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Δπραξηζηίεο 

 

Ζ ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο είρε πνιιέο επράξηζηεο ζηηγκέο θαη αξθεηή 

δνπιεηά. Δίλαη ηθαλνπνηεηηθφ λα ζπλαληάο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηείο ηφζν ζπρλά γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ λα εκθαλίδνληαη ηππσκέλεο ψζηε λα κπνξνχλ θαη άιινη 

άλζξσπνη λα επσθειεζνχλ απν απηέο ηηο γλψζεηο. 

Ζ ελ ιφγσ εξγαζία δελ ζα είρε γξαθηεί ρσξίο ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ηνπ 

ππεχζπλνπ θαζεγεηή κνπ θ.ηεηαθάθε Δκκαλνπήι. 

Οθείισ λα ηνλ επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή θαη ππνζηήξημε πνπ κνπ 

παξείρε ζε φιε ηελ δηάξθεηα  εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Δπραξηζηίεο νθείισ θαη ζηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ ζηέθεηαη πάληνηε αξσγφο φισλ ησλ 

πξνζπαζεηψλ κνπ πνπ κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αγάπε, ηεο νπνίαο βαδίδσ φια απηά ηα 

ρξφληα. 



 

  

 

Πεξίιεςε  

 

Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν απνηεινχλ έλα απφ ηα πην ζπνπδαία 

επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο, θαζφζνλ έρνπλ θέξεη ηε δηθή ηνπο επαλάζηαζε ζηε αλζξψπηλε 

θαζεκεξηλφηεηα, ζηελ επηζηήκε, ζηελ εθπαίδεπζε. Παξάιιεια φκσο, ειινρεχεη πάληα ν 

θίλδπλνο θάζε είδνπο απάηεο απφ επίζεο θαινχο γλψζηεο ηεο ηερλνινγίαο, πνπ ζέηνπλ απηή 

σο κέζν πξαγκαηνπνίεζεο παξάλνκσλ πξάμεσλ θαη έηζη ε ηερλνινγία κε απηφ ην ρεηξηζκφ 

απνηειεί «φπιν» ζηξακκέλν ελαληίνλ ηνπ πνιίηε - ρξήζηε. Οη δπλαηφηεηεο δίσμεο απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο δελ απνηεινχλ εκπφδην απηήο ηεο κνξθήο εγθιήκαηνο αθνχ, νη ελ ιφγσ 

δπλαηφηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο ιφγσ έιιεηςεο εκπεηξίαο θαη επαξθνχο εθπαίδεπζεο ζην 

ηνκέα απηφ ελψ ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην είλαη αζαθέο. 

ην παξαπάλσ πιαίζην θηλείηαη ε εξγαζία,ε νπνία επηρεηξεί κηα αλάιπζε ηεο έλλνηαο 

ηεο πεηξαηείαο ινγηζκηθνχ, ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο επηπηψζεσλ, θαζψο θαη ησλ κέζσλ εθείλσλ 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξνζηαζία απφ απηή. Έηζη, ζηελ εξγαζία δίλεηαη ν 

νξηζκφο ηεο πεηξαηείαο ινγηζκηθνχ θαη αλαθέξνληαη νη κνξθέο ηεο, αλαθέξνληαη νη 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απν ηελ πεηξαηεία  ινγηζκηθνχ ηφζν ζην θξάηνο θαη ζηελ βηνκεραλία 

φζν θαη ζηνλ θαηαλαισηή, αλαπηχζζνληαη ηα κέζα θαη νη ηερλνινγίεο πξνζηαζίαο θαη 

δηαθχιαμεο ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ, ελψ επηπξνζζέησο αλαιχεηαη ε αληηπεηξαηεία,ην 

λνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ηεο δηαδηθηπαθήο πεηξαηείαο. 



 

  

 

Abstract 

 

Computers and the Internet constitute one of the most significant technology 

breakthroughs, because they have brought their own human revolution in everyday life, 

science and education. At the same time, there is always the risk of any fraud by insiders that 

dispose technological knowledge as a means to carry out illegal actions, utilizing thus 

technology as a "weapon" turning against the user. The responsible authorities cannot easily 

prevent this type of crime because, these possibilities are limited due to lack of adequate 

training and experience in the field while the legal framework is unclear. 

The current dissertation will move within the aforementioned directions, attempting to 

analyze the concept of software piracy, the economic implications, and those instruments that 

can be used to protect against this. 

In the light of the above, the dissertation contains a definition of software piracy and 

indicates its forms, it presents the economic impact of software piracy on the state, the 

industry and the consumer, it describes the means and technologies of protection and 

preservation of digital data, and in addition it analyzes the anti-piracy, as well as the legal and 

technological environment of online piracy. 
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Πξόινγνο 

 

Απφ ηελ επνρή ηεο ηππνγξαθίαο κέρξη ζήκεξα νη εμειίμεηο ζε επηζηεκνληθφ, 

ηερλνινγηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν ππήξμαλ ξαγδαίεο. 

Ζ έθξεμε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, φπσο απηή κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν 

εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet), κεηέβαιε ξηδηθά ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο, ζπλαιιαγήο θαη ςπραγσγίαο. Σα άπια αγαζά ρεηξαθεηήζεθαλ απφ ηνλ πιηθφ 

θνξέα ελζσκάησζήο ηνπο αλεπξίζθνληαο λένπο δηαχινπο θπθινθνξίαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ. Ζ εμάπισζε ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ, δειαδή ηνπ γξήγνξνπ Γηαδηθηχνπ, ε 

ζπκπίεζε ησλ ςεθηαθψλ αξρείσλ θαη ε δεκηνπξγία ινγηζκηθψλ αληαιιαγήο αξρείσλ 

πξφζθεξαλ ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε ρξήζηε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλνπ ζην 

Γηαδίθηπν λα απνζεθεχεη, λα αλαπαξάγεη θαη λα δηαλέκεη πλεπκαηηθά έξγα θάζε είδνπο ζε 

κηθξφ ρξφλν, κε ρακειφ θφζηνο θαη πςειή πνηφηεηα (Καξαθψζηαο, 2003). 

Ζ ηδηφκνξθε θχζε θαη δνκή ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε αδπλακία απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ  

απφ θάπνηνλ θξαηηθφ ή ππεξθξαηηθφ νξγαληζκφ, ε δπζθνιία δηαπίζησζεο ηεο πεγήο ηεο 

πξνζβνιήο ιφγσ ηεο αλσλπκίαο πνπ παξέρεη ην Γηαδίθηπν ζηνπο ρξήζηεο, θαζψο επίζεο θαη 

ηδηάδνληα λνκηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ην 

απφξξεην ηεο επηθνηλσλίαο, ε δπζθνιία εθαξκνγήο ησλ ππαξρφλησλ θαλφλσλ ζην ςεθηαθφ 

πεξηβάιινλ, ε ζρεηηθνπνίεζε ησλ νξίσλ κεηαμχ ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ρξήζεο, ε ζχγρπζε 

κεηαμχ ησλ βαζηθψλ ρξήζεσλ ησλ έξγσλ θαη ην δήηεκα ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ξεχκα πνπ δεκηνπξγήζεθε φηη ηα έξγα ζην Γηαδίθηπν πξέπεη λα 

θπθινθνξνχλ ειεχζεξα ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη θαλφλεο, νδήγεζαλ ζηελ άλζηζε ηεο 

δηαδηθηπαθήο πεηξαηείαο ζε παγθφζκην επίπεδν (Μαξίλνο, 2006). 

 

 



 

  

 

Κεθάιαην 1ν 

Πεηξαηεία ινγηζκηθνύ 

 

1.1. Δηζαγσγή 

Σν ινγηζκηθφ είλαη κηα απφ ηηο πνιπηηκφηεξεο ηερλνινγίεο ηεο ζχγρξνλεο 

πιεξνθνξηθήο θαζψο ζε απηφ ζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία εθαηνληάδσλ εξγαιείσλ θαη 

εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά απφ ηνλ κέζν ρξήζηε ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή. ην ινγηζκηθφ βαζίδεηαη ε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηψλ φπσο θαη 

ηνπ ειεθηξνληθνχ Γηαδηθηχνπ. Ζ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη κηα νκαδηθή πξνζπάζεηα 

ζηελ νπνία ζπλδπάδνληαη δεκηνπξγηθέο ηδέεο θαη ηαιέληα πξνγξακκαηηζηψλ, ζπγγξαθέσλ θαη 

ζρεδηαζηψλ.  

Απνηειεί απαξαίηεην εξγαιείν γηα θάζε επηρείξεζε. Ζ ρξήζε ηνπ θαζηζηά ηηο 

επηρεηξήζεηο πην απνηειεζκαηηθέο, παξαγσγηθέο θαη επηπιένλ ζπληειεί ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο. Γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή απαηηείηαη θαηά θαλφλα πνιπεηήο εξγαζία κίαο νκάδαο εηδηθψλ 

πνπ απαξηίδεηαη απφ πξνγξακκαηηζηέο, ηερληθνχο θαη ζρεδηαζηέο. 

πσο ινηπφλ ηα βηβιία, ε κνπζηθή θαη νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, έηζη θαη ην 

ινγηζκηθφ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πξνζηαηεχεηαη απφ ηε λνκνζεζία πεξί 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. H αλάγθε γηα πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θξίλεηαη 

άθξσο απαξαίηεηε θαη επηηαθηηθή. 

 

1.2 Η έλλνηα ηνπ Λνγηζκηθνύ  

χκθσλα κε απνδεθηφ γεληθά φξν ησλ νδεγηψλ ηεο WIPO (World Intellectual 

property Organization, εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ) ηνπ 

1977, πξνγξάκκαηα Ζ/Τ (ινγηζκηθφ ή software) είλαη ζχλνιν εληνιψλ, ηθαλφ φηαλ 

ελζσκαησζεί ζε έλα κέζν πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί απφ κεραλή, λα νδεγήζεη κηα κεραλή 

κε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, λα εθηειέζεη, λα ππνδείμεη ή λα πεηχρεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, απνζηνιή ή απνηέιεζκα.( Κνηζίξεο Λ., 2005). 
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Ζ έλλνηα ηηο πεηξαηείαο ινγηζκηθνχ αλαθέξεηαη ζηελ αλαπαξαγσγή ή/θαη δηάζεζε 

πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο λφκνπο πεξί 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ρσξίο ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο (Βιαρφπνπινο, 

2007).  

Χο πεηξαηεία ινγηζκηθνχ ινηπφλ ζεσξείηαη ε θινπή πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ κε 

παξάλνκε αληηγξαθή ή πιαζηνγξάθεζε γλήζησλ πξντφλησλ θαη ε δηαλνκή παξάλνκα 

αληηγεγξακκέλσλ θαη πιαζηψλ πξντφλησλ. 

Δίλαη δειαδή ε κε ζπζηεκαηηθή αληηγξαθή πξντφλησλ, απφ επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο, 

φζν θαη ε δηαλνκή ή κεηαπψιεζε πξντφλησλ ινγηζκηθνχ, ρσξίο ηε λφκηκε άδεηα ρξήζεο. 

Δίλαη ζπρλά παξαηεξνχκελε θαη απιή δηαδηθαζία ε πψιεζε ηνπ ινγηζκηθνχ κέζα απφ ηηο 

ζειίδεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. (http://w3.bsa.org/hellas//antipiracy/Piracy-and-Law.cfm). 

 

1.3 Οξηζκόο ηεο πεηξαηείαο ινγηζκηθνύ 

Γηα ηελ πεηξαηεία ινγηζκηθνχ έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξνη νξηζκνί, εθ ησλ νπνίσλ ν 

πίν γλσζηνο εηλαη απηνο ηεο BSA (Business Software Alliance) ζχκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ 

σο πεηξαηεία ινγηζκηθνχ νξίδεηαη ε κε εμνπζηνδνηεκέλε αληηγξαθή ή ε δηαλνκή ινγηζκηθνχ, 

ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ιήςε, αληηγξαθή, θνηλή ρξήζε, πψιεζε ή εγθαηάζηαζε 

πνιιαπιψλ αληηγξάθσλ ζε πξνζσπηθνχο ή εηαηξηθνχο ππνινγηζηέο. 

 

1.4 Μνξθέο πεηξαηείαο ινγηζκηθνύ 

Τπάξρνπλ πέληε θχξηνη ηχπνη απηήο ηεο κνξθήο πεηξαηείαο φπνπ θαη παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ (http://w3.bsa.org/hellas//antipiracy/Types -of-Piracy.cfm). 

 

1.4.1 Πεηξαηεία ηειηθνύ ρξήζηε 

Ζ πεηξαηεία ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ν ρξήζηεο  

πξνρσξά ζηελ αλαπαξαγσγή αληηηχπσλ ινγηζκηθνχ, ρσξίο εμνπζηνδφηεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο : 

 

http://w3.bsa.org/hellas/antipiracy/Piracy-and-Law.cfm
http://w3.bsa.org/hellas/antipiracy/Types%20-of-Piracy.cfm
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 Σελ εγθαηάζηαζε ελφο πξνγξάκκαηνο ζε πνιινχο ππνινγηζηέο κε ηε ρξήζε ελφο 

κε λφκηκνπ αληηγξάθνπ, ρσξίο ηελ άδεηαο ρξήζεο. 

 Σελ αληηγξαθή δίζθσλ ινγηζκηθνχ γηα εγθαηάζηαζε θαη δηαλνκή. 

 Σελ εθκεηάιιεπζε πξνζθνξψλ αλαβάζκηζεο ρσξίο λα ππάξρεη λφκηκν αληίγξαθν 

ηεο έθδνζεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαβαζκηζηεί. 

 Σελ απφθηεζε αθαδεκατθνχ ή άιινπ ινγηζκηθνχ πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο πνπ δε 

θπθινθνξεί ζηε ιηαληθή αγνξά, ρσξίο άδεηα εκπνξηθήο ρξήζεο θαη  

 H αληαιιαγή δίζθσλ ινγηζκηθνχ ζε εξγαζηαθφ ρψξν ή εθηφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

1.4.2 Καηάρξεζε πειάηε / δηαθνκηζηή (client/server) 

ε απηφλ ην ηχπν πεηξαηείαο, έλα θεληξηθφ αληίγξαθν ελφο πξνγξάκκαηνο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηφρξνλα απφ πνιινχο ρξήζηεο ζε έλα δίθηπν. Ο έιεγρνο ηεο άδεηαο 

ζα πξέπεη γίλεηαη φηαλ  ππάξρεη έλα ηνπηθφ δίθηπν LAN (Local Area Network), κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ζα κπνξέζνπκε λα δνχκε γηα ην αλ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε 

πξνγξακκάησλ ζην δηαθνκηζηή θαη ε ηαπηφρξνλε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ πνιινχο 

ρξήζηεο.  ηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ππεξβαίλεη ηνλ επηηξεπφκελν 

αξηζκφ αδεηψλ ρξήζεο, ηφηε ππάξρεη θαηάρξεζε. 

 

1.4.3 Πεηξαηεία ζην Γηαδίθηπν (Internet) 

Ζ πεηξαηεία ζην Γηαδίθηπν απνηειεί κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο πεξηπηψζεηο 

πεηξαηείαο, φπνπ παξαηεξείηαη κεηαθφξησζε (download) ινγηζκηθνχ απφ ην Γηαδίθηπν 

(Internet). Οη θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ αγνξά κε παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο, ζα πξέπεη 

λα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ on line αγνξά ινγηζκηθνχ.  

Πεξηπηψζεηο πεηξαηείαο ινγηζκηθνχ ζην δηαδίθηπν απνηεινχλ : 

 Πεηξαηηθνί δηθηπαθνί ηφπνη (websites) πνπ δηαζέηνπλ ινγηζκηθφ γηα δσξεάλ 

κεηαθφξησζε (download) ή σο αληάιιαγκα ζε ρξήζηεο πνπ έρνπλ «ηνπνζεηήζεη / 

αλεβάζεη» πξνγξάκκαηα ζην ζπγθεθξηκέλν ηζηφηνπν (website).  
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 Sites δεκνπξαζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην Internet θαη ηα νπνία πξνζθέξνπλ πιαζηά, 

εθηφο θαλαιηνχ κεηαπσιεηψλ ινγηζκηθά πνπ ππάξρνπλ θαηά παξάβαζε ησλ 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

  Οκφηηκα δίθηπα (Peer-to-Peer networks) πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο κεηαθνξάο πξνγξακκάησλ κε θαηνρπξσκέλα πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα. 

 

1.4.4 Δγθαηάζηαζε ζην ζθιεξό δίζθν 

ε απηή ηε κνξθή πεηξαηείαο ππάξρνπλ δηάθνξεο πεξηπηψζεηο παξάλνκεο πψιεζεο 

εθαξκνγψλ ηνπ ινγηζκηθνχ απφ επαγγεικαηίεο, θαζψο θαη απφ ηελ ρξήζε απφ ηειηθνχο 

ρξήζηεο. 

 ηελ πξψηε πεξίπησζε παξαηεξείηαη φηη κηα επηρείξεζε ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζην ρψξν ηεο πψιεζεο λέσλ ππνινγηζηψλ, πξνζπαζεί λα θάλεη ηελ αγνξά ησλ 

κεραλεκάησλ ηεο πην ειθπζηηθή κε ην λα εγθαζηζηά θαη λα πσιεί κε εμνπζηνδνηεκέλα 

αληίγξαθα εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ ζηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο. Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαη νη ελέξγεηεο θάπνησλ Μεηαπσιεηψλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (VAR) νη νπνίνη πσινχλ ή 

εγθαζηζηνχλ λέν ινγηζκηθφ ζηνπο ππνινγηζηέο κέζα ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο.  

ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ έρεη παξαηεξεζεί έληνλα ην 

θαηλφκελν ηεο  αληαιιαγήο παξάλνκσλ αληηγξάθσλ ινγηζκηθνχ θαη ε εγθαηάζηαζε 

απηψλ ζηνπο πξνζσπηθνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ηνπο ( ζην ζθιεξφ ηνπο δίζθν).  

