ΑντΑλλΑγή Αρχειων κΑι COpyRIgHT ©
Η μαμά του Αλέξη και της Ζέτας διοργανώνει πάρτι για να γιορτάσει τα τεσσαρακοστά γενέθλιά της. Τόσο εκείνη
όσο και ο μπαμπάς τους θέλουν να έχουν ωραία μουσική στο πάρτι. Έτσι λοιπόν, αφού τα παιδιά έπαιξαν λίγο
στον υπολογιστή, όλη η οικογένεια μαζεύτηκε στο σαλόνι για να συζητήσει. Ο Αλέξης υποστηρίζει πως υπάρχει
πλειάδα τραγουδιών στο Διαδίκτυο. Η μαμά γνέφει καταφατικά, αλλά του λέει πως δεν θέλουν να κατεβάσουν
παράνομα μουσική. Θέλουν να σεβαστούν τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών, το copyright.
«Copyright, τι είναι πάλι αυτό;» ρωτά η Ζέτα.
Η μαμά της προσπαθεί να της εξηγήσει: «Οι μουσικές, οι ταινίες, οι φωτογραφίες, τα λογισμικά, τα παιχνίδια
και πολλά άλλα πράγματα δημιουργούνται από ανθρώπους, όπως καλλιτέχνες, προγραμματιστές, ή άλλους
ειδικούς. Αυτοί είναι οι δημιουργοί. Οι δημιουργοί είναι αυτοί που αποφασίζουν πώς θα χρησιμοποιούνται
οι δημιουργίες τους και από ποιον.»
«Όταν δημιουργείς κάτι, έχεις το δικαίωμα να το μοιραστείς με άλλους ή να το κρατήσεις για τον εαυτό
σου», προσθέτει η Αθηνά. «Εάν π.χ. συνθέσεις ένα τραγούδι, Ζέτα, μπορεί να θελήσεις να το μοιραστείς
με άλλους ανθρώπους και να αποφασίσεις να το δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο. Σε γενικές γραμμές, έχεις το
δικαίωμα να ανταλλάζεις μόνο εκείνα τα έγγραφα ή αρχεία που έχεις εσύ δημιουργήσει.»
«Τότε τι ισχύει για όλες τις μουσικές που είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο;» ρωτάει ο Αλέξης.
«Οι περισσότερες μουσικές και ταινίες που βρίσκετε στο Διαδίκτυο είναι στην πραγματικότητα παράνομα
αντίγραφα», ανταποκρίνεται ο μπαμπάς του Αλέξη. «Αυτό σημαίνει πως κανείς δεν πήρε την άδεια από
του δημιουργούς για να τα ανεβάσει στο Διαδίκτυο. Η παραπάνω τακτική δεν διαφέρει από την κλοπή,
απλά γίνεται ηλεκτρονικά.»
«Επιπλέον, οι ιστοσελίδες όπου ανταλλάσσονται μουσικές και ταινίες είναι συνήθως γεμάτες με ιούς και λογισμικά
κατασκοπείας», προσθέτει η Αθηνά. «Μπορώ, όμως, να σας προτείνω μερικές ιστοσελίδες, από όπου μπορείτε
να κατεβάσετε μουσική πληρώνοντας ένα μικρό αντίτιμο ή ακόμα και δωρεάν χωρίς να παραβείτε το νόμο.»

Σ
Να θυμάστε πάντα, ότι το “κατέβασμα“ μουσικής ή ταινιών από το Διαδίκτυο είναι συνήθως
παράνομο, εκτός και αν χρησιμοποιείτε ένα νόμιμο ιστοχώρο.
>

Μην εμπιστεύεστε ό, τι ακούγεται ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ για να είναι αληθινό.

>Ο

υπολογιστής πρέπει πάντα να μένει προστατευμένος με ένα ενημερωμένο πρόγραμμα
“antivirus”, ακόμα και όταν κατεβάζετε νόμιμα αρχεία από το Διαδίκτυο.

> Όταν

κατεβάζετε κάποιο αρχείο από το Διαδίκτυο: αποθηκεύστε το πρώτα, σαρώστε
το με το πρόγραμμα “antivirus” και τότε μόνο ανοίξτε το.

> Μη

κατεβάζετε παιχνίδια από άγνωστες ιστοσελίδες και πάντα να ελέγχετε καινούρια
αρχεία για ιούς.

> Πάντα

να προστατεύετε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν δημιουργείτε ένα προφίλ,
όταν κάνετε τσατ, ή ήταν παίζετε παιχνίδια.

> Να

συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες που σας ζητούν προσωπικές πληροφορίες μόνο εάν
εμπιστεύεστε την πηγή 100%.

> Αν

νομίζετε ότι έχετε εγγραφεί σε κάποια ύποπτη υπηρεσία, ενημερώστε τους γονείς σας,
ο καθένας μπορεί να κάνει λάθος.

> Κλείνετε

τα αναδυόμενα παράθυρα κάνοντας κλικ στο κόκκινο x της επάνω δεξιάς γωνίας.
Μην κάνετε
ποτέ κλικ μέσα σε αυτά τα παράθυρα!
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