite prisijungti per išmanųjį televizorių, bet kokio tipo kompiuterį,
išmanųjį telefoną, planšetę ir net žaidimų konsolę.
IPTV („INTERNET PROTOCOL TELEVISION“)
Populiarios transliuotojos, tiekiančios
kabelinės ir palydovinės televizijos
paslaugas, TV dabar siūlo ir internetinės
televizijos paslaugas. Daugelis žiūrovų
stebi IPTV turinį plačiajuosčiu interneto
ryšiu per priedėlius ar išmaniuosius
televizorius ir naudojasi elektroniniu
programų vadovu. Sporto renginiai,
realiojo laiko transliacijos ir naujienos
ir toliau išlieka tradicinės televizijos
tinklų pagrindiniai produktai, dabar jie
taip pat transliuojami gyvai arba pagal
pareikalavimą.

OTT („OVER THE TOP“) PASLAUGOS

Kai kalbama apie transliacijas, paprastai
turimos omenyje tokios vietinėje
ir Europos rinkose veikiančios OTT
įmonės kaip „Netflix“, „Amazon Prime“
ar „Sky/NOW TV“.1 Jų paslaugos gali
būti teikiamos į bet kurį prijungtą
prietaisą, nepriklausomai nuo jūsų
internetinio ryšio paslaugų teikėjo ar
plačiajuosčio ryšio tipo. Gausios TV
serialų ir filmų bibliotekos traukia
žiūrovus. Nauji, originalūs ir išskirtiniai
filmai ir serialai taip pat pritraukia daug
prenumeratorių.
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NELEGALU IR NETIKRA
Nelegalių piratinės medžiagos atsisiuntimų pastaraisiais metais
sumažėjo1, nes vartotojai renkasi saugias, patogias ir prieinamų
kainų paslaugas ir nerizikuoja atsisiųsti užkrėstų failų ir būti
patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Teisėti transliacijų šaltiniai
finansuojami iš reklamos,
nuomos ir prenumeratos

modelių. Nelegalios procedūros
tampa nuolatine grėsme ir vis
dažniau pakeičia senesnio tipo

piratavimą. Kita problema yra
netikros svetainės, kurios apsimeta
teikiančios prenumeratas ar turinį.

APGAULINGOS
SVETAINĖS

Jos privilioja nepatyrusius vartotojus
netikromis prenumeratomis ir
piktnaudžiauja jų asmeniniais
duomenimis.

PIRATINĖS SVETAINĖS

Bando sudaryti teisėtų svetainių
įspūdį ir pritraukti naudotojus žiūrėti
ar pirkti pavogtą turinį (kartu vagiant
jų asmeninę informaciją).
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GELBĖKITE, ĮKLIMPAU!

Dažnai tokiose svetainėse pateikiamas įtarimų nekeliantis pradinis puslapis
su viliojančio turinio nuotraukomis ar reklamomis, siūlant naudotis tokiu
turiniu nemokamai per trumpą bandomąjį laikotarpį.

Užsiregistravus paaiškėja, kad prie žadėto turinio prieiti
neįmanoma. Kadangi nieko nemokėjote, manote, kad jokios
žalos nepatyrėte, ir greičiausiai tai tiesiog pamiršite.

Po kelių dienų gausite sąskaitą, pagal kurią nurodoma sumokėti
kelis šimtus eurų už metinę prenumeratą, nurodant, kad
jūsų nemokamas bandomasis laikotarpis automatiškai buvo
pakeistas metine prenumerata po to, kai baigiasi kelių dienų
bandomasis laikotarpis.
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NETIKROS TRANSLIACIJŲ SVETAINĖS –
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Šimtai tokių svetainių veikia tokiu principu visoje Europoje,
dažnai jas valdo tie patys nusikaltėliai. Po kurio laiko, jei gauna
daugiau įspėjimų arba juos išjungia teisėsaugos tarnybos, jie
išnyksta, dėl to apgaulingas domenas tampa ne toks pelningas.
Po to svetainės vėl atsiranda naujuose domenuose ir apgaulės
ciklas prasideda iš naujo.