 

1.4.5 Πιαζηνγξαθία ινγηζκηθνύ 

Ζ αληηγξαθή θαη  ε πψιεζε  παξάλνκνπ ινγηζκηθνχ ην νπνίν είλαη πλεπκαηηθά 

θαηνρπξσκέλν, κε πξφζεζε ηελ άκεζε κίκεζή ηνπ, απνηειεί κηα κνξθή απάηεο θαη είλαη 

ζπρλά κηα βαζηθή ηερληθή ζηελ εθηέιεζε θινπή ηαπηφηεηαο. ηε θαηεγνξία ηνπ 

ζπζθεπαζκέλνπ ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλνληαη πιαζηά αληίγξαθα δηζθεηψλ ή 

CD,DVD,BLUE RAY DISC, ζρεηηθέο ζπζθεπαζίεο, εγρεηξίδηα, άδεηεο εθκεηάιιεπζεο, 

εκπνξηθά ζήκαηα, θάξηεο εγγξαθήο θαη ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο. 
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1.5 Πεηξαηεία ινγηζκηθνύ ζην Internet 

 Σν Γηαδίθηπν ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ επθαηξηψλ γηα ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, ηαπηφρξνλα φκσο δεκηνπξγεί θαη επθαηξίεο γηα ηελ θινπή ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Δλψ ινηπφλ ην Internet γίλεηαη φιν θαη πην γξήγνξν, εχθνιν θαη ιηγφηεξν αθξηβφ, ε 

πεηξαηεία ηνπ ινγηζκηθνχ απμάλεηαη. 

O παγθφζκηνο ηζηφο θαη δηεπθνιχλεη θαηά πνιχ ην θαηλφκελν ηεο πεηξαηείαο, θαη ε  

θινπή ηνπ ινγηζκηθνχ γίλεηαη κε ην θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 

εξκελεία πνιχπινθσλ θσδηθψλ. 

Δπηηξέπεη ηε κεηαθνξά πξντφλησλ αλάκεζα ζε ππνινγηζηέο, ρσξίο λα είλαη 

απαξαίηεηε ε χπαξμε πιηθψλ κέζσλ θαη κάιηζηα κε κηθξφ θίλδπλν εληνπηζκνχ. Δίλαη 

ζχλεζεο ην θαηλφκελν φηη ζε θάπνηεο κνξθέο πεηξαηείαο, κπνξεί λα εκπιέθνληαη 

ππνινγηζηέο ησλ νπνίσλ ν ηδηνθηήηεο έρεη πιήξε άγλνηα.  

Σν γεγνλφο φηη ην Internet έρεη δηεπθνιχλεη ηε ξνή πιεξνθνξηψλ, δε ζεκαίλεη φηη ζα 

πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ νη λφκνη. Οη εμειίμεηο ζηε λέα ηερλνινγία εμαξηψληαη άκεζα απφ 

ηελ ηζρπξή πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

 

1.6 Ηιεθηξνληθό έγθιεκα 

 

1.6.1 Οξηζκόο Ηιεθηξνληθνύ εγθιήκαηνο.  

χκθσλα κε ηνπο Forester and Morrison (1994) ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα νξίδεηαη  σο 

«κηα εγθιεκαηηθή πξάμε ζηελ νπνία ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη σο ην 

θπξηφηεξν κέζν ηέιεζήο ηεο». 

Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα σο:  κηα λέα κνξθή εγθιήκαηνο, πνπ 

δηαπξάηηεηαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, κηα παξαιιαγή ησλ ήδε ππαξρφλησλ 

εγθιεκάησλ, ηα νπνία δηαπξάηηνληαη κε ππνινγηζηέο, κηα εγθιεκαηηθή πξάμε ζηελ 

εθδήισζε ηεο νπνίαο ζπκκεηέρεη θαζ΄ νπνηνλδήπνηε ηξφπν έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο. 

ηελ αγγιηθή γιψζζα νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ην 

ειεθηξνληθφ έγθιεκα πνηθίινπλ: e-crime, cybercrime, computer-crime, internet related crime 

και hitech-crime είλαη νη ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνη. Οη δηαθνξέο ησλ αλσηέξσ φξσλ 



Πεηξαηεία Λνγηζκηθνχ – Οηθνλνκηθέο Δπηπηψζεηο θαη Μέζα Πξνζηαζίαο Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ 

 

 15 

είλαη ειάρηζηεο. ηελ ειιεληθή γιψζζα νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ειεθηξνληθφ 

έγθιεκα, δηθηπαθφ έγθιεκα θαη έγθιεκα ηνπ θπβεξλνρψξνπ.  

Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, απνηειεί ε χπαξμε κηαο 

ζπζθεπήο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, φπσο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, θηλεηφ 

ηειέθσλν, palmtop, notepad θιπ. (Shinder 2002: 5) 

 Κπξίαξρν ξφιν δηαδξακαηίδεη ν Ζ/Τ, ν νπνίνο κπνξεί : 

 Να απνηειεί ηνλ ζηόρν θάπνηαο επίζεζεο, ζηελ πεξίπησζε απηή κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη ν ππνινγηζηήο είλαη ην «ζχκα» ηεο επίζεζεο 

 Να απνηειεί ην κέζν δηάπξαμεο θάπνηαο επίζεζεο, δειαδή ην εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν επηηηζέκελνο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ εγθιεκαηηθφ ζθνπφ ηνπ 

(π.ρ. εηζβάιινληαο ζε θάπνην άιιν ππνινγηζηή) 

 Να απνηειεί έλα βνεζεηηθό κέζν γηα ηε δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο, π.ρ. λα 

απνζεθεχνληαη ζε απηφλ ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ άηνκα ηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

1.6.2 Μνξθέο Ηιεθηξνληθνύ Δγθιήκαηνο  

 

 Καθόβνπιεο εηζβνιέο ζε δίθηπα  (Hacking θαη cracking) 

Ζ ρσξίο δηθαίσκα πξφζβαζε ζε έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ. ηαλ ν επηηηζέκελνο έρεη σο 

ζθνπφ λα πξνθαιέζεη δεκηά ή λα απνθνκίζεη νηθνλνκηθφ φθεινο αλαθέξεηαη σο hacker 

ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε σο cracker. 

 Δπηζέζεηο Άξλεζεο Δμππεξέηεζεο. 

Απνζθνπνχλ ζηελ εμάληιεζε ησλ πφξσλ ελφο ππνινγηζηή ψζηε λα κελ κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη άιινπο ππνινγηζηέο. Απηφ ζπρλά ηζνδπλακεί κε ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 

κηαο θξίζηκεο ππεξεζίαο ή ζπλφινπ ππεξεζηψλ πνπ πξνθέξνληαη απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο δηαθνκηζηέο, κε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ εηαηξεία ή ηνλ νξγαληζκφ. 

 Καθόβνπιν ινγηζκηθό 

Δίλαη πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Ζ/Τ) πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ 

λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζε Ζ/Τ ή λα εηζρσξήζνπλ ζε έλα Ζ/Τ  γηα ηελ ππνθινπή, 
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αιινίσζε ή δηαγξαθή δεδνκέλσλ θαη πξνγξακκάησλ. Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ 

δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: Ηνχο, (viruses), ζθνπιήθηα (worms) θαη 

Γνχξεηνπο ίππνπο (Trojan Horses).  

 Αλεπηζύκεηε Αιιεινγξαθία (Spamming) 

Δίλαη ε ρξήζε νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθνχ κέζνπ γηα ηελ απνζηνιή αλεπηζχκεησλ 

κελπκάησλ ζε πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο. Αλ θαη ν φξνο αλαθέξεηαη, πεξηζζφηεξν, ζηελ 

απνζηνιή κεγάισλ πνζνηήησλ κελπκάησλ, κε δηαθεκηζηηθφ πεξηερφκελν, 

ρξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, γηα λα θαηαδείμεη ηελ απνζηνιή νπνηνδήπνηε κελχκαηνο, ην 

νπνίν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ελνριεηηθφ, απφ απηφλ πνπ ην ιακβάλεη. 

 Δπηζέζεηο ζε δηθηπαθνύο ηόπνπο (sites) 

Απνζθνπνχλ ζηελ αιινίσζε ηνλ πεξηερνκέλνπ ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ, θαηά ηξφπν 

ρηνπκνξηζηηθφ, πξνπαγαλδηζηηθφ ή θαη πξνζβιεηηθφ.   

 Ηιεθηξνληθό ςάξεκα (Phising) 

Με ην phising ή "ειεθηξνληθφ ςάξεκα" επηρεηξείηαη ε απφζπαζε πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ ζχκαηνο, φπσο ν αξηζκφο ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο, θσδηθνί 

πξφζβαζεο θιπ. πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζ‘ άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη επηζέζεηο απηέο ζηεξίδνληαη ζηελ εμαπάηεζε ηνπ ζχκαηνο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη 

κεζφδνπο φπσο π.ρ., ηελ απνζηνιή ελφο e-mail κε παξαπιαλεηηθφ πεξηερφκελν.  

 Πεηξαηεία ινγηζκηθνύ 

Αλαθέξεηαη ζηελ αλαπαξαγσγή θαη/ή δηάζεζε πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο λφκνπο πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, 

ρσξίο ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο.  

 Απάηε ζην Γηαδίθηπν 

Απνηειεί ηε ειεθηξνληθή έθθαλζε ηεο ζπκβαηηθήο κνξθήο ηεο απάηεο. Μπνξεί λα 

ζπληειεζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο. Κπξίσο νη επηηηζέκελνη ρξεζηκνπνηνχλ 

παξαπιαλεηηθά  e-mail, απνζηέιινληαο Νηγεξηαλέο Δπηζηνιέο ή ελεκέξσζε γηα θέξδε 

ζην Ηζπαληθφ Λφηην. Δπίζεο πνιιέο απάηεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε πηζησηηθψλ 

θαξηψλ.  

 Κινπή ηαπηόηεηαο 
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Ζ ππνθινπή ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο αλππνςίαζησλ αηφκσλ θαη ε ρξήζε ηνπο γηα 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 Ξέπιπκα ρξήκαηνο 

Ζ πξνζπάζεηα εμαθάληζεο ρξήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο . 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε αγνξά κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ  αζπλήζηζηα 

κεγάισλ πνζνηήησλ αγαζψλ. 

 Γηαθίλεζε παηδηθνύ πνξλνγξαθηθνύ πιηθνύ 

Αλαθέξεηαη ζηε δηαθίλεζε παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ 

κπνξεί λα είλαη ζε κνξθή θσηνγξαθηψλ, βίληεν ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή πνιπκέζσλ. 

 Γηαδηθηπαθή ηξνκνθξαηία 

Αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο. 

 Δπηζέζεηο παξελόριεζεο (cyberbulling). 

Δίλαη κηα εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά φπνπ ν επηηηζέκελνο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη θηλεηφ επηηίζεηαη κε ηε κνξθή απεηιήο, 

παξελφριεζεο, εθθνβηζκνχ κέζσ δηαδηθηχνπ, e-mails,chat rooms ζε εθήβνπο θαη παηδηά. 
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Κεθάιαην 2
ν
 

Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο ηεο Πεηξαηείαο Λνγηζκηθνύ 

 

2.1 Δηζαγσγή  

Με ηελ αγνξά πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ, ηα ρξήκαηά πεγαίλνπλ απεπζείαο ζηηο ηζέπεο 

ησλ πεηξαηψλ ινγηζκηθνχ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο θάζε επξψ πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ αγνξά 

απζεληηθνχ ινγηζκηθνχ δηνρεηεχεηαη πίζσ ζηελ έξεπλα θαη ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, ζην 

θξάηνο σο θνξνιφγεζε θαη ζηελ κεηά ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο εμππεξέηεζε ηνπ 

θαηαλαισηή. κσο ε δαπάλε γηα ηελ απφθηεζε παξάλνκνπ ινγηζκηθνχ έρεη σο ζπλέπεηα λα 

δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ, ζηελ νηθνλνκία ηνπ 

θξάηνπο θαζψο θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο.  

 

2.2 Απνηειέζκαηα 7
εο

 εηήζηαο παγθόζκηαο κειέηεο γηα ηελ Πεηξαηεία ινγηζκηθνύ ηεο 

BSA/ IDC 

Ζ BSA αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.bsa.com) ζηηο 5 Μαΐνπ 2010 ηελ 7ε 

εηήζηα παγθφζκηα κειέηε γηα ηελ πεηξαηεία ινγηζκηθνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία 

εξεπλψλ αγνξάο IDC. 

Ζ παγθφζκηα κειέηε γηα ηελ πεηξαηεία ησλ BSA/IDC θαιχπηεη ηελ πεηξαηεία φζσλ 

πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγνχλ ζε κεραλήκαηα Ζ/Τ ηχπνπ desktop, laptop, netbook θαη ultra 

portable laptop. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ 

φπσο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη παθέηα αζθαιείαο θαη άιιεο εθαξκνγέο, κε λφκηκα δσξεάλ 

πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα αλνηθηνχ θψδηθα. Γελ πεξηιακβάλνληαη πξνγξάκκαηα 

ινγηζκηθνχ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κεραλήκαηα δηαθνκηζηψλ (servers) ή θεληξηθψλ κνλάδσλ 

Ζ/Τ (mainframe).Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ δείθηε πεηξαηείαο ζε παγθφζκην επίπεδν ε IDC 

ρξεζηκνπνίεζε δηθά ηεο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηαθίλεζε ινγηζκηθνχ θαη 

κεραλεκάησλ Ζ/Τ ελψ παξάιιεια εξγάζηεθαλ αλαιπηέο ηεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 60 ρψξεο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ θαηά ηφπνπο αγνξψλ.  
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2.2.1 Δπξήκαηα ηεο κειέηεο 

Ζ κειέηε απνηππψλεη ηα πνζνζηά πεηξαηείαο Ζ/Τ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 ρψξεο 

φπσο δηακνξθψζεθαλ απφ ην 2008 ζην 2009.  

Ζ πεηξαηεία ινγηζκηθνχ Ζ/Τ κεηψζεθε ζε 54 απφ ηηο 111 ρψξεο πνπ κειεηήζεθαλ, 

σζηφζν ν παγθφζκηνο δείθηεο πεηξαηείαο απμήζεθε απφ 41% ην 2008 ζην 43% ην 2009, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ Ζ/Τ ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο.  

Ζ εκπνξηθή αμία ηνπ πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ ην 2009 αλήιζε ζηα 35,8δηο € (51,4 δηο$) 

ΖΠΑ, Ηαπσλία θαη Λνπμεκβνχξγν εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ην ρακειφηεξν δείθηε πεηξαηείαο 

κε πνζνζηά 20%,21% θαη 21% αληίζηνηρα.  

ηελ Διιάδα ε εγθαηάζηαζε πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ ζε Ζ/Τ απμήζεθε θαηά κηα 

πνζνζηηαία κνλάδα, θηάλνληαο ην 58%. Ζ εκπνξηθή αμία ηνπ παξάλνκνπ ινγηζκηθνχ 

αλέξρεηαη ζηα 173 εθ. € (248εθ. $). 

 

2.2.2 Γηαηί ην πνζνζηό παξακελεη πςειό; 

Παξά ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, ε πεηξαηεία ινγηζκηθνχ Ζ/Τ ην 2009 κεηψζεθε ζε 

αξθεηέο αγνξέο, ζεκεηψλνληαο πηψζε ζε 54 ρψξεο θαη αχμεζε κφλν ζε 19 ρψξεο ζχκθσλα 

κε ηελ κειέηε ησλ BSA/IDC.  

Χζηφζν, ην παγθφζκην πνζνζηφ πεηξαηείαο απμήζεθε απφ 41% ζε 43% γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ηαρεία αλάπηπμε ρσξψλ κε πςειφ δείθηε πεηξαηείαο φπσο 

είλαη ε Κίλα, ε Ηλδία θαη ε Βξαδηιία, απμάλνληαο παξάιιεια ην ζπλνιηθφ ηνπο κεξίδην ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά ινγηζκηθνχ.  

χκθσλα κε ηελ κειέηε, ζηελ Δπξσπατθή έλσζε ν κέζνο φξνο ηνπ δείθηε πεηξαηείαο 

γηα ην 2009 παξέκεηλε ζηαζεξφο ζην 35%, κε ηε Βνπιγαξία ζην 67%, ηε Ρνπκαλία ζην 65% 

θαη ηελ Διιάδα ζην 58% λα θαηαηάζζνληαη ζηηο ηξεηο πξψηεο ζέζεηο. Παξφιν πνπ ε εζληθή 

νηθνλνκία δελ ζεκείσζε πξφνδν, νη εηζαγσγέο Ζ/Τ ζηελ Διιάδα απμήζεθαλ θαηά 11% θαη 

εθηηκάηαη πσο αλ δελ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ελέξγεηεο φπσο απηέο ηεο BSA θαη ησλ 

εγρψξησλ κεηαπσιεηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο, ην πνζνζηφ ηεο πεηξαηείαο ζα 

κπνξνχζε λα απμεζεί πεξηζζφηεξν απφ δπν πνζνζηηαίεο κνλάδεο.  

ηηο ρψξεο κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ πεηξαηείαο πεξηιακβάλνληαη ε Γεσξγία, ε 

Εηκπάκπνπε θαη ε Μνιδαβία πνπ δηαηεξνχλ ην δείθηε πάλσ απφ 90%.  
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2.2.3 Σα Οηθνλνκηθά Οθέιε από ηελ Μείσζε ηεο Πεηξαηείαο Λνγηζκηθνύ 

 

Μειέηε ησλ BSA/IDC πνπ παξνπζηάζηεθε ην 2008 ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε 

απφ ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ πεηξαηείαο θαηά δέθα (10) πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ηέζζεξα 

ρξφληα, εθηηκάηαη πσο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηφλσζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη αχμεζε 

ησλ δαπαλψλ ζηηο επηρεηξήζεηο δηαλνκψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ θιάδνπ ηεο 

Πιεξνθνξηθήο.  

Ζ κειέηε «Σα Οηθνλνκηθά Οθέιε απφ ηελ Μείσζε ηεο Πεηξαηείαο Λνγηζκηθνχ» 

(www.bsa.gr) θαηαδεηθλχεη πσο κεηψλνληαο ην 58% ηνπ Γείθηε Πεηξαηείαο Λνγηζκηθνχ Ζ/Τ 

ζηελ Διιάδα θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ηέζζεξα ρξφληα: 

 Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα θνξνινγηθά έζνδα ζα εληζρπζνχλ θαηά 35% θαη 

36% αληίζηνηρα.  

 ζα δεκηνπξγεζνχλ 1.313 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πςειήο θαηάξηηζεο,  

 ζα εηζξεχζνπλ €3571 εθαηνκκχξηα ($512 εθ) απφ ηε λέα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη  

 επηπιένλ €109 εθαηνκκχξηα ($157 εθ) ζε θνξνινγηθά έζνδα έσο ην 2013. 

Χζηφζν, ην ζεκαληηθφηεξν θέξδνο είλαη πσο ην 68% απφ ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ 

ζα παξακείλεη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία.  

Ζ IDC εθηηκά πσο γηα θάζε έλα δνιάξην λφκηκνπ ινγηζκηθνχ πνπ πσιείηαη ζε κηα 

ρψξα, επηπιένλ 3 έσο 4 δνιάξηα εηζξένπλ γηα ηηο εγρψξηεο εηαηξίεο δηαλνκήο θαη ππεξεζηψλ. 