Be netikrų prenumeratų pardavimų šios svetainės taip pat
užsidirba iš asmeninių duomenų, kuriuos įvedė registruodamiesi
naudotojai, pardavimo.1

Kai kurios netikros svetainės siunčia asmeninius pranešimus
el. paštu arba SMS žinutėmis po registracijos ir prašo daugiau
asmeninių duomenų tariamai saugumo tikslais.
Visi duomenys renkami parduoti, dažnai kitoms nusikalstamoms
grupuotėms.

SAUGESNĖS TRANSLIACIJOS

Daugelyje netikrų transliacijų svetainių jokio turinio išvis nėra.
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MANIPULIAVIMAS JŪSŲ PRIETAISU
Kitas pajamų šaltinis sukčiams yra reklamos. Ekrane gali
būti rodomos agresyvios iššokančios reklamos. Jie dažnai
rodo abejotiną turinį, yra suprogramuoti taip, kad jų būtų
sunku atsikratyti, o juos spustelėję operatorius gauna
pelną. Arba bandydami pašalinti skelbimus, suklastotus klaidų

ERROR

pranešimus arba dažniausiai įdiegdami padirbtą peržiūros
programą arba kodeką, kad būtų galima žiūrėti pažadėtą
turinį, vartotojai dvidešimt aštuonis kartus labiau
linkę užkrėsti savo įrenginį virusais ir kenkėjiškomis
programomis, tokiomis kaip:1

PUP - potencialiai nepageidaujamos
programos, erzinanti ir nenaudinga
programinė įranga, lėtinanti jūsų
prietaisą

persekiojimą pateikimas, apkaltinimas
padarius ką nors neteisėto, mokesčių
arba įmokų reikalavimas už techninę
pagalbą

ADWARE - rodo įkyrią reklamą,
sklindančią iš niekur

RANSOMWARE - duomenų jūsų
sistemoje užkodavimas ir šantažas,
kad atgautumėte prieigą prie savo
duomenų

MALWARE - kenksminga programinė
įranga, pweduodanti jūsų duomenis
arba piktnaudžiaujanti jūsų įrenginio
ištekliais
SCAREWARE - netikrų klaidų pranešimų
rodymas ar valdžios institucijų
klaidingų pranešimų apie baudžiamąjį

VIRUSAI IR TROJOS ARKLIAI - sunaikina
jūsų įrenginio sistemą arba pavagia
asmeninius duomenis, pvz., kontaktus,
arba slapta įgalina prieigą prie jūsų
sistemos.
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PARDUODAMAS PAVOGTAS TURINYS

Skirtingai nuo suklastotų svetainių, nelegalios svetainės
leidžia vartotojams žiūrėti turinį, tačiau jos teikia pavogtą
autorių teisių saugomą medžiagą, kuri atima teisėtas pajamas iš
kūrybinio turinio kūrėjų ir mokesčių mokėtojų ir taip finansuoja
kibernetinius nusikaltėlius. Tokių svetainių naudojimas kenkia
visuomenei!
Vartotojai taip pat gali susidurti su piratinių ir netikrų svetainių
deriniais. Tokios svetainės apsimeta turinčios didelę biblioteką
ir siekia privilioti klientus užsiprenumeruoti parodydamos kai
kurias transliacijas nemokamai. Visas katalogas tokiais atvejais
yra sukčiavimas, o ribotas teismo turinys padeda neleidžia aukai
laiku susivokti ir neatlikti mokėjimo.

Neteisėtos svetainės stengiasi atrodyti kuo teisėčiau
potencialiems klientams. Kainelegalus pobūdis
nėra akivaizdus, daugiau žmonių naudojasi tokių
svetainių paslaugomis.
Kartais nėra lengva iš karto nustatyti nelegalią
svetainę, nes kopijuojamos teisėtų platformų
vartotojo sąsajos. Iš 100 geriausių pasaulio
kompanijų bent po vieną prekės ženklo reklamą
autorių teises pažeidžiančioje svetainėje buvo
galima susieti su 46-iomis iš jų. Nusikaltėliai žino,
kad žinomų prekės ženklų skelbimai leidžia jų
portalui atrodyti patikimiau.
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NEUŽTIKRINA JAUNIMO APSAUGOS
Nusikaltėliams nerūpi apsaugoti vaikus nuo žalingo turinio.
Paaugliai ir vaikai neturi aiškiai suvokiamų ribų ir yra ypač
pažeidžiami, kai intensyviai naudojasi savo mobiliaisiais
įrenginiais.1 Jie yra impulsyvūs ir nesupranta turinio
teisėtumo. Tai, kad 56 % visų svetainių yra tik anglų kalba,

1iš3

internetu naudojasi2

nepadeda Nelegaliose svetainėse dažnai pateikiamas
pornografinis ar kitas trikdantis turinys arba reklamuojamos
lošimų ar lažybų paslaugos; visa tai visiškai netinkama
jaunesnei auditorijai. Neteisėtos svetainės neužkerta kelio
nepilnamečių registracijai.

1iš2

11-16 metų vaikai, kurie
susiduria su įvairiais
internetiniais pavojais3

Tėvai rekomendacijų apie saugų elgesį internete rasite svetainėje betterinternetforkids.eu
avoti 1 IZI study 2 UNICEF 3 LSE study
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VISIŠKAI PAKRAUTAS IR ATRIŠTAS KAS TAI?

Piratinis turinys neapsiriboja vien OTT technologijomis, bet taip pat yra IPTV
problema. Yra nelegalių aparatūros įrenginių, kurie yra kenksmingi dėl kelių
priežasčių. Vadinamosios „Kodi“ dėžės yra daugialypės terpės leistuvų priedai,
skirti išmaniajam televizoriui atnaujinti iki visaverčio medijos centro. Visiškai
pakrautos („fully loaded“) „Kodi“ versijos yra parduodamos su jau nustatytomis
galimybėmis nukreipti papildomus piratinius srautus iš nelegalių IPTV šaltinių.
Pavojai kyla dėl
modifikuotų elektroniniu
požiūriu nesaugių prietaisų.
Jie dažnai yra pigūs
originalo imitacijos, tokios
kaip ir „Amazon Firesticks“,
importuotos iš Artimųjų
Rytų. Tokie prekiautojai
taip pat dažnai pašalinami
iš internetinių prekybos
platformų, tokių kaip
„eBay“, prieš pristatant
pateiktus užsakymus.

Atrištiems įrenginiams
operacinė sistema
nebetaiko apribojimų ir
jiems garantija negalioja. Jei
kyla techninių problemų,
gamintojai ir pardavėjai
atsisako remontuoti
prietaisą ar grąžinti pinigus.
Dėl bandymo išdiegti tokius
pakeitimus savininkas gali
būti užblokuotas nuo prieigos
prie operacinės sistemos
ir prietaisu naudotis bus
nebeįmanoma.

Nelegalioje programinėje
įrangoje gali būti kenkėjiškos
programinės įrangos, o
slaptos prieigos gali
paskatinti įsilaužimus į jūsų
namų tinklą.