Δπηπιένλ, ηα πεηξαηηθά πξντφληα ινγηζκηθνχ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ Ζ/Τ 

θαζψο νη παξάλνκεο εθδφζεηο ζπρλά πεξηέρνπλ ηνχο.  

 Μεηαμχ 2005-2008, ε Διιάδα ήηαλ ε κφλε ρψξα ζηελ Δ.Δ. πνπ κείσζε ην πνζνζηφ 

πεηξαηείαο θαηά 7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη έθζαζε ζην 57%. Σν γεγνλφο απηφ πηζηνπνηεί πσο 

ν ζηφρνο γηα κείσζε 10 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ δελ είλαη αλέθηθηνο.  

Ζ κειέηε ηεο BSA πηζηνπνηεί πσο φζν πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη ηειηθνί ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ λφκηκν ινγηζκηθφ, νιφθιεξε ε νηθνλνκία κπνξεί λα σθειεζεί απφ ηελ 

κείσζε ηεο πεηξαηείαο ινγηζκηθνχ ζηελ Διιάδα 
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2.2.4 Πνζνζηά πεηξαηείαο ινγηζκηθνύ κεηαμύ ρσξώλ 

 

ηε ζπλέρεηα έρεη ελδηαθέξνλ λα δείμνπκε θαη ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζηα πνζνζηά 

πεηξαηείαο ινγηζκηθνχ κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Πνιινί παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηελ απφθιηζε 

πνπ παξαηεξείηαη ζηα πνζνζηά πεηξαηείαο αλά πεξηνρέο — φπσο ε πξνζηαζία ησλ 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ παξάλνκνπ ινγηζκηθνχ θαη νη πνιηηηζηηθέο 

δηαθνξέο. Δπηπιένλ, ε πεηξαηεία δελ παξνπζηάδεη νκνηφκνξθε θαηαλνκή κέζα ζε κηα ρψξα. 

Πνηθίιιεη κεηαμχ πφιεσλ, θιάδσλ θαη δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. Παξφιν πνπ νη πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα είλαη επηηπρείο, ηα 

πνζνζηά κπνξεί λα απμεζνχλ επεηδή λένη ρξήζηεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ εηζέξρνληαη γηα 

πξψηε θνξά ζηελ αγνξά.  

 

 

 

Γηάγξακκα 1: Πνζνζηά πεηξαηείαο ινγηζκηθνχ αλα Πεξηνρή (2008-2009) 
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2.2.5 Ο αληίθηππνο ηεο παγθόζκηαο ύθεζεο 

 

Ζ νινέλα απμαλφκελε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ζα απμήζεη ηελ πξνζθνξά πεηξαηηθνχ 

ινγηζκηθνχ. ηα επφκελα πέληε ρξφληα, 460 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε αλεξρφκελεο 

ρψξεο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. Ζ δε αλάπηπμε ζα είλαη πςειφηεξε ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ηηο κηθξνχ κεγέζνπο εηαηξίεο πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα ζεκεηψλνπλ 

κεγαιχηεξα πνζνζηά θαηνρήο πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο θξαηηθέο 

ππεξεζίεο.  

χκθσλα κε ηε κειέηε, ν αληίθηππνο ηεο παγθφζκηαο χθεζεο είλαη δηπιφο. Ο θ. John 

Gantz, Chief Research Officer ηεο IDC, ηνλίδεη πσο νη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ κεησκέλε 

αγνξαζηηθή δχλακε, πηζαλφηαηα λα θξαηήζνπλ ηνπο παιαηνχο ηνπο Ζ/Τ γηα κεγαιχηεξν 

δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε πεηξαηεία. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο νη Ζ/Τ 

παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο κε πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ ρσξίο λφκηκε 

άδεηα ρξήζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη κελ πσιήζεηο θνξεηψλ Ζ/Τ πνπ νινέλα απμάλνληαη, 

δηαηίζεληαη ζπλήζσο κε λφκηκν πξνεγθαηεζηεκέλν ινγηζκηθφ, θαη νη δε επηρεηξήζεηο 

εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα Γηαρείξηζεο Πφξσλ Λνγηζκηθνχ ζηνρεχνληαο ζε κείσζε ησλ 

δαπαλψλ πιεξνθνξηθήο.  

«ε θάζε πεξίπησζε, ην θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ απνηειεί έλαλ κφλν παξάγνληα ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ Γείθηε ηεο Πεηξαηείαο Λνγηζκηθνχ» ζεκεηψλεη ν θ. Gantz. «Ζ νηθνλνκηθή 

θξίζε ζα έρεη αληίθηππν, κεξηθψο αξλεηηθφ θαη κεξηθψο ζεηηθφ». 

 

2.2.6 Δλέξγεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο ζηελ Διιάδα απν ηελ  BSA 

 

«Ζ κειέηε απνδεηθλχεη πεξίηξαλα πσο ε BSA κπνξεί λα θάλεη πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο ζηελ Διιάδα. 

Ζ BSA πξνηείλεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κείσζε ηεο 

παξάλνκεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζε φιν ηνλ θφζκν: 

1. Δθπαηδεπηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αμία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο αμηνπνίεζεο 

ησλ πφξσλ ινγηζκηθνχ κέζσ πξνγξακκάησλ Γηαρείξηζεο Πφξσλ Λνγηζκηθνχ (Software 

Asset Management SAM).  
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2. Δθαξκνγή ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ φπσο νξίδνληαη απφ ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη απφ ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ θαη ην ζχκθσλν «Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Rights» θαζψο θαη ηελ έγθαηξε επηβνιή ηνπ λφκνπ απφ θαηάρξεζε ή παξαβίαζε 

θαλνληζκψλ ζε λέεο θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ φπσο είλαη ην cloud computing.  

3. Αθηέξσζε εηδηθψλ θπβεξλεηηθψλ πφξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο 

είλαη νη εηδηθέο νκάδεο επηβνιήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ 

Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη βειηίσζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν.  

4. Να δψζνπλ νη ίδηεο νη θπβεξλήζεηο ην θαιφ παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηψληαο λφκηκν 

ινγηζκηθφ θαη εθαξκφδνληαο πξνγξάκκαηα SAM, απαηηψληαο ν δεκφζηνο ηνκέαο (αξρέο 

θαη επηρεηξήζεηο) θαζψο θαη νη ζπλεξγάηεο θαη αλάδνρνη ησλ έξγσλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ 

ίδηα πξαθηηθή.  

5. Δληαηηθνπνίεζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηελ αμία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ην παξάλνκν ινγηζκηθφ.  

6. Αλαπξνζαξκνγή ησλ εζληθψλ λφκσλ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο (WIPO) κε ζηφρν λα 

βειηηζηνπνηεζνχλ νη δξάζεηο θαηά ηεο ςεθηαθήο πεηξαηείαο θαη ηεο πεηξαηείαο ζην 

Γηαδίθηπν.  

7. Δθαξκνγή κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη θαηαζηνιήο φπσο απαηηείηαη απφ ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ (WTO) θαη ηε πλζήθε TRIPS  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο 

εθαξκνγήο λφκσλ αληί-πεηξαηείαο.  

8. Αμηνπνίεζε θπβεξλεηηθψλ πφξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηε ζπκβνιή 

αξκνδίσλ ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο, εθπαίδεπζε γηα ηα ηνπηθά 

ζηειέρε θαη ην δηθαζηηθφ ζψκα θαη έκθαζε ζηηο ζπλεξγαζίεο ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν.  

9. Να απνηεινχλ νη ίδηεο νη θπβεξλήζεηο ην ζσζηφ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε κε ηελ 

απνθιεηζηηθή ρξήζε λφκηκνπ ινγηζκηθνχ 

10. Πξνγξάκκαηα λνκηκνπνίεζεο απφ πξνκεζεπηέο, ελεκεξσηηθέο θακπάληεο απφ 

θπβεξλήζεηο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, ελέξγεηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη αιιαγέο ζηελ 

ηερλνινγία φπσο ε αλάπηπμε ηεο Γηαρείξηζεο Γηθαησκάησλ Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ θαη 

ε κεγαιχηεξε ρξήζε δηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο Πφξσλ Λνγηζκηθνχ 
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2.4 Απνηειέζκαηα 8
εο

 εηήζηαο παγθόζκηαο κειέηεο γηα ηελ Πεηξαηεία ινγηζκηθνύ ηεο 

BSA/ IDC 

Ζ φγδνε ζηε ζεηξά Παγθφζκηα Μειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ BSA ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ IDC, ηελ θνξπθαία εηαηξία εξεπλψλ θαη πξνβιέςεσλ ηνπ θιάδνπ ηεο 

πιεξνθνξηθήο, ρξεζηκνπνηψληαο κηα κεζνδνινγία πνπ ζπλδπάδεη 182 δηαθξηηηθά ζηνηρεία γηα 

116 ρψξεο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο αλά ηνλ θφζκν. Ζ λέα δηάζηαζε πνπ πεξηιακβιάλεηαη 

ζηελ θεηηλή κειέηε αθνξά ζε κηα δεκνζθφπεζε ρξεζηψλ Ζ/Τ ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο 

απφςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηελ πεηξαηεία ινγηζκηθνχ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ηελ Ipsos Public Affairs. 

χκθσλα κε ηε δεκνζθφπεζε, ηα δηθαηψκαηα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο βξίζθνπλ 

ζεκαληηθή ππνζηήξημε, κε 7 ζηνπο 10 λα εθθξάδνπλ ππνζηήξημε γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

δεκηνπξγψλ ψζηε λα πξνσζείηαη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Παξαδφμσο, ε ππνζηήξημε ησλ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ήηαλ ηζρπξφηεξε ζηηο αγνξέο κε πςειά πνζνζηά 

πεηξαηείαο. 

Δπίζεο δηαπηζηψζεθε επξεία απνδνρή πσο ην  λφκηκν ινγηζκηθφ είλαη θαιχηεξν απφ 

ην πεηξαηηθφ θαζψο είλαη πην αζθαιέο θαη αμηφπηζην. Σν πξφβιεκα είλαη φηη πνιινί ρξήζηεο 

Ζ/Τ δελ γλσξίδνπλ αθξηβψο ηη είλαη λφκηκν θαη ηη παξάλνκν ζε ζπλήζεηο πξαθηηθέο 

απφθηεζεο πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ φπσο είλαη ε αγνξά κηαο άδεηαο ρξήζεο γηα πνιινχο 

Ζ/Τ ή ην θαηέβαζκα (download) ελφο πξνγξάκκαηνο απφ δίθηπν peer-to-peer.   

«Δίλαη ζαθέο φηη ν θφζκνο εθηηκά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην λφκηκν 

ινγηζκηθφ» ηνλίδεη ε θα Γαιαλνπνχινπ. «Σα απνηειέζκαηα ηεο δεκνζθφπεζεο εληζρχνπλ 

ηελ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ην ηη θαζηζηά πεηξαηεία ινγηζκηθνχ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλεπαξθήο αδεηνδφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ ζε κηα επηρείξεζε». 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε BSA ζηελ Διιάδα έρεη εληαηηθνπνηήζεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα 

θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο, ελεκεξψλνληαο ρηιηάδεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ αμία 

ηνπ λφκηκνπ ινγηζκηθνχ θαη πξαγκαηνπνηψληαο θακπάληεο κάξθεηηλγθ πνπ ελζαξξχλνπλ ηε 

ρξήζε αδεηνδνηεκέλνπ ινγηζκηθνχ.  

Απφ ηελ Μειέηε ηεο Πεηξαηείαο Λνγηζκηθνχ επίζεο δηαπηζηψζεθε φηη: 
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 ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ν κέζνο φξνο ηεο πεηξαηείαο ινγηζκηθνχ βξίζθεηαη ζηαζεξά 

ζην 35%, κε ηελ εκπνξηθή αμία ηνπ θιεκκέλνπ ινγηζκηθνχ λα μεπεξλά ηα 10 δηζ. 

Δπξψ.  

 ηελ Δ.Δ., ε Διιάδα δηαηεξεί ηελ ηξίηε πςειφηεξε ζέζε ζηελ πεηξαηεία κεηά ηελ 

Βνπιγαξία 65% θαη ηελ Ρνπκαλία 64%. 

 ε παγθφζκην επίπεδν, ε αμία ηνπ παξάλνκνπ ινγηζκηθνχ αλέβεθε ζηα 44,3 δηζ. 

Δπξψ, δειαδή ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε απφ φηαλ μεθίλεζε ε κειέηε ην 2003. 

 ρεδφλ νη κηζέο απφ ηηο 116 γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ κειεηήζεθαλ παξνπζίαζαλ 

πνζνζηφ πεηξαηείαο πςειφηεξν απφ 62% κε ηνλ παγθφζκην κέζν φξν λα βξίζθεηαη 

ζην 42%. 

 Σα πην δεκνθηιή πιενλεθηήκαηα ηνπ λφκηκνπ ινγηζκηθνχ είλαη ε ηερληθή ππνζηήξημε 

(88%) θαη ε πξνζηαζία επηζέζεσλ απφ hacker θαη malware (81%).  

 Μηα απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο κνξθέο πεηξαηείαο είλαη ε αγνξά κηαο άδεηαο ρξήζεο 

ινγηζκηθνχ θαη ε εγθαηάζηαζε ηεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ Ζ/Τ.  

ε παγθφζκην επίπεδν, ε πιεηνςεθία ρξεζηψλ Ζ/Τ πηζηεχεη  φηη ηα δηθαηψκαηα θαη ε 

πξνάζπηζε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή  δξαζηεξηφηεηα. 

Δπίζεο ην 59% ησλ εξσηεζέλησλ ηζρπξίδεηαη φηη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

σθεινχλ ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο, ελψ ην 61% πηζηεχεη φηη δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο.  

 

Γηάγξακκα 2: Πνζνζηά πεηξαηείαο ινγηζκηθνχ αλα Πεξηνρή (2009-2010) 
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2.5 Έξεπλα ηεο Microsoft γηα ινγαξηαζκό ηεο ΣΝS κε ζέκα ηηο αληηιήςεηο ησλ 

θαηαλαισηώλ ζρεηηθά κε ην πεηξαηηθό ινγηζκηθό. 

 

Ζ Microsoft αλαθνίλσζε ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 2010 ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

(www.microsoft.com), ηα απνηειέζκαηα κεγάιεο έξεπλαο θαηαλαισηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο ε εηαηξία εξεπλψλ TNS ζε δείγκα 38.000 αηφκσλ απφ 

20 ρψξεο, κε ζέκα ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πεηξαηηθφ ινγηζκηθφ.  

Οη θαηαλαισηέο, αλά ηνλ θφζκν πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ θξχβεη 

ζνβαξνχο θηλδχλνπο, θαζψο νη ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο ζπκθσλνχλ φηη δελ είλαη ηφζν αζθαιέο 

φζν ην απζεληηθφ, ελψ ηδηαίηεξα έληνλεο θαηαγξάθνληαη νη αλεζπρίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

απψιεηα δεδνκέλσλ θαη ηελ θινπή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ.  

Σν 80% ησλ θαηαλαισηψλ παγθνζκίσο αλεζπρνχλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

θξχβεη ε ρξήζε πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ, ελψ ην 70% πηζηεχεη φηη ην απζεληηθφ ινγηζκηθφ 

είλαη πην αζθαιέο, πην ζηαζεξφ θαη ελεκεξψλεηαη πην εχθνια.  

Παξάιιεια, ζηα απνηειέζκαηα απνηππψλεηαη ε ζπλνιηθή αίζζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

αλάγθε αλάιεςεο δξάζεο απφ ηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα ελαληίνλ φζσλ εκπνξεχνληαη 

πεηξαηηθφ ινγηζκηθφ.  

Ζ χπαξμε απνκηκήζεσλ πςειήο πνηφηεηαο ζηελ αγνξά θαζηζηά ηε δηάθξηζε ηνπ 

πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ απφ ην απζεληηθφ κηα ζπλερή πξφθιεζε γηα ηνπο θαηαλαισηέο, 

θαζψο, ην 73% απάληεζε φηη ζα επέιεγε απζεληηθφ ινγηζκηθφ, αλ είρε ηε δπλαηφηεηα 

επηινγήο, αιιά ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο πηζηεχνπλ φηη ζα κπνξνχζαλ γεληθά λα 

αλαγλσξίζνπλ ην πεηξαηηθφ ινγηζκηθφ.  

Σν 65% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα αλαιάβνπλ δξάζεηο, 

ελψ ην 72% ζπκθσλεί φηη ε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη επίζεο λα πξνρσξήζεη ζε 

επηπιένλ ελέξγεηεο.  

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ νη δεκηνπξγνί θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηά ηνπο 

έρεη ζπζηαζεί έλαο νξγαληζκφο ζηελ Διιάδα, ηνπ νπνίνπ θχξηνο ζηφρνο είλαη ε ζηαδηαθή 

κείσζε θαη ζηε ζπλέρεηα εμάιεηςε ηεο πεηξαηείαο. Ο νξγαληζκφο απηφο νλνκάδεηαη 

Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο θαη παξνπζηάδεηαη παξαθάησ.  

           Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε BSA ζηελ Διιάδα έρεη εληαηηθνπνηήζεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο, ελεκεξψλνληαο ρηιηάδεο ειιεληθέο 
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επηρεηξήζεηο γηα ηελ αμία ηνπ λφκηκνπ ινγηζκηθνχ θαη πξαγκαηνπνηψληαο θακπάληεο 

κάξθεηηλγθ πνπ ελζαξξχλνπλ ηε ρξήζε αδεηνδνηεκέλνπ ινγηζκηθνχ. 

 

2.6 Αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο πεηξαηείαο ινγηζκηθνύ 

 

2.6.1 πλέπεηεο ζην θξάηνο 

Ζ πεηξαηεία ινγηζκηθνχ είλαη ερζξφο ηεο γεληθφηεξεο αλάπηπμεο θαη νηθνλνκηθήο 

επεκεξίαο θάζε ρψξαο. Καη απηφ γηαηί, επελεξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ 

απφ εζληθνχο θαη μέλνπο επελδπηέο ζε έλα παξαγσγηθφ ηνκέα πνπ ηε ζεκεξηλή επνρή αλζεί 

ζε παγθφζκην επίπεδν θαη πξνζθέξεη πςειέο ππεξεζίεο. Σαπηφρξνλα, ζηεξεί ηα θξάηε απφ 

θνξνινγηθνχο πφξνπο αιιά θαη ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή 

έκκεζα κε ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. Γεκηνπξγεί κία αλεμέιεγθηε παξανηθνλνκία κε πςειά 

αθνξνιφγεηα εηζνδήκαηα θαη εζίδεη νξηζκέλνπο ζηελ εγθιεκαηηθή δξάζε.  

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο αλέξρεηαη ζε πνιιά δηο Δπξψ, θαη 

θαζψο ν θιάδνο βξίζθεηαη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο εκθαλίδεη ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο. 