§

Klientai, perkantys nelegalius
prietaisus, rizikuoja prarasti
pinigus, kai Europolas nutraukia
nelegalių paslaugų teikėjų veiklą arba
jei šios paslaugos nustoja veikti
dėl teisėsaugos baimės. Muitinės
pareigūnai ar rinkos reguliavimo
institucijos gali konfiskuoti
neteisėtos aparatūros užsakymus
pervežimo metu. Policijos reidų
atveju tokio turinio įkėlėjai gali
susidurti su teisiniais sunkumais, jei
jie bus atpažinti konfiskuotų serverių
duomenų bazėse.
avoti 1 SBRCentre
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ĮKĖLIMAS IR BENDRINIMAS
Dalijimosi platformose rastas turinys dažniausiai yra saugomas
autorių teisių įstatymų. Jo platinimas be leidimo yra autorių
teisių ir naudojimo sąlygų pažeidimas. Saugomo turinio
įkėlimas be leidimo laikomas neteisėtu.
Kai srautai ekrane yra įrašomi ir išsaugomi
failuose, turinys yra kopijuojamas. Svetainės,
siūlančios tokią galimybę, apgaudinės jus
teiginiais, kad jos yra teisėtos, tačiau teismai su

tuo nesutinka.1 Teisėtose platformose draudžiama
naudoti atsisiuntimo ar ekrano įrašymo įrankius
arba įkelti autorių teisių saugomą turinį. Dėl
pažeidimo vartotojas gali būti užblokuotas.

Susipažinkite su autorių teisių įstatymais2 savo šalyje
Daugelis OTT vartotojų dalijasi savo
paskyromis su draugais ir šeima. Daugiau
nei 66 procentai „Netflix“ vartotojų dalijasi
slaptažodžiais, todėl su kiekviena paskyra

SAUGESNĖS TRANSLIACIJOS
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prisijungia ne vienas, o maždaug 2,5 žiūrovo.3
Šiuo metu OTT dėl rinkodaros priežasčių
nesiėmė veiksmų prieš šį reiškinį, tačiau tai
gali pasikeisti.
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SOCIALINĖ TERPĖ IR
NETEISĖTAS TRANSLIAVIMAS

Nusikaltėliai be rinkodaros galimybių su 3 milijardais vartotojų
socialinėje žiniasklaidoje išnaudoja ir jos pagrindinę savybę gebėjimą dalintis. Vis dažniau skelbiamos nuorodos į nelegalaus
turinio talpinimo ar nelegalių srautų platinimą, o piratinės
tiesioginės sporto laidos pasiekia ypač didžiulę auditoriją.1

Nauji pilnametražiai filmai, serialai ar
sporto transliacijos šiais neoficialiais
kanalais teisėtai transliuoti negalimi.
Turinio savininkai imasi veiksmų
prieš neteisėtus srautus socialinėje
žiniasklaidoje ir vaizdo įrašų bendro
naudojimo platformose. Jei srauto turiniu
buvo dalijamasi be leidimo, vartotojo
paskyra gali būti pašalinta. Net ir tuo
atveju, jei ji skirta tik asmeniniam
naudojimui.

Internetas teikia daugybę
galimybių naudotis turiniu ir
juo dalintis, ir tai puiku, tačiau
kiekvienas turi teisę pats
nuspręsti, kada, kada ir kaip
dalintis jiems priklausančiu
turiniu. Atminkite, kad
įsigaliojus naujajai autorių
teisių apsaugos direktyvai,
apie kurią galbūt girdėjote, tai
nepasikeis.2

SAUGESNĖS TRANSLIACIJOS
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NAUDINGA ŽINOTI
Yra daug legalių pasiūlymų, o nelegalių parsisiuntimų sumažėjo, nes pasiūlymai
tampa vis geresni ir lengviau prieinami kiekvieną dieną. Be pagrindinių OTT
tiekėjų taip pat galite naudotis tokiais teisėtais turinio platintojais kaip:

bendrojo pobūdžio įrašams:
sporto renginiams:					
muzkai:								

Srautinės programos leidžia baigti
žiūrėti transliuojamą srautą kitame
įrenginyje. Tai naudinga, kai keliaujate
ir negalite baigti žiūrėti filmo vienu
prisėdimu.

agorateka.eu
sroc.info
pro-music.org

Kadangi visose ES šalyse narėse galioja mobilumo direktyva1,
jūsų transliacijų prenumeratos turi būti jums prieinamos
nepriklausomai nuo to, kurioje ES vietoje esate. Papildomai
mokesčiai naudojantis transliacijų tarnybomis ES teritorijoje
nebetaikomi ir apribojimų jas stebėti nėra.
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1
X
2

Nesilankykite
prastos reputacijos
svetainėse!