Μηα ζηαδηαθή κείσζε ηεο πεηξαηείαο ηα επφκελα ρξφληα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πξνβιεπφκελε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο πιεξνθνξηθήο, ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ.  

Δπίζεο, ν πεξηνξηζκφο ηεο πεηξαηείαο ινγηζκηθνχ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εζφδσλ ελφο 

θξάηνπο απφ έκκεζνπο θαη άκεζνπο θφξνπο. Μεηψλνληαο ην κέρξη ζήκεξα πνζνζηφ 

πεηξαηείαο, κηα ρψξα κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ νηθνλνκία ηεο ζε εθαηνκκχξηα επξψ, λα 

δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πςειήο ηερλνινγίαο, λα απμήζεη ηα έζνδα 

ηεο βηνκεραλίαο πιεξνθνξηθήο θαη λα δεκηνπξγήζεη επηπξφζζεηα θνξνινγηθά έζνδα. 

 

 

2.6.2 πλέπεηεο ζηε βηνκεραλία παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο  ινγηζκηθνύ 

 

Ζ πεηξαηεία ινγηζκηθνχ επεξεάδεη ηφζν ηνπο θιάδνπο ηεο εκπνξίαο, πψιεζεο, 

ζπληήξεζεο ινγηζκηθνχ φζν θαη ηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο ινγηζκηθνχ.  
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Έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο κεηαπσιεηέο ινγηζκηθνχ πξνθαιψληαο απψιεηεο 

πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ θάζε ρξφλν. ην δίθηπν ηεο εκπνξίαο θαη πψιεζεο ινγηζκηθνχ 

πξνθαινχληαη πεξηθνπέο ζε επελδχζεηο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ. Βιάπηνληαο ζεκαληηθά ηελ 

ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ βηνκεραληψλ ινγηζκηθνχ. Δθφζνλ νη εθδφηεο 

ινγηζκηθνχ δελ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηε λφκηκε αγνξά, δελ ζα έρνπλ 

θίλεηξν λα ζπλερίζνπλ λα αλαπηχζζνπλ ηα πξντφληα ηνπο. Δπηπιένλ δελ ζα κπνξνχλ λα 

κπνπλ ζε αγνξέο ζηηο νπνίεο ζεκεηψλνληαη πςειά πνζνζηά πεηξαηείαο, δηφηη δελ ζα κπνξνχλ 

νχηε ζα ηνπο ζπκθέξεη λα θαιχςνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο γηα αλάπηπμε.  

ινη νη παξαγσγνί πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κηθξνί θαη κεγάινη, 

μνδεχνπλ ρξφληα γηα ηελ νινθιήξσζε πξνγξακκάησλ γηα ρξήζε απφ ην θνηλφ. Έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ρξεκάησλ πνπ μνδεχεηαη ζηελ αγνξά απζεληηθψλ πξνγξακκάησλ 

επηζηξέθεη ζην δεκηνπξγφ γηα ρξήζε ζηε κειέηε θαη αλάπηπμε, έηζη ψζηε θαιχηεξα θαη πην 

αλαπηπγκέλα πξνγξάκκαηα λα κπνξνχλ λα παξαρζνχλ. 

 ηαλ αγνξάδνληαη πεηξαηηθά πξνγξάκκαηα ηα ρξήκαηα πεγαίλνπλ θαηεπζείαλ ζηηο 

ηζέπεο ησλ θιεπηψλ ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ εηαηξεία πνπ ην δεκηνχξγεζε δελ παίξλεη νχηε 

έλα κηθξφ πνζνζηφ απηψλ ησλ ρξεκάησλ κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ 

πνπ δαπαλάηε γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηελ 

δεκηνπξγία λέσλ, λα απνηξέπεηαη ε χπαξμε ηνπηθψλ ηερληθψλ ππνζηήξημεο ησλ πξντφλησλ 

θαη λα θαηαζηξέθεηαη ε δπλαηφηεηα δηαλνκήο αλαβαζκίζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. 

Αιιά θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παξάλνκν ινγηζκηθφ ελδέρεηαη λα 

αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα. Σν ελδερφκελν θαηαβνιήο απνδεκίσζεο είλαη έλα κφλν απφ 

απηά. Δλδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ηερληθά πξνβιήκαηα φπσο θίλδπλνη αζθαιείαο θαη απψιεηαο 

αξρείσλ θαη επίζεζε απφ ηνχο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο βιάβεο ζε νιφθιεξν ην 

δίθηπν ησλ Ζ/Τ. Δπηπιένλ, απεηιείηαη ε επηβνιή απζηεξψλ πνηληθψλ αζηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν 

πεξηπηψζεσλ ρξήζεο παξάλνκνπ ινγηζκηθνχ. Σν λφκηκν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ 

άιισλ πιενλεθηεκάησλ, ηερληθή ππνζηήξημε, ηερληθή ζπληήξεζεο, ππεξεζίεο θαη 

αλαβαζκίζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη απνδνηηθφηεηα θάζε εηαηξείαο.  
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2.2.3.πλέπεηεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

 

Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο πεηξαηείαο ινγηζκηθνχ γηα ηνπο θαηαλαισηέο είλαη 

πνιιέο ζε αξηζκφ, βαξπζήκαληεο θαη καο αθνξνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν απ‘ φηη λνκίδνπκε.  

 

πγθεθξηκέλα:  

1 Απνθηνχλ ινγηζκηθφ ην νπνίν δελ έρεη ειεγρζεί θαη κπνξεί λα έρεη αληηγξαθεί ρηιηάδεο 

θνξέο απφ κηα λφκηκε έθδνζε – κε πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηψλ πνπ πξνζβάιινπλ ηε 

κνλάδα ζθιεξνχ δίζθνπ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζην δίθηπν.  

2 Έιιεηςε παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο – ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ πξνγξακκάησλ.  

3 Απφ ηα πεηξαηηθά πξντφληα ζρεδφλ πάληα ιείπνπλ βαζηθά θνκκάηηα θαη ηα εγρεηξίδηα 

νδεγηψλ.  

4 Σα πεηξαηηθά πξντφληα πνηέ δελ έρνπλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο.  

5 Υξεζηκνπνηψληαο πεηξαηηθά πξντφληα ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο, εθζέηεηε ζε θηλδχλνπο 

ηνλ εαπηφ ζαο θαη ηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδεζηε.  

6 Έιιεηςε δπλαηφηεηαο αλαβάζκηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

7 Σέινο ε πεηξαηεία δεκηνπξγεί ην θαχιν θχθιν ησλ πςειψλ ηηκψλ ηνπ ινγηζκηθνχ.  

 

Αθνχ ε ηηκή ελφο πξντφληνο ζπλαξηάηαη αλακθίβνια θαη κε ηνλ φγθν πσιήζεσλ. 

Δίλαη βέβαην φηη ε ηηκή ελφο λφκηκνπ πξντφληνο δελ κπνξεί λα ζπλαγσληζηεί ηελ ηηκή ηνπ 

πεηξαηηθνχ.  

κσο έλα πιαζηφ ινγηζκηθφ κπνξεί λα κνηάδεη ηφζν πνιχ ζην απζεληηθφ πνπ αθφκε 

θαη νη κεηαπσιεηέο έρνπλ πέζεη ζχκαηα, ην αγνξάδνπλ θαη ην κεηαπσινχλ ζηνπο πειάηεο 

ηνπο. Οη ρξήζηεο πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη ψζηε λα μερσξίδνπλ ην πιαζηφ απφ ην απζεληηθφ 

ινγηζκηθφ. Έρνληαο φκσο απηή ηε γλψζε, πνηεο είλαη νη πξαγκαηηθέο ηνπο επζχλεο;  

Ζ πξψηε επζχλε ελφο ρξήζηε πξνγξάκκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ είλαη λα 

αγνξάδεη κφλν απζεληηθά πξνγξάκκαηα γηα δηθή ηνπ ρξήζε. Σν πξφγξακκα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζχκθσλα κε ηελ ζπλνδεπηηθή άδεηα ρξήζεο. Ο θάζε ρξήζηεο θαη ε 

εηαηξεία ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη βέβαηνη φηη θάζε αληίγξαθν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηνπο 



Πεηξαηεία Λνγηζκηθνχ – Οηθνλνκηθέο Δπηπηψζεηο θαη Μέζα Πξνζηαζίαο Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ 

 

 30 

ππνινγηζηέο ηνπο είλαη εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ ηδηνθηήηε ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, δειαδή ηνπο παξέρεηαη κία άδεηα ε νπνία απνηειεί ηνλ νδεγφ ησλ θαηαλαισηψλ 

σο πξνο ηνλ επηηξεπφκελν ηξφπν ρξήζεο.  

Γεληθά είλαη παξάλνκν λα αγνξάδνληαη πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 

θαη λα θνξηψλνληαη ζε πεξηζζφηεξν απφ έλα ππνινγηζηή ή ν θάζε ρξήζηεο λα ελνηθηάδεη, 

αληηγξάθεη ή δηαλέκεη ηα πξνγξάκκαηα απηά ή ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπο. ηαλ θάπνηνο 

θαηαλαισηήο αγνξάδεη πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα είλαη βέβαηνο φηη αγνξάδεη κφλν λφκηκα 

πξντφληα.  

Πνιιά πεηξαηηθά πξντφληα ζπζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα κνηάδνπλ κε ηα απζεληηθά 

πξντφληα ησλ παξαγσγψλ, αιιά είλαη θαηψηεξεο πνηφηεηαο. Άξα ν θαηαλαισηήο ζα πξέπεη 

λα είλαη βέβαηνο φηη:  

 Σν θαλάιη δηαλνκήο ηνπο είλαη εμνπζηνδνηεκέλν,  

 Έρνπλ πάξεη ηελ άδεηα ρξήζεο,  

 Σνπο έρνπλ δψζεη ην απζεληηθφ ινγηζκηθφ.  

Δπίζεο, νη θαηαλαισηέο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί φηη δελ αγνξάδνπλ κφλν κηα 

αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σέηνηεο αλαβαζκίζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν αλ 

έρεη ήδε αγνξαζηεί ην πξφγξακκα θαη φρη απφ κφλεο ηνπο. Αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ πεηξαηηθά ή 

αληηγξακκέλα πξνγξάκκαηα, ηφηε, επηπξφζζεηα κε ηηο λνκηθέο επηπηψζεηο, νη ρξήζηεο ζα 

αληηκεησπίζνπλ θαη άιινπο εκπνξηθνχο θηλδχλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πηζαλφηεηαο 

πξνζβνιήο απφ «ηνχο» ειαηησκαηηθψλ δίζθσλ θαη πξνγξακκάησλ.  

Δπηπξφζζεηα, φηαλ θάπνηνο θαηαλαισηήο αγνξάδεη ή ρξεζηκνπνηεί πξνγξάκκαηα 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ είλαη πεηξαηηθά ή αληηγξακκέλα, φρη κφλν απνζηεξείηαη απφ 

ηνλ παξαγσγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην δηαλνκέα ηνπ ην εηζφδεκα πνπ ηνπ αλήθεη, αιιά 

βιάπηεηαη θαη νιφθιεξε ε βηνκεραλία.  
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2.7 Η πεηξαηεία ινγηζκηθνύ ζηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα (ήδε απφ ην 2008 θαη κεηά) αλαθφπεθε ε πησηηθή πνξεία ηεο 

πεηξαηείαο ινγηζκηθνχ ζηελ Διιάδα, φπσο θάλεθε θαη απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο κειέηεο. Ζ 

κηθξή απηή αχμεζε, σζηφζν, πξέπεη λα ζεσξείηαη ηξφπνλ ηηλά αλακελφκελε.  

Με ηελ νηθνλνκηθή θξίζε λα επεθηείλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν νη ρξήζηεο 

αληηκεησπίδνπλ ζαλ κνλφδξνκν ηε πεηξαηεία. Φπζηθά φκσο θάηη ηέηνην είλαη εληειψο 

ιαλζαζκέλν δηφηη κηα αχμεζε ηεο πεηξαηείαο ινγηζκηθνχ ζα ζεκάλεη θαη κείσζε ησλ εζφδσλ 

ησλ εηαηξεηψλ ινγηζκηθνχ, κε απνηέιεζκα ηε πεξαηηέξσ χθεζε. Δλαιιαθηηθή πξφηαζε πάληα 

κπνξεί λα απνηειέζεη ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ, ην νπνίν είλαη θαη δσξεάλ θαη δελ είλαη 

απνηέιεζκα θάπνηαο παξάλνκεο δηαδηθαζίαο.  

πσο αλαθέξζεθε θαη ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο ηεο BSA, ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ 

θαηαιακβάλεη έλα αξθεηά ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ αγνξά ινγηζκηθνχ. Έηζη, κπνξεί ε 

επέθηαζε ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ λα έρεη ηηο ίδηεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηελ αγνξά ηνπ 

εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ φκσο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ζπζρεηηζηεί κε ην παξάλνκν 

– πεηξαηηθφ ινγηζκηθφ. Ζ κε ρξήζε πεηξαηηθνχ ινγηζκηθνχ αληηθαηνπηξίδεη ην ζεβαζκφ 

ζηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάζηεθαλ ζθιεξά γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ. 



 

  

 

Κεθάιαην 3
ν
:  

Μέζα Πξνζηαζίαο Φεθηαθνύ Πεξηερνκέλνπ  

 

3.1 Δηζαγσγή  

 

Ζ ςεθηαθή επνρή ζηελ νπνία δνχκε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ φπσο θείκελν, ήρνο, εηθφλα, βίληεν θαη εμειίζζεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Οη δηαζέζηκεο πιένλ ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο 

ζπλαληψληαη ζε δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, ςεθηαθά δίθηπα θαη βηβιηνζήθεο, κε απνηέιεζκα ηε 

δηάζεζε δηάθνξσλ κνξθψλ ςεθηαθψλ πξντφλησλ κέζσ ησλ δηθηχσλ απηψλ.  

Ζ εμάπισζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ε θηιηθφηεηά ηνπ πξνο ην ρξήζηε νδήγεζαλ ζηελ 

επηζπκία ηνπ θφζκνπ λα βξίζθεη θαη λα πξνκεζεχεηαη εηθφλεο, κνπζηθή θαη βίληεν κέζσ 

απηνχ. Σν Γηαδίθηπν απνηειεί ζήκεξα έλα ζχζηεκα δηαλνκήο ςεθηαθψλ κέζσλ ην νπνίν 

είλαη γξήγνξν, θζελφ θαη εχθνιν ζηε ρξήζε, πιενλεθηήκαηα πνπ ην θάλνπλ επξέσο 

δηαδεδνκέλν ζε ρξήζηεο δηάθνξσλ ειηθηψλ θαη νκάδσλ. Παξφια απηά, φκσο, ε επξεία ρξήζε 

ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηε δηαλνκή ςεθηαθψλ κέζσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάδνζε ησλ ςεθηαθψλ 

ζπζθεπψλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, νδήγεζε ζηελ «πεηξαηεία» ησλ ςεθηαθψλ πξντφλησλ. 

Παιαηφηεξα, φηαλ ηα κέζα ήηαλ αλαινγηθά, ηα «πεηξαηηθά» αληίγξαθα ήηαλ πνιχ ρακειήο 

πνηφηεηαο, ελψ ζήκεξα νη αληηγξαθηθέο ζπζθεπέο δεκηνπξγνχλ ςεθηαθά αληίγξαθα κε φκνηα 

ή ειάρηζηα κηθξφηεξε πνηφηεηα ζε ζρέζε κε ηα πξσηφηππα. Με ηε ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ 

απηψλ θαη κε ην δηαδίθηπν σο κέζν δηαλνκήο ε δεκηνπξγία ζρεδφλ ηέιεησλ αληηγξάθσλ 

γίλεηαη πιένλ πνιχ εχθνιε ππφζεζε θαη νδεγεί ζηελ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αλαπηπζζφκελε 

παξάλνκε αληηγξαθή, κεηαηξνπή θαη αλαδηαλνκή ησλ ςεθηαθψλ πξντφλησλ.  

Ζ κε εμνπζηνδνηεκέλε αληηγξαθή απνηειεί έλα πνιχ κεγάιν πιήγκα ζηηο βηνκεραλίεο 

θαηαζθεπήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βηβιίσλ, κνπζηθήο θαη ινγηζκηθνχ, θαζψο νη 

απψιεηεο ησλ θεξδψλ είλαη πνιχ πςειέο (απνηηκψληαη ζε αξθεηά δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

παγθνζκίσο). Σν πξφβιεκα απηφ απαζρνιεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ζε πνιχ έληνλν βαζκφ 

ηνπο θχθινπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα γηα ηελ εχξεζε ηξφπσλ πξνζηαζίαο ησλ 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλεο αληηγξαθέο θαη πσιήζεηο. Έρνπλ 

δνθηκαζηεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξεο ηερλνινγίεο θαη κέζνδνη γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ 
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«πεηξαηεία», απφ ηηο νπνίεο θάπνηεο παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θαη θάπνηεο είλαη πην 

απνηειεζκαηηθέο. Παξφια απηά ππάξρεη αθφκε αξθεηφ κέιινλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ εχξεζε 

ηερλνινγηψλ θαη ηξφπσλ πνπ ζα βεβαηψλνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

θαη ζα είλαη απφιπηα απνηειεζκαηηθέο θαη λφκηκεο. 

Δπηπιένλ γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ρξεζηψλ είλαη ε δηθή ηνπ γλψζε θαη ελεκέξσζε. ηε δηάζεζε ηνπ ππάξρεη έλα επξχ ζχλνιν 

πξντφλησλ anti-virus, anti-spyware, firewall θαη άιισλ πξνγξακκάησλ αζθαιείαο θαη 

ηερλνινγηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκα. 

 

 

3.2 Μέζα πξνζηαζίαο ησλ ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ 

 

3.2.1 πκβνπιέο Φεθηαθήο Πξνζηαζίαο 

 

Anti-Spam Software (ινγηζκηθφ θαηά ησλ εηεξφθιεησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ):  

Σν ινγηζκηθφ θαηά ησλ εηεξφθιεησλ κελπκάησλ απνηειεί πιένλ θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ 

πνιιψλ παθέησλ πξνζθνξάο e-mail θαη ISP. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ εκπνδίδεη 

αλεπηζχκεηα εκπνξηθά κελχκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ραξαθηεξηζηηθά ελφο e-mail θαη 

πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ρξήζηεο ζε φιν ηνλ θφζκν ψζηε λα θαζνξίζεη 

επαθξηβψο λέεο πεγέο spam. Σν ινγηζκηθφ απηφ ζηακαηάεη ην εηεξφθιεην ειεθηξνληθφ 

κήλπκα ζην ISP, ζηνλ server ή ζην επίπεδν ηνπ ιήπηε ηνπ e-mail πξηλ θηάζεη ζηε ζπξίδα ζαο. 