Jei ieškote transliacijų srautų ir randate įdomią
svetainę, nepulkite registruotis. Skirkite dar
kelias minutes, perskaitykite atsiliepimus ir
įspėjimus.

Ar jose siūlomas
turinys, kuris dar nėra
išleistas?

Reklamuojamas filmas dar rodomas kino
teatruose, o čia galite jį pažiūrėti anksčiau negu
kitose transliavimo platformose? Tai įtartina!

Palyginkite pasiūlymą
su tikrai teisėtų
turinio teikėjų
svetainėmis!

Ar jums siūloma prenumerata daug pigesnė nei
kitose svetainėse? Visų metų prenumerata už
tokią kainą, kad sunku net patikėti?

KĄ DARYTI IR KO NEDARYTI

GERAI PAŽIŪRĖKITE PRIEŠ
REGISTRUODAMIESI!
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azamon

Ar yra
teksto klaidų?

Apgaulingos svetainės kuriamos pagal
bendrinius šablonus skirtingomis kalbomis.
Rašybos ir gramatikos klaidos akivaizdžiai
rodo, kad svetainės kilmė yra abejotina.

Ar svetainėje yra statymo,
pornografinio turinio ar VPN
reklamų, galbūt rodomų įkyriai
iššokančiuose languose?

Pavojingas turinys dažnai būna įvairialypis.
Teisėtos svetainės paprastai tokių įkyrių
iššokančių langų nerodo.

Stebėkite aplinką! Ar yra sąlygų
smulkiu šriftu? Ar yra kokių nors
paslaugų teikimo sąlygų ar kitos
juridinės informacijos?

Apgaulingose svetainėse nepateikiama jokia
kontaktinė informacija arba rodoma netikra
informacija, arba adresas yra pašto dėžutė.
Jose nepateikiama jokia juridinė informacija
arba pateikiama informacija yra netikra.

KĄ DARYTI IR KO NEDARYTI

KĄ REIKĖTŲ PATIKRINTI PRIEŠ
REGISTRUOJANTIS - 2 DALIS
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Ar naudotojai gali įkelti
turinį į svetainę?

Tai, kad naudotojai gali įkelti turinį, kurio
nėra sukūrę jie patys, irgi rodo, kad svetainė
gali būti neteisėta.

Ar svetainėje teigiama,
kad ji teisėta, arba
siūlomi veiksmai, kaip
prie jos prieiti, jei ji būtų
užblokuota?

Jei svetainė blokuojama interneto paslaugų
teikėjų, jei teiginiai apie jos teisėtumą yra
netikri arba išvardinti tarpiniai serveriai,
skirti padėti apeiti svetainių blokavimą, tai
yra nelegalaus turinio požymis.

Ar svetainę blokuoja
paieškos mechanizmas
arba ji yra įtraukta į
juodųjų svetainių sąrašą?

Jei svetainę blokuoja paieškos mechanizmas
arba apie svetainę jus įspėja interneto
stebėjimo sistemos, sužinokite apie tai prieš
užsiregistruodami.

KĄ DARYTI IR KO NEDARYTI

KĄ REIKĖTŲ PATIKRINTI PRIEŠ
REGISTRUOJANTIS - 3 DALIS
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Ar svetainėje yra
koks nors užsisakykite dabar
tipo mygtukas? Ar svetainė jus
infomuoja apie kainas?