Anti-Spyware Software: Απηφ ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα αληρλεχζεη, λα εκπνδίζεη θαη 

λα εμαιείςεη κε αζθάιεηα πηζαλά αλεπηζχκεηα πξνγξάκκαηα φπσο spyware, adware, pop-ups, 

key loggers θαη πξνγξάκκαηα ηειερεηξηζκνχ. 

Anti-virus software: έλα βαζηθφ εξγαιείν, ην νπνίν θάζε ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη 

εγθαηαζηήζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Σν ινγηζκηθφ θαηά ησλ ηψλ αληρλεχεη ππάξρνπζεο 

πξνζβνιέο απφ ηνχο, ηηο απνκαθξίλεη εάλ ππάξρνπλ θαη απνηξέπεη κειινληηθέο. Αλαδεηείζηε 

εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ πεξηνδηθέο αλαβαζκίζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ γηαηί απηέο 

νη αλαβαζκίζεηο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζηαηεχνληαη απφ λένπο ηνχο. 



Πεηξαηεία Λνγηζκηθνχ – Οηθνλνκηθέο Δπηπηψζεηο θαη Μέζα Πξνζηαζίαο Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ 

 

 34 

Biometrics: Ζ βηνκεηξηθή ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλίρλεπζε αηνκηθψλ 

γλσξηζκάησλ φπσο δαθηπιηθά απνηππψκαηα, νπηηθά δείγκαηα, πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη θσλεηηθά δείγκαηα. Σππηθά, νη ειεθηξνληθνί αληρλεπηέο θαηαγξάθνπλ ηα γλσξίζκαηα θαη 

ην βηνκεηξηθφ ινγηζκηθφ ηα αλαιχεη. Ζ βηνκεηξηθή ηερλνινγία επαιεζεχεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

πξνζψπνπ. 

Content filtering tools (εξγαιεία θαζαξηζκνχ πεξηερνκέλνπ):  Απηά ηα εξγαιεία 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ γνλείο ψζηε λα κπινθάξνπλ ηζηνζειίδεο πνπ είλαη αθαηάιιειεο γηα 

παηδηά. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο παξνρείο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ πξνζθέξνπλ 

ηα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία ή ππεξεζίεο «παηδηθήο αζθάιεηαο» ζηνπο πειάηεο. ηαλ 

αγνξάδεηε έλα εξγαιείν θαζαξηζκνχ πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο  θαζαξηζκνχ πνπ πνηθίινπλ απφ ιέμεηο θιεηδηά θαη ινγηζκηθφ 

επαίζζεηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αλαιχεη ηε γιψζζα, έσο ππεξεζίεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θαη απνθιείνπλ νξηζκέλεο ηζηνζειίδεο. Καλέλα εξγαιείν 

δελ είλαη 100% αζθαιέο. Οη γνλείο, είλαη ζεκαληηθφ λα δηδάμνπλ ηα παηδηά ηνπο αζθαιείο 

πξαθηηθέο γηα ην  δηαδίθηπν. Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο ηζηνζειίδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε 

απηφ ην ζέκα θαη νη γνλείο ζα πξέπεη λα αθηεξψζνπλ ρξφλν ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ηέηνηεο 

πξαθηηθέο αζθαιείαο. 

Device Authentication (ζπζθεπή πηζηνπνίεζεο):  Οη ζπζθεπέο   πηζηνπνίεζεο 

βεβαηψλνπλ φηη κφλν νη εμνπζηνδνηεκέλνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ή άιιεο ςεθηαθέο 

ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα δίθηπν. Απηά ηα κεραλήκαηα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ καδί κε ηερλνινγίεο πηζηνπνίεζεο ρξήζηε ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κία  ζε 

βάζνο άκπλα ζην δηαδίθηπν θαη λα εμαζθαιηζηεί φηη νη    εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. 

Embedded Document-Level Security (εγθαηεζηεκέλν έγγξαθν-επίπεδν 

αζθάιεηαο):  Σν εγθαηεζηεκέλν έγγξαθν-επίπεδν αζθάιεηαο επηηξέπεη ζην δεκηνπξγφ ηνπ 

εγγξάθνπ λα αληαιιάμεη κε αζθάιεηα πιεξνθνξίεο εληφο θαη εθηφο ελφο firewall. Απηέο νη 

ηερλνινγίεο θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ εγγξάθνπ θαη  δηαηεξνχλ ηελ  

αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Δπίζεο εληζρχνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα. 

Encryption (θξππηνγξάθεζε):  έλα καζεκαηηθφ κέζν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πιεξνθνξίαο. Ζ θξππηνγξάθεζε κεηαηξέπεη ηελ πιεξνθνξία ζε έλα ζρήκα κε δηαθξηηφ, ην 

νπνίν κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί εθ λένπ κφλν κε ηνλ θαηάιιειν αιγφξηζκν θαη/ή κε θιεηδί. Ζ 
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θξππηνγξάθεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ ή ηελ απνθπγή κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο αληηγξαθήο. 

Firewall: Μία ζπζθεπή ή ινγηζκηθφ ην νπνίν ππάξρεη κεηαμχ ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη θαζνξίδεη εάλ έλα παθέην πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί 

ζηνλ ππνινγηζηή. Σν firewall βνεζά ζην λα εμαζθαιηζηεί φηη κφλν θαηάιιειεο ζπλδέζεηο θαη 

θηλήζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Σα firewalls ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνηξέςνπλ 

«επηζέζεηο» ζην δίθηπν θαη δηεξεπλά αρξεζηκνπνίεηα /κε απαξαίηεηα ζρέδηα, ππεξεζίεο θαη 

ζπξίδεο. Κάζε δίθηπν ή ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν πξέπεη λα έρεη 

εγθαηεζηεκέλν firewall. 

Intrusion Detection System (ζχζηεκα αλίρλεπζεο εηζβνιψλ):  Απηά ηα ζπζηήκαηα 

παξαθνινπζνχλ απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο θαηαρψξεζεο, χπνπηεο ελέξγεηεο αξρείσλ, 

γλσζηά πξφηππα «επηζέζεσλ» θαη δηθηπαθά φξγαλα ψζηε λα παγηψζνπλ ηελ πιεξνθνξία ζε 

έλα δίθηπν θαη απηφκαηα λα πξνεηδνπνηήζνπλ γηα ελδερφκελε εηζβνιή. Σα ζπζηήκαηα 

αλίρλεπζεο εηζβνιψλ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζην λα ειέγρνπλ λέα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο 

θαη λα πξνεηδνπνηνχλ ηνπο δηαρεηξηζηέο φηαλ εληνπίδεηαη κηα κε ζπλήζεο ζπκπεξηθνξά. 

Intrusion Protection Systems (ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο απφ εηζβνιέο):  Απηά ηα 

ζπζηήκαηα απηφκαηα κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ θαη λα απνηξέςνπλ ηηο επηζέζεηο πξηλ 

πξνθαιέζνπλ νπνηαδήπνηε δεκηά. Σα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία ―επαγξππλνχλ‖ πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπίζνπλ αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά, φπσο γηα παξάδεηγκα buffer overflows ή αζπλήζηζηα 

port scans, πξνθεηκέλνπ απηφκαηα λα απνηξέςνπλ επηζέζεηο. 

Logical Access Control (ινγηθή πξφζβαζε ειέγρνπ): Έλαο ηξφπνο θαζνξηζκνχ θαη 

πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ζε έλα ζχζηεκα ή ηζηνζειίδα απφ ρξήζηε, παξάγνληα ή ζχλνιν κε 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. 

User Authentication Technologies (ηερλνινγίεο πηζηνπνίεζεο ρξήζηε):  Απηέο νη 

ηερλνινγίεο πηζηνπνηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηε κε ηε ρξήζε θσδηθνχ, ειεθηξνληθήο 

θάξηαο, ζπκβφινπ, δηθηπαθή θάξηα πξφθιεζεο-απάληεζεο ή άιισλ απνθιεηζηηθψλ 

αληρλεπηψλ. Απνηειεζκαηηθφηεξε πηζηνπνίεζε, ζπρλφηεξα θαινχκελε σο δηπιφο 

ζπληειεζηήο ή πνιιαπινχ ζπληειεζηήο πηζηνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηεί έλα ζπλδπαζκφ απφ 

αληρλεπηέο πνπ απνηξέπεη κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζην   ζχζηεκα. Γηα παξάδεηγκα, ε 

πηζηνπνίεζε δηπινχ ζπληειεζηή πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε δχν επηκέξνπο πιεξνθνξηψλ – 

ζπλήζσο είλαη ζπλδπαζκφο κία  πιεξνθνξίαο γλσζηήο ζην ρξήζηε φπσο ην PIN ή ν θσδηθφο 

πξφζβαζεο (password) θαη πξάγκαηνο πνπ ήδε έρεη (ζπζθεπή).  
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Virtual Private Network (VPN): Απηφ ην δίθηπν επηηξέπεη ζηηο εηαηξίεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ δεκφζηα δίθηπα γηα ηδησηηθή επηθνηλσλία δεδνκέλσλ. Σν VPN ρξεζηκνπνηεί 

κεζφδνπο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν. 

Vulnerability Scanners (αληρλεπηέο έθζεζεο):  Οη αληρλεπηέο έθζεζεο είλαη εξγαιεία 

ινγηζκηθνχ πνπ εμεηάδνπλ εάλ ζηε δνκή ελφο ππνινγηζηή ή δηθηχνπ ππάξρνπλ ειιηπείο 

εγθαηαζηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηε δηάξζξσζε ή αλ ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηηο 

δηνξζψζεηο. Απηνί νη αληρλεπηέο ζπρλά εθηεινχλ ςεχηηθεο επηζέζεηο θαηά ππνινγηζηψλ, ησλ 

firewalls, ησλ servers ψζηε λα εμαθξηβψζεηο πηζαλέο επαηζζεζίεο ζην ζχζηεκα. 

 

 

3.2.2 Γηαρείξηζε Φεθηαθώλ Γεδνκέλσλ (Digital Rights Management)  

 

Ζ Γηαρείξηζε Φεθηαθψλ Γηθαησκάησλ (Digital Rights Management – DRM) είλαη κία 

ηερλνινγία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηγξαθψλ θαη γεληθφηεξα ηεο 

παξάλνκεο ρξήζεο ςεθηαθνχ πιηθνχ. Ζ DRM είλαη ν γεληθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

ηερλνινγίεο ειέγρνπ πξφζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ςεθηαθά αληηθείκελα θαη 

ζπζθεπέο θαη γεληθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή θάζε ηερλνινγίαο πνπ εκπνδίδεη ηηο 

ρξήζεηο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ νη νπνίεο δελ είλαη επηζπκεηέο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Σα ζπζηήκαηα DRM ελζσκαηψλνληαη ζε θπζηθά κέζα (π.ρ.CDs, DVDs) 

θαζψο θαη ζε δεδνκέλα (π.ρ.κνπζηθή, ειεθηξνληθά βηβιία, εηθφλεο). Ζ ρξήζε ησλ 

ζπζηεκάησλ DRM, φκσο, ηείλεη λα κεηψλεηαη, θαζψο έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο δηαθσλίεο γηα 

ηελ χπαξμε θαη ηε ρξήζε ηνπο. Οη ηειηθνί ρξήζηεο ηνπ πιηθνχ ζεσξνχλ ηε δηαρείξηζε 

ςεθηαθψλ δηθαησκάησλ αξθεηά πεξηνξηζηηθή, ελψ νη πάξνρνη ηνπ ηε βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα. 

Ο ιφγνο πνπ ηα ζπζηήκαηα απηά θαηαθξίλνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο είλαη πσο κεηψλνπλ ηελ 

ειεπζεξία ρξήζεο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη πεξηνξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο ρξήζεηο ηνπ 

πιηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα CD κε δεδνκέλα πξνζηαηεπφκελα απφ DRM πηζαλψο λα κε 

επηηξέπεηαη λα κεηαηξαπεί ην κέγεζφο ηνπ (π.ρ. λα κεηαηξαπεί ζε αξρείν κνξθήο MP3), ε 

αληηγξαθή ηνπ ή λα κελ επηηξέπεηαη λα παίδεη ην CD ζην απηνθίλεην ή ζε θάπνηνλ 

ππνινγηζηή. Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα ζπζηήκαηα DRM επηθξίλνληαη είλαη νη 

βιάβεο πνπ πνιχ ζπρλά πξνθαινχλ ζηνπο ππνινγηζηέο, φπσο δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο. πλεπψο, 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαηαλννχκε πσο ε δηαρείξηζε ςεθηαθψλ δηθαησκάησλ δελ 
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απνηειεί επαξθή κέζνδν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο ρξήζεο ςεθηαθνχ πιηθνχ, 

θαζψο ππφθεηηαη ζε πνιινχο πεξηνξηζκνχο. 

 

 

3.2.3 Κξππηνγξαθία (Cryptography)  

 

Ζ θξππηνγξαθία απνηειεί έλαλ θιάδν ηεο επηζηήκεο ηεο θξππηνινγίαο θαη αζρνιείηαη 

κε ηελ ειεθηξνληθή αζθάιεηα θαη κε ηελ αζθαιή επηθνηλσλία. Ο θιάδνο ηεο θξππηνγξαθίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο, φπσο είλαη ε πξνζηαζία ησλ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ θαη ε αζθαιήο ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία θαη εμειίζζεηαη δηαξθψο θαζψο παίδεη 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ.  

ηελ θξππηνγξαθία, ε πιεξνθνξία πνπ πξφθεηηαη λα κεηαδνζεί κεηαηξέπεηαη ζε 

θάπνην κπζηηθφ θψδηθα ν νπνίνο δελ είλαη ζε αλαγλψζηκε κνξθή. Ο θψδηθαο απηφο 

νλνκάδεηαη «θιεηδί θσδηθνπνίεζεο». Ζ πιεξνθνξία απηή αξρηθά θξππηνγξαθείηαη, θαη ην 

θιεηδί απνθξππηνγξάθεζεο παξέρεηαη κφλν ζε φζνπο έρνπλ αγνξάζεη λφκηκα αληίγξαθα ησλ 

ςεθηαθψλ πξντφλησλ. Έπεηηα ην αξρείν δηαλέκεηαη κέζσ θάπνηνπ δηθηχνπ, απφ φπνπ 

κπνξνχλ λα ην απνθξππηνγξαθήζνπλ θαη λα ην απνθηήζνπλ κφλν φζνη δηαζέηνπλ ην 

θαηάιιειν θιεηδί. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο θξππηνγξαθίαο είλαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα (πξφζβαζε 

κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο), ε αθεξαηφηεηα (ε πιεξνθνξία δελ κπνξεί λα 

αιινησζεί ρσξίο λα αληρλεπζεί ε αιινίσζε απηή), ε κε απάξλεζε (ν απνζηνιέαο θαη ν 

παξαιήπηεο δελ κπνξνχλ λα αξλεζνχλ ηελ απζεληηθφηεηα ηεο κεηάδνζεο) θαη ε πηζηνπνίεζε 

(ν απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο κπνξνχλ λα εμαθξηβψζνπλ ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο, ηελ πεγή 

θαη ηνλ πξννξηζκφ ηεο πιεξνθνξίαο).  

Μεηά απφ ηελ απνθξππηνγξάθεζε, φκσο, ν θάηνρνο ηνπ αληηγξάθνπ κπνξεί λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη κε φπνην ηξφπν ζέιεη, λα δεκηνπξγήζεη παξάλνκα αληίγξαθα θαη λα ηα 

αλαδηαλείκεη. Οπζηαζηηθά, ε θξππηνγξαθία βνεζάεη ζηελ αζθαιή δηαθίλεζε ησλ ςεθηαθψλ 

αξρείσλ, αιιά δελ παξέρεη παξαπέξα πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. πλεπψο, θαηαιαβαίλνπκε 

πσο ε πξνζηαζία δεδνκέλσλ κέζσ ηεο θξππηνγξάθεζεο είλαη αλεπαξθήο εάλ 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλε ηεο. Δπίζεο, ηα θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ην κεηνλέθηεκα πσο 

πεξηνξίδνπλ ηελ επξεία δηάδνζε δεδνκέλσλ θαζψο επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπο κφλν απφ 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. 
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Ζ θξππηνγξαθία επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε «κεηακθηεζκέλε» κνξθή 

θξαηψληαο έηζη ην πεξηερφκελν  θξπκκέλν απφ άγλσζηνπο ή µε εμνπζηνδνηεκέλνπο  

παξαιήπηεο. (Fact Sheet, 2006).  

χκθσλα µε ηνλ Rich Mogull, αλαιπηή ζπζηεκάησλ (2005) , είλαη «λφκνο» λα 

θξππηνγξαθείηαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία βξίζθεηαη ελ θηλήζεη, είηε ζε θνξεηνχο 

ππνινγηζηέο, είηε ζε θνξεηά απνζεθεπηηθά κέζα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ δηαδίδεηαη κέζα 

απφ νπνηαζδήπνηε θιίκαθαο δίθηπα είηε µε ηε κνξθή αξρείσλ, είηε επηζπλαπηφκελεο 

αιιεινγξαθίαο. (T. Olzak, 2006).  

Έλαο αθφκα  λφκνο ηνπ ίδηνπ αλαιπηή είλαη φηη πξέπεη λα θξππηνγξαθείηαη νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία δελ εκπίπηεη ζηελ εξγαζία θάπνηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο ηερληθφο πνπ δνπιεχεη ζε έλα ηειενπηηθφ πιαηφ δελ πξέπεη λα έρεη 

πξφζβαζε ζε µε θξππηνγξαθεκέλν ςεθηαθφ πιηθφ απφ ην αξρείν ηαηληψλ ηνπ θαλαιηνχ.  

Δθαξκφδνληαο ηνπο δχν απηνχο λφκνπο, ην πλεπκαηηθφ έξγν κπνξεί (ζεσξεηηθά) λα 

ειέγρεηαη σο πξνο ηελ πξφζβαζε, κεηαπνίεζε  θαη δηαθίλεζε ηνπ µφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλα  

άηνκα πνπ θαηέρνπλ ην θιεηδί ηεο θξππηνγξάθεζεο ηνπ έξγνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

είλαη ε θξππηνγξάθεζε λα εθαξκφδεηαη µε ηνπο ελδεηθλπφκελνπο ηξφπνπο θαη απφ 

θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ µε ηέηνην ηξφπν πνπ λα είλαη «άηξσην» νηηδήπνηε 

θξππηνγξαθείηαη, ρσξίο απηφ λα ην θαζηζηά δχζρξεζην σο πξνο ηνλ ηειηθφ εμνπζηνδνηεκέλν 

ρξήζηε.  

Γελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη νη λέεο κνξθέο θξππηνγξαθίαο παξνπζηάζηεθαλ 

ιίγν κεηά ηελ εμάπισζε ησλ ςεθηαθψλ ηειεπηθνηλσληψλ. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα δεδνκέλα 

πξέπεη λα κεηαδνζνχλ κέζσ κε αζθαιψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θαλαιηψλ, ε ρξήζε ηεο 

θξππηνγξαθίαο είλαη απαξαίηεηε. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζπγθαηαιέγεηαη θάζε κνξθήο 

δίθηπν θαη εηδηθφηεξα ην Γηαδίθηπν. Οπνηαδήπνηε επηθνηλσλία κεηαμχ δχν απνκαθξπζκέλσλ 

ζεκείσλ ζέηεη νξηζκέλα ζέκαηα αζθάιεηαο: 

 

 Πηζηνπνίεζε: Ζ δηαδηθαζία ηεο εμαθξίβσζεο ηεο νξζφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ. 

 Ιδησηηθόηεηα/Δκπηζηεπηηθόηεηα: Ζ δηαζθάιηζε φηη θαλέλαο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

δηαβάζεη ηελ πιεξνθνξία εθηφο απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν παξαιήπηε. 

  Αθεξαηόηεηα: Γηαβεβαίσζε ηνπ παξαιήπηε φηη ην κήλπκα πνπ ζα παξαιάβεη δελ 

έρεη αιινησζεί ή παξαπνηεζεί ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ. 
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 Πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθόηεηαο ηνπ απνζηνιέα: Μεραληζκφο πνπ απνδεηθλχεη 

φηη ν θεξφκελνο σο απνζηνιέαο είλαη πξαγκαηηθά απηφο πνπ ηζρπξίδεηαη. 

 

Ο ξφινο ηεο θξππηνγξαθίαο ινηπφλ δελ είλαη κφλν ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ 

θινπή ή παξαπνίεζε, αιιά θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε. 

Πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηβνιή ησλ λφκσλ πεξί 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, είλαη αληίζηνηρα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο αζθαιείο επηθνηλσλίεο θαη έρνπλ ιπζεί κε ηελ ρξήζε θξππηνγξαθηθψλ 

κεζφδσλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα θνηλφ πξφβιεκα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ 

ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κεηά ηελ δηαλνκή ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλίρλεπζε 

νπνηαζδήπνηε αιιαγήο έρεη ππνζηεί. Ζ θξππηνγξαθία έρεη ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο 

αθεξαηφηεηαο ησλ κεηαδηδφκελσλ κελπκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ςεθηαθέο ππνγξαθέο θαη 

ηδησηηθά θιεηδηά. Χζηφζν, ηα παξαδνζηαθά θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα θέξνπλ έλα 

ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα πνπ ηα θαζηζηά αθαηάιιεια γηα ην πξφβιεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Γελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπζρεηίζνπλ άξξεθηα ηελ 

θξππηνγξαθεκέλε πιεξνθνξία κε ίδην ην αληηθείκελν. Οη ηερληθέο θξππηνγξάθεζεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θξχςνπλ ηελ πιεξνθνξία θαηά ηελ κεηάδνζή ηεο θαη λα παξέρνπλ βνεζεηηθή 

πιεξνθνξία γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, σζηφζν ε 

θξππηνγξαθία δελ κπνξεί λα εκθπηεχζεη πιεξνθνξία κέζα ζην ίδην ην πεξηερφκελν ηνπ 

ςεθηαθνχ αξρείνπ. Δπνκέλσο, ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηερληθψλ θξππηνγξαθίαο δελ κπνξεί λα 

παξέρεη εγγπήζεηο γηα ηελ αλαδηαλνκή ή ηελ παξαπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, κεηά ηελ 

παξάθακςε ησλ θξππηνγξαθηθψλ κεραληζκψλ. Σέηνηεο εγγπήζεηο ζε ζρέζε κε ην ςεθηαθφ 

πεξηερφκελν κπνξνχλ λα παξέρνπλ κφλν εμεηδηθεπκέλα θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα εκθπηεχζνπλ επηπξφζζεηε πιεξνθνξία κέζα ζην ςεθηαθφ κέζν. ηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο θξππηνγξαθηθψλ 

αιγφξηζκσλ θαη ζηα κνληέια εκπηζηνζχλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

3.2.3.1 Καηεγνξίεο θξππηνγξαθηθώλ αιγόξηζκσλ 

 

Οη δηαζέζηκνη θξππηνγξαθηθνη αιγφξηζκνη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε αξθεηά 

δηαθνξεηηθά θξηηήξηα. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ αθνινπζεί βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 
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θιεηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε. Οη ηξεηο 

θαηεγνξίεο θξππηνγξαθηθψλ αιγφξηζκψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ είλαη: 

 

 Κξππηνγξάθεζε Ιδησηηθνύ Κιεηδηνύ: πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έλα κνλαδηθφ 

θιεηδί γηα ηελ θξππηνγξάθεζε θαη ηελ απνθξππηνγξάθεζε. 

 Κξππηνγξάθεζε Γεκόζηνπ Κιεηδηνύ: πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά 

θιεηδηά γηα ηελ θξππηνγξάθεζε θαη ηελ απνθξππηνγξάθεζε. 

 πλαξηήζεηο Καηαθεξκαηηζκνύ: πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη καζεκαηηθνί 

κεηαζρεκαηηζκνί γηα ηελ ακεηάθιεηε θξππηνγξάθεζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

 

3.2.3.2 Κξππηνγξάθεζε Ιδησηηθνύ Κιεηδηνύ 

 

Με ηελ θξππηνγξάθεζε ηδησηηθνχ θιεηδηνχ, έλα θαη κνλαδηθφ θιεηδί ρξεζηκνπνηείηαη 

ηφζν γηα ηελ θξππηνγξάθεζε φζν θαη γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Ο 

απνζηνιέαο ρξεζηκνπνηεί ην θιεηδί γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ηνπ κελχκαηνο θαη ζηέιλεη ην 

θξππηνγξάθεκα ζηνλ παξαιήπηε. Ο παξαιήπηεο ρξεζηκνπνηεί ην ίδην θιεηδί γηα ηελ 

απνθξππηνγξάθεζε ηνπ κελχκαηνο θαη επαλαθηά ην απζεληηθφ θείκελν. 

Καζψο έλα θιεηδί ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηηο δχν δηαδηθαζίεο, ε θξππηνγξάθεζε ηδησηηθνχ 

θιεηδηνχ νλνκάδεηαη επίζεο θαη ζπκκεηξηθή θξππηνγξάθεζε. 

Σν πην γλσζηφ ζρήκα θξππηνγξάθεζεο ηδησηηθνχ θιεηδηνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα είλαη 

ην Data Encryption Standard (DES), πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηελ ΗΒΜ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1970 

θαη πηνζεηήζεθε απφ ην National Bureau of Standards (NBS) (ζεκεξηλφ National Institute for 

Standards and Technology (NIST)) ην 1997 γηα εκπνξηθέο θαη θπβεξλεηηθέο εθαξκνγέο. 

Μεξηθνί επηπιένλ θξππηνγξαθηθνί αιγφξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα είλαη: 

 CAST -128 

 International Data Encryption Algorithm (IDEA) 

 Rivest Cipher 2 (RC2) 
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 RC4 

 RC5 

 Blowfish 

 Twofish 

 

 

3.2.3.3 Κξππηνγξάθεζε Γεκόζηνπ Κιεηδηνύ 

 

Ζ Κξππηνγξάθεζε Γεκφζηνπ Κιεηδηνχ – Κ.Γ.Κ (Public Key Cryptography - PKC) 

ζεσξείηαη ε ηειεπηαία ζεκαληηθή εμέιημε πνπ έιαβε ρψξα ζηνλ ηνκέα ηεο θξππηνγξαθίαο ηα 

ηειεπηαία 300 κε 400 ρξφληα. Ζ Κ.Γ.Κ ζηε ζχγρξνλε κνξθή ηεο, παξνπζηάζηεθε αξρηθά απφ 

ηνλ Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Stanford Martin Hellman, θαη ηνλ απφθνηην Whitfield 

Diffie ην 1976. Ζ εξγαζία ηνπο πεξηέγξαθε έλα θξππηνγξαθηθφ ζχζηεκα δχν θιεηδηψλ, φπνπ 

δχν άλζξσπνη κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε αζθάιεηα πάλσ απφ έλα κε αζθαιέο θαλάιη 

επηθνηλσλίαο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ην ίδην κπζηηθφ θιεηδί. 

Σν καζεκαηηθφ ηέρλαζκα ζην νπνίν βαζίδεηαη ε Κξππηνγξάθεζε Γεκφζηνπ Κιεηδηνχ είλαη ε 

χπαξμε ησλ ιεγφκελσλ κνλφδξνκσλ ζπλαξηήζεσλ πνπ ελψ είλαη αξθεηά απιέο θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπο, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αληίζηξνθσλ ηνπο πνπ 

είλαη ζπγθξηηηθά δχζθνινο. 

ηε απιή ηεο κνξθή ε Κξππηνγξάθεζε Γεκφζηνπ Κιεηδηνχ ρξεζηκνπνηεί δχν θιεηδηά ηα 

νπνία ζπζρεηίδνληαη καζεκαηηθά ρσξίο φκσο ε γλψζε ηνπ ελφο λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε 

εχξεζε ηνπ άιινπ. Σν έλα θιεηδί ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θξππηνγξάθεζε ηνπ θεηκέλνπ, ελψ 

ην άιιν θιεηδί ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ. Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη 

πσο δελ έρεη ζεκαζία πην θιεηδί ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξψην, αιιά ην φηη θαη ηα δχν θιεηδηά 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζπλνιηθή δηαδηθαζία. Καζψο ε Κξππηνγξάθεζε Γεκφζηνπ 

Κιεηδηνχ απαηηεί έλα δεχγνο θιεηδηψλ νλνκάδεηαη επίζεο θαη αζχκκεηξε θξππηνγξαθία. 

ηελ Κξππηνγξάθεζε Γεκφζηνπ Κιεηδηνχ, έλα απφ ηα δχν θιεηδηά ραξαθηεξίδεηαη σο 

δεκφζην θιεηδί θαη κπνξεί λα δηακνηξαζηεί ζε φζν κεγάιν εχξνο απνδεθηψλ επηζπκεί ν 

ηδηνθηήηεο. Σν άιιν θιεηδί ραξαθηεξίδεηαη σο ηδησηηθφ θαη δελ πξέπεη λα δηαξξεχζεη ζε κε 

εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε. 
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Ζ πξψηε θαη αθφκα θαη ζήκεξα πην δηαδεδνκέλε, πινπνίεζε ηεο Κξππηνγξάθεζεο Γεκφζηνπ 

Κιεηδηνχ είλαη ν RSA, πνπ πήξε ην φλνκα ηνπ απφ ηα αξρηθά ησλ νλνκάησλ ησλ 

καζεκαηηθψλ πνπ ηνλ εηζήγαγαλ – Ronald Rivest, Adi Shamir θαη Leonard Adleman. Ο RSA 

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζε εθαηνληάδεο πξντφληα ινγηζκηθνχ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα εθαξκνγέο φπσο είλαη ε αληαιιαγή θιεηδηψλ, νη ςεθηαθέο ππνγξαθέο θ.α. 

Μία, ελαιιαθηηθή ηνπ RSA, πινπνίεζε είλαη ην ζρήκα ησλ Diffie-Hellman πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα εθαξκνγέο αληαιιαγήο θιεηδηνχ. Υξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην NIST‘s Digital Signature Standard (DSS). 

 

 

3.2.3.4 πλαξηήζεηο Καηαθεξκαηηζκνύ (Hash Functions) 

 

Οη ζπλαξηήζεηο θαηαθεξκαηηζκνχ πνπ νλνκάδνληαη επίζεο θαη θσδηθνπνίεζε 

κελχκαηνο θαζψο θαη κνλφδξνκε θξππηνγξάθεζε, είλαη αιγφξηζκνη πνπ θαηά θάπνην ηξφπν 

δελ ρξεζηκνπνηνχλ θιεηδί. Αληί απηνχ, κία ηηκή θαηαθεξκαηηζκνχ ζηαζεξνχ κεγέζνπο 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ην κε θσδηθνπνηεκέλν θείκελν, ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε αλάθηεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ή ηνπ κεγέζνπο ηνπ θεηκέλνπ. Ζ νξζφηεηα ηνπ αιγφξηζκνπ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο πσο ε πηζαλφηεηα γηα δχν δηαθνξεηηθά θείκελα λα παξάγνπλ ηελ ίδηα ηηκή 

θαηαθεξκαηηζκνχ είλαη ζρεδφλ κεδεληθή. 

Αλάκεζα ζηηο πην γλσζηέο ζπλαξηήζεηο θαηαθεξκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

ζχγρξνλεο εθαξκνγέο θξππηνγξάθεζεο, είλαη κία νηθνγέλεηα αιγφξηζκσλ Κσδηθνπνίεζεο 

Μελπκάησλ (Message Digest, MD), πνπ ζην ζχλνιν ηνπο είλαη ζρήκαηα πνπ επηηεινχλ ηελ 

θσδηθνπνίεζε ζε επίπεδν byte θαη παξάγνπλ κηα ηηκή θαηαθεξκαηηζκνχ 128 bit αλεμάξηεηα 

κε ην κέγεζνο ηνπ κελχκαηνο. Μεξηθνί απφ ηνπο πην δηάζεκνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

νηθνγέλεηαο είλαη νη MD2, MD4 & MD5. 

O αιγφξηζκνο Secure Hash Algorithm (SHA) πνπ πξνηάζεθε απφ ην NIST γηα ην πξφηππν 

Secure Hash Standard (SHS), γλσξίδεη επξεία απνδνρή ζε εκπνξηθά πξντφληα. 
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3.2.4 Φεθηαθέο / Ηιεθηξνληθέο  Τπνγξαθέο 

 

Οη ςεθηαθέο ππνγξαθέο είλαη κία κνξθή θξππηνγξαθίαο θαη παξέρνπλ εγγχεζε 

απζεληηθφηεηαο θαη κε αιινίσζεο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. Ζ ςεθηαθή ππνγξαθή ζε έλα 

αληηθείκελν πνπ απνζηέιιεηαη έρεη επηβεβαησηηθή ιεηηνπξγία, δειαδή ν παξαιήπηεο είλαη 

βέβαηνο πσο ην κήλπκα δελ έρεη ππνζηεί αιινηψζεηο, θαη εκπηζηεπηηθή ιεηηνπξγία, δειαδή 

κφλν ν παξαιήπηεο κπνξεί λα αλαγλψζεη ην κήλπκα. Οη ςεθηαθέο ππνγξαθέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή είλαη απαξαίηεηνο 

ν έιεγρνο γλεζηφηεηαο. Μηα απιή ςεθηαθή ππνγξαθή απνηειείηαη απφ ηνλ θψδηθα ηνπ 

θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο. ηαλ έλα άηνκν ππνγξάςεη ην κήλπκα ηνπ θαη ην ζηείιεη ζε 

έλα άιιν καδί µε ςεθηαθή ππνγξαθή, ην άιιν άηνκν κπνξεί λα απνθξππηνγξαθήζεη ηελ 

ππνγξαθή ρξεζηκνπνηψληαο ην θιεηδί απνθξππηνγξάθεζεο θαη λα ζπγθξίλεη ην απνηέιεζκα 

µε ην θείκελν πνπ έιαβε. Δάλ είλαη ηαπηφζεκα, κπνξεί λα ππνζέζεη φηη ην κήλπκα έθηαζε 

πξάγκαηη απφ ηνλ απνζηνιέα ηνπ θαη φρη απφ θάπνηνλ άιιν. (Fact Sheet, 2006).  

Ζ δηαθνξά ηνπο κε ηελ θξππηνγξαθία είλαη πσο εηζάγνληαη ζηα δεδνκέλα ή ζηελ επηθεθαιίδα 

ελφο αξρείνπ ή ζαλ ζπλνδεπηηθφ αξρείν, ελψ ζηελ θξππηνγξαθία θσδηθνπνηείηαη νιφθιεξν 

ην αξρείν. Σν πιενλέθηεκα ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ είλαη πσο παξέρνπλ κεγαιχηεξε 

ειεπζεξία ζηνπο ρξήζηεο ζε ζρέζε κε άιιεο θξππηνγξαθηθέο ηερληθέο, θαζψο θάζε ρξήζηεο 

κπνξεί λα δηαβάζεη ην αξρείν. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζθνπφο ηνπο είλαη θπξίσο ε δηαζθάιηζε 

ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ειεπζεξία ησλ ρξεζηψλ πνπ 

παξέρνπλ νη ηερληθέο ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ απνηειεί θαη ην κεγαιχηεξφ ηνπο κεηνλέθηεκα 

φζν αθνξά ηελ πεηξαηεία ςεθηαθνχ πιηθνχ. 

 

3.2.5 Φεθηαθά πηζηνπνηεηηθά 

 

Μηα  κέζνδνο πηζηνπνίεζεο πνπ είλαη φκνηα µε ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο είλαη ηα 

«ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά». Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ηαπηνπνηνχλ ηνπο ρξήζηεο ζηνλ ςεθηαθφ 

θφζκν θαη δηαλέκνληαη έλαληη ηξίηνπ απφ εηαηξίεο γλσζηέο σο «Αξρέο Πηζηνπνίεζεο». Έλα 

πηζηνπνηεηηθφ πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ έθδνζήο ηνπ, ηνλ ζεηξηαθφ αξηζκφ ρξήζηε, ηνλ αιγφξηζκν 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ππνγξαθήο ηνπ, ην φλνκα ηεο Αξρήο 

Πηζηνπνίεζεο πνπ ην εθδίδεη, ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ην φλνκα ρξήζηε, 
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ην δεκφζην θιεηδί θξππηνγξάθεζεο θαη ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ ρξήζηε. Σα 

πηζηνπνηεηηθά απηά παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αζθάιεηα, αθνχ νη δηαρεηξηζηέο 

ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ ηνπο servers λα δέρνληαη µφλν πηζηνπνηεηηθά 

ππνγεγξακκέλα απφ ζπγθεθξηκέλεο Αξρέο Πηζηνπνίεζεο. (Fact Sheet, 2006). 

 Μηα παζίγλσζηε εηαηξία πνπ δξα σο «Αξρή πηζηνπνίεζεο» είλαη ε 

VeriSign.(www.VeriSign.com ).  

Γηα λα απμεζεί πεξηζζφηεξν ε αζθάιεηα ζην ∆ηαδίθηπν θαη λα αμηνπνηεζνχλ νη 

πξναλαθεξζείζεο κέζνδνη, έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθά πξσηφθνιια αζθαινχο επηθνηλσλίαο πνπ 

κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη µφλν ηελ θξππηνγξάθεζε θαη ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο.  