Pagal Europos Sąjungos įstatymus
svetainėse turi būti aiškiai nurodytos kainos
naudotojams ir siūlomas verslo sprendimas,
leidžiantis vartotojui sudaryti teisėtą
komercinę sutartį.

Ar yra galimybė susisiekti
su klientų palaikymo
tarnyba?

Prie klientų palaikymo tarnybos, net jei ji
svetainėje yra, prieiti ir susisiekti neįmanoma.
Jei į jūsų užklausas niekas nereaguoja neprenumeruokite!

Naudokitės kredito kortele
ar internetinių mokėjimų
tarnyba!

Taip galėsite blogiausiu atveju kreiptis į tokią
mokėjimų tarnybą dėl jūsų sumokėtų pinigų
grąžinimo. Be to, operatorius gaus mažiau jūsų
asmeninės informacijos.

KĄ DARYTI IR KO NEDARYTI

KĄ REIKĖTŲ PATIKRINTI PRIEŠ
REGISTRUOJANTIS - 4 DALIS

BIRŽELI
2020

19

JAU ĮKLIUVOTE?
KĄ DARYTI TOLIAU?
Nieko
nemokėkite!

Dažnai sukčių sąskaitos suformuluotos taip
griežtai, tarsi juos būtų atsiuntęs advokatas
ar mokesčių išieškojimų tarnyba. Nesileiskite
įbauginami.

Informuokite apie tai jūsų
kibernetinių nusikaltimų
tyrimų tarnybą.

Praneškite apie savo patirtį policijai ir
internetinei juodųjų sąrašų sudarymo
tarnybai, kad kiti žmonės pasimokytų iš jūsų
patirties.

Susisiekite su vietiniu
EVC biuru
dėl pagalbos!

KĄ DARYTI IR KO NEDARYTI
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Jei nesate tikri, ar pretenzijos yra teisėtos, ar
svetainė, kurioje registravotės, yra apgavikiška,
kreipkitės patarimo į vietinį EVC biurą.
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Daugiau informacijos apie EVC tinklą rasite čia.

Daugiau informacijos apie FAMA rasite čia.
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Šį leidinį finansuoja Europos Sąjungos vartotojų
programa (2014-2020).
Co-funded by the
European Union

KAIP MES ĮGYVENDINAME SAVO MISIJĄ
EVC tinklo specialistai teisininkai padeda vartotojams spręsti problemas, kurios
apima daugiau nei vieną valstybę, ir teikia namokamas teisines konsultacijas.
Tinklas siūlo unikalų požiūrį ir patikimą informaciją apie vartotojų teises
vidaus rinkoje, kuria galima naudotis kuriant bendradarbiavimo su Europos ir
nacionalinėmis įstaigomis politikas.
Film & Music Austria (FAMA) teikia palaikymą turinio ir teksto vertimams.
ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS
Šio leidinio turinys yra tik autoriaus nuomonė ir už jį atsako tik pats autorius; šis
leidinys neatspindi Europos Komijos ir (arba) Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio
ir maisto kontrolės agentūros (CHAFEA) ar bet kurios kitos Europos Sąjungos
institucijos nuomonės ar pozicijos. Europos Komisija ir Agentūra neprisiima jokios
atsakomybės už bet kokį šios infomacijos naudojimą.
Atsakomybė, susijusi su nuorodomis: Informacijoje pateikiama nuorodų į
išorinius trečiųjų šalių šaltinius. Už tokiose svetainėse pateikiamą turinį atsako jų
teikėjas ar operatorius. Kai kurie minimi rinkos dalyviai gali būti paminėti tiktai
kaip pavyzdiniai. Jų minėjimas nereiškia jų paslaugų ar produktų skatinimo ar
reklamos.

ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS IR PAREIŠKIMAS

MŪSŲ MISIJA
30 Europos vartotojų centrų (EVC) tinklas leidžia naudotojams susipažinti su savo
teisėmis ir pasinaudoti visais Vienos rinkos privalumais.
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