Έλα παξάδεηγκα είλαη ην πξσηφθνιιν ζηξψκαηνο αζθαινχο ζσιήλσζεο (Secure Socket 

Layer Protocol – SSL). Σν πξσηφθνιιν απηφ ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν πηζηνπνίεζεο θαη γηα 

άιια πξσηφθνιια ∆ηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ φπσο ην HTTP, SMTP, TELNET, FTP θιπ.  

 

3.2.6 Απόθξπςε Πιεξνθνξίαο (Information Hiding) 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαδεηνχληαη κέζνδνη πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ απφθξπςε 

κελπκάησλ παξά κε ηελ θξππηνγξάθεζή ηνπο. Ζ θξππηνγξάθεζε πνπ εμεηάζακε παξαπάλσ, 

δεκηνπξγεί αξθεηέο ππνςίεο, θαζψο φηαλ θάηη είλαη θξππηνγξαθεκέλν ηζνδπλακεί κε ην 

γεγνλφο πσο πεξηέρεη θάηη πνπ πηζαλφλ δελ πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί. Ζ απφθξπςε, φκσο, 

θάπνηνπ κελχκαηνο κέζα ζε θάπνηα πιεξνθνξία αληηκεησπίδεη απηφ ην πξφβιεκα, θαζψο δελ 

είλαη γλσζηή ε χπαξμή ηνπ θαη ζπλεπψο δελ δεκηνπξγεί ππνςίεο.  

Ο θιάδνο ηεο απφθξπςεο πιεξνθνξίαο (information hiding ή data hiding), πξνζπαζεί λα 

ιχζεη ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα ηεο θξππηνγξαθίαο θαζψο εξεπλά ηελ εχξεζε ηξφπσλ γηα 

απφθξπςε κελπκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα (π.ρ. πδαηνγξαθήκαηα) ή 

άιινπ είδνπο δεδνκέλα φπσο ζεηξηαθνχο αξηζκνχο (fingerprints), ζηα ςεθηαθά κέζα. Ο 

ζθνπφο είλαη λα κπνξνχλ λα εληνπίδνληαη θαη λα ηαπηνπνηνχληαη νη παξαβάηεο ησλ 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη λα δηψθνληαη πνηληθά.  

Ζ απφθξπςε πιεξνθνξίαο απνηειείηαη απφ δηάθνξνπο ππνηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ:  
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 Οη πγθαιπκκέλνη Γίαπινη ή Κξπθά Καλάιηα (Covert Channels) είλαη κνλνπάηηα 

επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαξξνή πιεξνθνξηψλ απφ 

αλαμηφπηζηα πξνγξάκκαηα ζηνλ θάηνρφ ηνπο, ελψ εθηεινχλ ππεξεζίεο γηα θάπνην 

άιιν πξφγξακκα. Οπζηαζηηθά, δεκηνπξγνχλ ηε δπλαηφηεηα γηα κεηαθνξά 

πιεξνθνξίαο κεηαμχ εθαξκνγψλ, ελψ δελ επηηξέπεηαη απφ ηελ πνιηηηθή 

αζθαιείαο ηνπ ππνινγηζηή ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο.  

 Ζ Αλσλπκία (anonymity) είλαη ε εχξεζε ηξφπσλ γηα ηελ απφθξπςε ηνπ 

απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε ελφο κελχκαηνο. Ζ απφθξπςε ηνπ απνζηνιέα 

ελδηαθέξεη θπξίσο ηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, ελψ ε απφθξπςε 

ηνπ παξαιήπηε ρξεζηκνπνηείηαη απφ δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο.  

 Ζ ηεγαλνγξαθία (steganography ή steganographia) είλαη απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ππνηνκείο ηνπ θιάδνπ ηεο απφθξπςεο πιεξνθνξίαο θαη αθνξά 

ηελ απφθξπςε ηεο χπαξμεο κελπκάησλ ζε θάπνηα πιεξνθνξία. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ρξήζε αφξαηνπ κειαληνχ ζε θάπνην γξάκκα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη 

κία πεξίπησζε ρξήζεο ζηεγαλνγξαθίαο.  

 Ζ Τδαηνγξαθία (Watermarking) ή Φεθηαθή Τδαηνγξαθία (Digital Watermarking) 

(φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε ςεθηαθφ πεξηερφκελν) είλαη επίζεο κία 

πνιχ ζεκαληηθή κέζνδνο απφθξπςεο πιεξνθνξίαο, ζηελ νπνία ην κήλπκα 

ηνπνζεηείηαη κέζα ζην ίδην ην πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ. Ζ πιεξνθνξία ζπλήζσο 

δηαζθνξπίδεηαη κέζα ζην αξρείν θαη έηζη θαζίζηαηαη δχζθνιε έσο αδχλαηε ε 

αθαίξεζε θαη ε απνθνπή ηνπ απφ απηφ. Ζ πδαηνγξαθία ρσξίδεηαη ζε δχν 

ππνθαηεγνξίεο:  

1. Σε ζπγθαιπκκέλε: ηα πδαηνγξαθήκαηα είλαη θξπθά απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ν ζθνπφο ηνπο είλαη λα κε γίλνπλ αληηιεπηά ζε απηνχο. πλήζσο 

είλαη είηε αφξαηα είηε δηάθαλα ζε εηθφλεο θαη κε αθνπφκελα ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ε πιεξνθνξία είλαη ερεηηθή. 

2. Με ζπγθαιπκκέλε πδαηνγξαθία.: ηα πδαηνγξαθήκαηα είλαη ζθνπίκσο νξαηά θαη 

ζπκίδνπλ παιηά πδαηφζεκα ζε ραξηί. Υξεζηκνπνηνχληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν γηα λα 

δειψζνπλ είηε θάπνην ινγφηππν είηε ην ζχκβνιν ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

είηε γηαηί κπνξεί θάπνηνη λα κελ εκπηζηεχνληαη ηα αφξαηα πδαηνγξαθήκαηα  
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3.2.7 Φεθηαθή Τδαηνγξαθία (Digital Watermarking) 

 

Ζ ςεθηαθή πδαηνζήκαλζε είλαη κία απφ ηηο πην ζχγρξνλεο ηερληθέο πξνζηαζίαο 

πεξηερνκέλνπ Ζ ηερληθή ηεο ςεθηαθήο πδαηνγξαθίαο κπνξεί λα ιχζεη θαηά έλα ζεκαληηθφ 

βαζκφ ην πξφβιεκα ηεο «πεηξαηείαο» ησλ ςεθηαθψλ πξντφλησλ, θαζψο είλαη κία ηερλνινγία 

πνπ πξνζηαηεχεη ην πεξηερφκελν αθφκε θαη κεηά ηελ απνθξππηνγξάθεζή ηνπ, θάηη ην νπνίν 

δε ζπκβαίλεη κε ηελ θξππηνγξαθία φπσο είδακε παξαπάλσ. Ο ιφγνο είλαη πσο εθφζνλ ζηελ 

πδαηνγξαθία ηνπνζεηείηαη πιεξνθνξία κέζα ζην ίδην ην πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ, 

δηαδηθαζίεο φπσο απνθξππηνγξάθεζε, επαλαθξππηνγξάθεζε, ζπκπίεζε, κεηαηξνπή απφ 

ςεθηαθφ ζε αλαινγηθφ ζήκα θαη αιιαγή κνξθήο ησλ αξρείσλ δελ ηελ επεξεάδνπλ νχηε ηελ 

αιινηψλνπλ. 

 

3.2.8 Φεθηαθά απνηππώκαηα (Fingerprining) 

 

Πξφθεηηαη γηα κία αθφκα ηερληθή απφθξπςεο πιεξνθνξίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, 

εηδηθνχ ζθνπνχ πιεξνθνξία (κνλαδηθνί αλαγλσξηζηηθνί αξηζκνί, αξηζκνί ζεηξάο θ.α) 

ηνπνζεηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ έξγνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ςεθηαθήο πδαηνζήκαλζεο, ην ςεθηαθφ έξγν κπνξεί λα 

αληρλεπζεί θαηά ηελ δηαθίλεζε ηνπ ζην Γηαδίθηπν θαη λα βξεζεί ε ηαπηφηεηα ησλ ρξεζηψλ 

πνπ έρνπλ δηαπξάμεη παξαβίαζε επί ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα, ηα 

―αθνπζηηθά ςεθηαθά απνηππψκαηα‖ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ αλίρλεπζε κνπζηθψλ 

θνκκαηηψλ πνπ δηαθηλνχληαη κε ηε ρξήζε ησλ ―peer-to-peer‖ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

 

Ζ επηινγή θαη ε πηνζέηεζε θάπνηαο απφ ηηο παξαπάλσ ηερληθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ, εμαξηάηαη απφ ηε κνξθή ηνπ 

πιηθνχ, ηελ επαηζζεζία ησλ δεδνκέλσλ, ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ πξφζεζε ησλ ρξεζηψλ.  
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Χζηφζν, ε ηερληθή πνπ είλαη θαιχηεξε απφ ηελ άπνςε ηεο ειεπζεξίαο ηεο ρξήζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, είλαη ε ηερληθή 

ηεο Φεθηαθήο Τδαηνγξαθίαο. Ο ιφγνο είλαη πσο κπνξεί ν θαζέλαο λα δηαβάζεη θαη λα 

επεμεξγαζηεί ηα πδαηνγξαθεκέλα αξρεία ελψ ηαπηφρξνλα πξνζηαηεχνληαη ηα πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα ηνπ θαηφρνπ ηνπο, θαζψο ηα θξπκκέλα πδαηνγξαθήκαηα πνπ ππάξρνπλ 

πηζηνπνηνχλ αλά πάζα ζηηγκή ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ πιηθνχ. 

 

3.3 πζθεπέο θαη Πξνγξάκκαηα αλαπαξαγσγήο πνπ εθαξκόδνπλ TPΜ 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ εθαξκφζηεθε ε θξππηνγξαθία σο κνληέιν, έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο 

κέζνδνη πνπ ζπλδένπλ ηα θξππηνγξαθεκέλα αξρεία ςεθηαθνχ πλεπκαηηθνχ έξγνπ µε ηηο 

ζπζθεπέο ή ηα πξνγξάκκαηα αλαπαξαγσγήο ηνπο µε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα ηειεπηαία λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ πιηθφ ή ινγηζκηθφ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

θξππηνγξαθεκέλνπ πιηθνχ µφλν απφ απηά. (Fact Sheet, 2006).  

Μεξηθέο απφ απηέο ηηο κεζφδνπο παξνπζηάδνληαη πην θάησ:  

 θξαγηζκέλν πεξηερφκελν (Sealed Content):  

ε απηή ηελ κέζνδν ην ςεθηαθφ πεξηερφκελν θξππηνγξαθείηαη θαη κπνξεί µφλν λα 

αλνηρζεί φηαλ ππάξρεη έλα κνλαδηθφ θαη απζεληηθφ «θνππφλη» (token) εγθαηεζηεκέλν ζηε 

ζπζθεπή. Σν θνππφλη απηφ δελ κπνξεί λα αληηγξαθεί, µε απνηέιεζκα ην πεξηερφκελν λα 

µελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί ζε άιιε ζπζθεπή.  

 ∆έζκεπζε ζπζθεπήο (Device Binding):  

Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί ηε κνλαδηθή ηαπηφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ κεξψλ κηαο 

ζπζθεπήο (ζθιεξφο δίζθνο, επεμεξγαζηήο θιπ) γηα λα θηηάμεη ην θιεηδί 

απνθξππηνγξάθεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

 Έκπηζην πξφγξακκα αλαπαξαγσγήο (Trusted Player):  

Μεξηθέο ζπζθεπέο αλάγλσζεο ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ βξίζθνπλ ην θιεηδί 

απνθξππηνγξάθεζεο κέζα ζην ίδην ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ. Ο ζπγγξαθέαο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ µε απηφ ηνλ ηξφπν επηηξέπεη ηελ αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ µφλν 

κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο. ε θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο ε ζπζθεπή κπνξεί λα 

δηαβάδεη θαη απξνζηάηεπην θείκελν, αιιά µε ηελ πξνζζήθε επηπξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ.  
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 Έκπηζηε ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο (Trusted Device):  

Με ηελ πξνζζήθε κηθξήο βπζκαηνχκελεο ζπζθεπήο πάλσ ζηε ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο, 

απηή κπνξεί λα ιεηηνπξγεί φπσο έλαο Trusted Player. Κάπνηεο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα 

δηαβάδνπλ πξνζηαηεπκέλν θείκελν αιιά δελ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί πάλσ ηνπο 

επηπξφζζεην ινγηζκηθφ ή απαηηείηαη επηπξφζζεηνο θσδηθφο γηα ηελ αλαπαξαγσγή 

πνιπκεζηθνχ πιηθνχ.  

 

3.4 ύζηεκα θσδηθνπνηεκέλνπ πεξηερνκέλνπ Content Scramble System (CSS) 

 

Σν ζχζηεκα απηφ δεκηνπξγήζεθε γηα λα πξνζηαηεχεη ηηο ηαηλίεο πνπ θπθινθνξνχλ 

γξακκέλεο ζε DVDs, θαη δηέπεηαη απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 Σα πεξηερφκελα ησλ DVD είλαη θξππηνγξαθεκέλα. 

 Σα θιεηδηά πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ DVD είλαη επίζεο 

θξππηνγξαθεκέλα. 

 Μφλν νη ζπζθεπέο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο µε άδεηα απφ ην CSS κπνξνχλ λα 

αλαπαξάγνπλ ηηο ηαηλίεο ζηα  DVD.  

 Οη ζπζθεπέο απαγνξεχνπλ ηελ αληηγξαθή πεξηερνκέλνπ απφ ηα DVD εθηφο 

εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ.  

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ κηα ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο πιηθνχ εμαζθαιίζεη άδεηα απφ ην CSS 

εμππνλνείηαη φηη «απνδέρεηαη» θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα µε ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο:  

 

 Σν πεξηερφκελν πνπ απνθξππηνγξαθείηαη απφ ηε ζπζθεπή πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη 

απφ µε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε απφ «κέζα» απφ ηε ζπζθεπή. Με ιίγα ιφγηα απφ 

απνζπλαξκνιφγεζε θαη κεηαηξνπή ηεο ζπζθεπήο.  

 Σα πεξηερφκελα ησλ DVD κπνξνχλ λα αλαπαξάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο 

εμφδνπ φπσο αλαινγηθέο εμφδνπο µε ηερλνινγία πνπ εκπνδίδεη ηελ φπσο αλαινγηθά 

VCR, θαη αζθαιείο ςεθηαθέο εμφδνπο φπσο είλαη ην DTCP. 
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 πζθεπέο πνπ πσινχληαη ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο δψλεο µκπνξνχλ λα 

αλαπαξάγνπλ DVDs πνπ θηηάρηεθαλ εηδηθά γηα αλαπαξαγσγή ζηηο ίδηεο δψλεο.  

 ηαλ νη θαηαζθεπαζηέο ησλ ζπζθεπψλ πνπ έρνπλ άδεηα απφ ην CSS παξαβηάδνπλ 

ηνπο θαλφλεο δηψθνληαη δηθαζηηθά.  

 Σα ζηνχληην παξαγσγήο ηαηληψλ δηθαηνχληαη λα θσδηθνπνηνχλ ηα ίδηα ηηο ηαηλίεο ηνπο 

θαη λα απαγνξεχνπλ ηελ αληηγξαθή ησλ DVDs ηνπο. (Fact Sheet, 2006) 

 

3.5 Αζύκκεηξνο Καηαθεξκαηηζκόο Δθαξκνγώλ 

 

Αζχκκεηξνο Καηαθεξκαηηζκφο Δθαξκνγψλ-Asymmetric Application Segmentation 

(AAS). Δίλαη ε ηερληθή αθαίξεζεο ελφο θνκκαηηνχ απφ ηνλ εθηειέζηκν θψδηθα ελφο 

πξνγξάκκαηνο, απνζήθεπζήο ηνπ ζε έλαλ απνκαθξπζκέλν server θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

θελνχ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ εηδηθφ θνκκάηη θψδηθα, ηνλ «γάληδν» (hook). ηαλ ν ρξήζηεο 

εθηειεί ην πξφγξακκα, ζε θάπνηα ζηηγκή απαηηείηαη λα εθηειεζηεί ην θνκκάηη ηνπ θψδηθα πνπ 

ιείπεη. Σφηε δηαβάδεηαη απφ ηε κλήκε ν θψδηθαο ηνπ «γάληδνπ». Μέζσ απηνχ ηνπ θψδηθα, ην 

πξφγξακκα επηθνηλσλεί µε ηνλ server πνπ θξαηά ηνλ αξρηθφ θνκκάηη ηνπ θψδηθα πνπ ιείπεη 

απφ ην πξφγξακκα, θάλεη πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε, δεηά απφ ηνλ server λα εθηειέζεη ηνλ 

θψδηθα, θαη παίξλεη ην απνηέιεζκα θαη ην επηζηξέθεη ζηνλ ηνπηθφ ππνινγηζηή γηα ρξήζε απφ 

ην πξφγξακκα. (Fact Sheet, 2006).  

 

3.6 Φεθηαθά Δηζηηήξηα 

Πξφθεηηαη γηα πιαζηηθέο θάξηεο νη νπνίεο πηζηνπνηνχλ ηνλ ρξήζηε θαη πνπ 

θαηακεηξνχλ ηηο θνξέο πνπ έλα θνκκάηη ςεθηαθνχ πλεπκαηηθνχ έξγνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Απηέο νη θάξηεο κπνξνχλ λα πηζηνπνηνχλ ρξήζηεο θαη λα θαηακεηξνχλ ρξήζεηο αθφκα θαη 

φηαλ ην πεξηερφκελν ζηαιεί µέζσ email ή φηαλ αληηγξαθεί. (Fact Sheet, 2006).  
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3.7 TPMs γηα έιεγρν ρξήζεο 

 

Απηή ε θαηεγνξία απφ TPMs επηηξέπεη ζηνπο θαηφρνπο δηθαησκάησλ πάλσ ζηα 

ςεθηαθά πλεπκαηηθά έξγα λα ειέγρνπλ φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη θαλείο ζηα έξγα 

(έιεγρνο µε εμνπζηνδνηεκέλεο αληηγξαθήο, ειεγρφκελε αληηγξαθή θιπ), αθφκα θαη φηαλ 

επηηεπρζεί λφκηκε θαη πηζηνπνηεκέλε πξφζβαζε ζε απηά. (Fact Sheet, 2006).  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηα απφ ηα πην δεκνθηιή TPM s γηα απηφ ην ζθνπφ:  

 

3.7.1 Macrovision  

 

Αλαθέξεηαη ζε κηα κέζνδν πξνζηαζίαο απφ αληηγξαθή ζηνπο αλαινγηθνχο 

θαηαγξαθείο βηληενθαζεηψλ (VCRs) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνηξέπεη θαη φρη λα 

απαγνξεχεη ηελ αληηγξαθή πξν-θαηαγεγξακκέλσλ βηληενηαηληψλ. Αλ κηα πξνζηαηεπκέλε 

ηαηλία αληηγξαθεί, νη εηθφλεο απφ ην αληίγξαθν ζα παίδνληαη ζθνηεηλέο θαη αζηαζείο πάλσ ζε 

κηα ζπζθεπή VCR µε πξνζηαζία Macrovision. Σν Macrovision ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

πξνζηαζία ησλ εηαηξηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζπλδξνκεηηθή θαη ―pay-per-view‖ ηειεφξαζε, 

θαζψο θαη εηαηξηψλ ελνηθίαζεο θαη πψιεζεο βηληενηαηληψλ. (Fact Sheet, 2006). 

 

3.7.2 ύζηεκα δηαρείξηζεο ζεηξηαθήο αληηγξαθήο Serial Copy Management  

System (SCMS)  

 

Απηφ ην ζχζηεκα απνηξέπεη ηελ παξάλνκε παξαγσγή πνιιψλ γελεψλ ςεθηαθψλ 

αληηγξάθσλ (αληίγξαθα ησλ αληηγξάθσλ) απφ έλα απζεληηθφ έξγν πξνζηαηεπκέλν απφ 

λφκνπο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Απηφ γίλεηαη µε ηελ βνήζεηα πδαηνγξαθεκάησλ 

(watermarks). Έλα πδαηνγξάθεκα είλαη πιεξνθνξία ςεθηαθά θσδηθνπνηεκέλε θαη 

ελζσκαησκέλε µε θαλεξφ ε θξπκκέλν ηξφπν κέζα ζην ίδην ην ςεθηαθφ έξγν. Ζ πιεξνθνξία 

απφ έλα πδαηνγξάθεµα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηνπ 

δεκηνπξγνχ ηνπ, λα εληνπίζεη ηα αληίγξαθά ηνπ, θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαλεξνχ 

πδαηνγξαθήµαηνο, λα ην θαηαζηήζεη αθαηάιιειν γηα αλαπαξαγσγή ή έθζεζε 

ηνπ.(Φαληαζηείηε κηα γθαιεξί ηέρλεο πνπ λα θηινμελεί κηα έθζεζε θσηνγξαθίαο, φπνπ νη 
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θσηνγξαθίεο λα θέξνπλ νξαηά πδαηνγξαθήµαηα φκνηα µε ηελ εηθόλα1 πνπ αθνινπζεί). Σα 

πδαηνγξαθήµαηα επίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έξγα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη µφλν γηα ιφγνπο 

δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο, ή σο δείγκαηα γηα ρξήζε σο δείγκα. 

 

 

 

 

Δηθφλα1: Οξαηφ πδαηνγξάθεµα ζε εηθφλα  γηα ρξήζε ζε έθζεζε 

 

 

 

Σα πδαηνγξαθήµαηα ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν (είηε εηθφλαο, είηε θεηκέλνπ, είηε βίληεν, είηε 

ήρνπ) µε ηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ. Σν ίδην ινγηζκηθφ κπνξεί λα αληρλεχζεη ηελ χπαξμε 

αφξαηνπ πδαηνγξαθήκαηνο ζε έλα έξγν λα εμάγεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θέξεη, θαη κπνξεί 

λα ην αθαηξέζεη µφλν εθφζνλ είλαη ην ίδην πνπ ην ελζσκάησζε). Έλα αφξαην πδαηνγξάθεµα 

Δηθόλα 1 
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πξέπεη λα µελ αιινηψλεη ηελ αξρηθή εηθφλα ηνπ έξγνπ αιιά λα είλαη αληρλεχζηκν, ελψ έλα 

νξαηφ πδαηνγξάθεµα πξέπεη λα µελ κπνξεί λα αθαηξεζεί εχθνια απφ µε εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο.  

( Δξγαζηήξην Φεθηαθψλ πζηεκάησλ & Δπεμεξγαζίαο Φεθηαθψλ Μέζσλ Διιεληθνχ 

Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ, 2000- 2006). 

ην ίδην θιίκα, νη θαιέο ηερληθέο ςεθηνπνίεζεο πεξηερνκέλνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πξνηείλνπλ φιεο νη εηθφλεο αιιά θαη ηα βίληεν ή ερεηηθά απνζπάζκαηα λα είλαη 

δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν ζε πνιχ ρακειή αλάιπζε ή επθξίλεηα, είηε λα πξνζηίζεηαη ζε απηά 

ζφξπβνο, ή λα ππφθεηληαη ζε γεσκεηξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο, θηιηξάξηζκα, νξηδφληηα θαη 

θάζεηε κεηαηφπηζε frames θιπ, νχησο ψζηε φπνηνο ζέιεη λα κπνξεί λα ηα βιέπεη, αιιά λα 

µελ ηνπ είλαη ρξήζηκα γηα αληηγξαθή θαη άιιε ρξήζε. ( Δξγαζηήξην Φεθηαθψλ 

πζηεκάησλ & Δπεμεξγαζίαο Φεθηαθψλ Μέζσλ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ, 2000- 

2006).  

 

3.7.3  Πξνζηαζία Πεξηερνκέλνπ από ςεθηαθή κεηάδνζε  Digital Transmission 

Content Protection (DTCP)  

 

θνπφο απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη λα απνηξέπεη µε εμνπζηνδνηεκέλε δηαλνκή 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ πνπ ππάξρεη ζην ζπίηη ζε ςεθηαθή κνξθή ζε απνθξππηνγξαθεκέλε 

κνξθή. Απηή ε ηερλνινγία ειέγρεη ηελ κεηάδνζε ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπζθεπή «πεγή» µε 

DTCP (θαισδηαθή ή δνξπθνξηθή ηειεφξαζε, DVD Player, PlayStation) ε νπνία αλαπαξάγεη 

ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη κηα πεγή «λεξνρχηε» ε νπνία ην πξνβάιιεη (απιή νηθηαθή 

ηειεφξαζε, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, VCR). Ζ ζπζθεπή «λεξνρχηεο» (sink device) 

πξνγξακκαηίδεηαη µε ηξφπν πνπ λα µελ κπνξεί λα δηαλέκεη ην πεξηερφκελν πνπ πξνβάιιεη 

ζην δηαδίθηπν. Ζ ηερλνινγία εθδίδεη θαη απηή µε ηε ζεηξά ηεο εηδηθέο άδεηεο, φπσο θάλεη θαη 

ε CSS πνπ είδακε πην πξηλ. (Fact Sheet, 2006).  
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3.7.4 Πξσηνβνπιία Αζθαινύο Φεθηαθήο Μνπζηθήο Secure Digital Music 

Initiative (SDMI) 

 

  Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θξππηνγξάθεζε δελ εθαξκφζηεθε ζηα απιά CD κνπζηθήο, ε 

κνπζηθή κπνξεί εχθνια λα αληηγξαθεί θαη κάιηζηα λα ζπκπηεζηεί µε ην πξφηππν mp3 θαη λα 

αλαπαξαρζεί ή λα δηαλεκεζεί παλεχθνια ζην δηαδίθηπν, ζε θνξεηέο ζπζθεπέο, ζθιεξνχο 

δίζθνπο, θάξηεο κλήκεο, θηλεηά ηειέθσλα θιπ. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ζηελ 

πξνζηαζία ησλ ςεθηαθψλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ απηφ, αλέιαβε 

πξσηνβνπιία κηα ηεξάζηηα νκάδα απφ δηαθφζηεο (200) εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο πνπ 

εθπξνζψπεπαλ ηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, ηηο ηερλνινγίεο 

ηεο αζθάιεηαο, ηελ παγθφζκηα δηζθνγξαθία θαη ηνπο παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, λα 

θαηαγξάςεη νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ ζθφπεπαλ ζηελ πινπνίεζε ηερλνινγηψλ 

πξνζηαζίαο ησλ εκπνξηθψλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ.  

Οη νδεγίεο απηέο δηαθήξπηηαλ έλα «άηξσην» θαη αδηάβιεην ζχζηεκα θξππηνγξάθεζεο θαη 

πδαηνγξαθεκάησλ ην νπνίν ζα πξνζηάηεπε ηα κνπζηθά θνκκάηηα απφ µε εμνπζηνδνηεκέλε 

αλαπαξαγσγή θαη ρξήζε (αληηγξαθή θαη δηακνηξαζκφ).  

 

3.8 Γηαρείξηζε Φεθηαθώλ δηθαησκάησλ Digital Rights Management (DRM) 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, µε ηνλ φξν DRM ελλννχκε αθ‘ ελφο ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη πην πάλσ (TPM), θαη αθεηέξνπ ηηο δηαδηθαζίεο ζε δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα ειέγμνπλ (µε ζθνπφ ηειηθά λα πεξηνξίζνπλ ή λα απαγνξεχζνπλ) ηελ 

πξφζβαζε ζε ςεθηαθφ πλεπκαηηθφ έξγν θαη ηελ ρξήζε ηνπ. ε απηφ ην ζεκείν εμεηάδνπκε ηηο 

δηαδηθαζίεο ζε δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν πνπ αθνινπζνχληαη (ή πνπ πξνηείλεηαη λα 

αθνινπζνχληαη.).  

 

3.8.1 ύζηεκα δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ ηνπ 

ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ  

Σν ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηεί κηα απφ ηηο ζχγρξνλεο γιψζζεο δηαρείξηζεο πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη βαζίδεηαη ζε δηεζλή πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε 

δηθαησκάησλ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κηα «Γιψζζα 

Έθθξαζεο ∆ηθαησκάησλ» (Rights Expression Language – REL). Με απηέο ηηο γιψζζεο 
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κπνξεί θαλείο λα δεκηνπξγεί αμηφπηζηεο άδεηεο θαη εμνπζηνδνηήζεηο νη νπνίεο λα πεξηγξάθνπλ 

ηνπο πεξηνξηζµνχο ζηε ρξήζε ελφο ςεθηαθνχ αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα µε ηα πλεπκαηηθά ηνπ 

δηθαηψκαηα. Μηα απφ απηέο ηηο γιψζζεο κπνξεί λα πιεξνί ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηνπο θαλφλεο 

θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ MPEG-21 REL, ε νπνία «ζρεδηάζηεθε γηα λα 

παξέρεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ απαηηείηαη απφ ηνπ ηδηνθηήηεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ λα 

δεκηνπξγνχλ έκπηζηεο θαη αζθαιείο άδεηεο γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο νη νπνίεο λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ πεξηερνκέλνπ κέρξη ηνλ ηειηθφ ηνπ θαηαλαισηή. Οη 

εηδηθνί έθηηαμαλ ηελ MPEG-21 REL θαζνδεγνχκελνη απφ 48 απαηηήζεηο πνπ ζπλεηάρζεζαλ 

απφ ηδηνθηήηεο πεξηερνκέλνπ, θαηαζθεπαζηέο ζπζθεπψλ θαη κεζάδνληεο» (Rights.com, 

2003). Απηή ε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη µε ηελ βνήζεηα ηνπ Λεμηθνχ Πιεξνθνξηψλ γηα ηα 

∆εδνκέλα (Rights Data Dictionary – RDD) θαη ηελ XrML, (Extensive Rights Markup 

Language) πνπ απνηειεί ηελ ηερλνινγηθή πιαηθφξκα ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε MPEG-21 

REL θαη παξέρεη έλα ζχλνιν απφ ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο θαηάιιειεο γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ δηθαησκάησλ.  

Ζ Microsoft έρεη ηελ δηθή ηεο πιαηθφξκα DRM, ην ―Microsoft DRM‖, ηνπ νπνίνπ 

φκσο νη αξρέο πξνζνκνηάδνπλ µε φζα πεξηγξάθνληαη πην πάλσ. Ο Microsoft Windows media 

player πνπ είλαη πξνεγθαηεζηεκέλνο ζε φιεο ηηο εθδφζεηο ησλ Windows δηαρεηξίδεηαη ηα 

ςεθηαθά έξγα κνπζηθήο θαη βίληεν ζχκθσλα µε ηηο αξρέο ηνπ Microsoft DRM, θαη πνιιά 

απφ ηα έξγα πνπ δηαλέκνληαη είηε απφ ηελ Microsoft είηε απφ εηαηξίεο µε ηηο νπνίεο 

ζπλεξγάδεηαη, θέξνπλ ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρεη ε πιαηθφξκα.(www.Microsoft.com, 2011). 

 

3.8.2 ύζηεκα κνλαδηθήο αλαγλώξηζεο Digital Object Identifier (DOI) ηνπ 

δηεζλνύο νξγαληζκνύ IDF (International DOI Foundation).  

 

Βαζίδεηαη ζηελ αλάζεζε ελφο κνλαδηθνχ αλαγλσξηζηηθνχ ζε θάζε ςεθηαθφ 

αληηθείκελν θαη παξέρεη έλα ζχλνιν απφ ιεηηνπξγίεο θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη µε ηνλ θχθιν δσήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην ∆ηαδίθηπν. Μέζσ εγγξαθήο έλαο 

νξγαληζκφο εθνδηάδεηαη µε έλα κνλνζήκαλην αλαγλσξηζηηθφ πνπ ην ζπλδέεη µε έλα ςεθηαθφ 

αληηθείκελν θαη ηελ κνλνζήκαληε δηαζχλδεζή ηνπ µε ην ζχλνιν ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ θαη 

ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ απνξξένπλ απφ απηά.  
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Σα κεηαδεδνκέλα γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ 

ςεθηαθψλ έξγσλ είλαη:  

1. Ολόκαηα: νκάδεο αλζξψπσλ µε δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο, φπσο είλαη ν δεκηνπξγφο, ν 

ςεθηνπνηεηήο, ν παξαγσγφο θαη γεληθά φπνηνο κπνξεί λα απνθηήζεη αμηψζεηο επί ησλ 

δηθαησκάησλ.  

2. Πεξηνξηζκνί ρξήζεο: δηθαηψκαηα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, γηα εθπαηδεπηηθή 

ρξήζε θιπ.  

3. Τπνρξεώζεηο: ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη γηα λα είλαη λφκηκε ε ρξήζε.  

4. ηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ θαηφρνπ ή ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ έξγνπ.  

 

 

3.9 Σξσηά εκεία - Παξάγνληεο Απνηπρίαο DRM Καη TPM 

 

Σν δχζθνιν κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πξνζηαζίαο ησλ ςεθηαθψλ πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ, θαη εηδηθφηεξα ηεο θαηαπάηεζήο ηνπο είλαη φηη «Ζ πεηξαηεία δελ είλαη κηα 

καδηθή εγθιεκαηηθή ζπλνκσζία, αιιά νη ζπιινγηθέο ελέξγεηεο εθαηνκκπξίσλ –θαηά ηα άιια- 

λνκνηαγψλ θαη επππφιεπησλ αλζξψπσλ-ρξεζηψλ ηνπ ∆ηαδηθηχνπ φισλ ησλ ειηθηψλ πνπ 

έρνπλ εμνηθεησζεί µε ηελ θνπιηνχξα φηη ην δσξεάλ πεξηερφµελν είλαη ην ζήµα θαηαηεζέλ ηνπ 

∆ηαδηθηχνπ». (S.Ham and R.Atkinson 2003).  

Θα έιεγε θάλεηο φηη µε ηφζεο κεζφδνπο, ηερληθέο, ηερλνινγίεο θαη ηηο ηφζεο ζπκκαρίεο 

πνπ ζπλέπηπζζαλ, έρεη ιπζεί, ή ηνπιάρηζηνλ έρεη πεξηνξηζηεί, ην πξφβιεκα ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ ςεθηαθψλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. κσο καθξάλ απέρεη απηφ απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Έζησ θαη αλ εθαξκφδνληαλ µε απφιπηε επηηπρία φια ηα πην πάλσ, ζα είρε ιπζεί ην 

πξφβιεκα µφλν απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

θαη φρη απφ ηελ πιεπξά ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ. Οη ηειεπηαίνη ζα πιήξσλαλ αδξά γηα έλα 

ςεθηαθφ πεξηερφκελν πάλσ ζην νπνίν δελ ζα είραλ θακία δηθαηνδνζία. Ίζσο λα είλαη απηφο ν 

ζπνπδαηφηεξνο ιφγνο πνπ φιεο απηέο νη ηερλνινγίεο είηε δελ είλαη αξθεηέο είηε 

απνηπγράλνπλ.  
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3.10 Πξνβιήκαηα κε ηα TPMs  

 

Οη ηερλνινγίεο ησλ TPΜs ρσξίδνληαη ζε ηερλνινγίεο πξνζηαζίαο πξφζβαζεο θαη 

ηερλνινγίεο πξνζηαζίαο ρξήζεο. Ο δηαρσξηζκφο απηφο πνιιέο θνξέο απνηπγράλεη λα είλαη 

δηαθξηηφο, µε απνηέιεζκα λα θαζίζηαληαη νη ηερλνινγίεο επάισηεο. Έλαο λφκνο πνπ ζα 

θάιππηε ηελ κηα θαηεγνξία ίζσο λα άθελε ηελ άιιε εθηεζεηκέλε, ή ε ίδηα ηερλνινγία πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ κηα, λα εθζέηεη ηελ άιιε. Δπηπξφζζεηα κηα ηερλνινγία ελψ θηηάρηεθε µε ηελ 

πξφθαζε λα  πξνζηαηεχεη θαη ηνπο ρξήζηεο, ε ίδηα κπνξεί λα θάλεη ηε δσή ηνπο δχζθνιε.  

 

3.10.1 Πξόβιεκα µε ηε Γέζκεπζε ζπζθεπήο (Device Binding)  

ελ πεξίπησζε ελφο θαηαλαισηή πνπ αγφξαζε άδεηα γηα πεξηερφκελν πνπ είλαη 

αζθαιηζκέλν µε device Binding. Έρνπκε δεη φηη απηή ε άδεηα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε µε ην 

πιηθφ ηεο ζπζθεπήο αλαπαξαγσγήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο επηζπκεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην πεξηερφκελν πνπ αγφξαζε ζε έλαλ θνξεηφ ππνινγηζηή, ελψ ε άδεηα έρεη 

ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ ηνπ επηηξαπέδηνπ ηνπ ππνινγηζηή, δελ ζα κπνξεί λα 

ην θάλεη. Αθφκα ρεηξφηεξα, αλ θάπνηε ν ζθιεξφο δίζθνο ηνπ επηηξαπέδηνπ ηνπ ππνινγηζηή 

ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί (πξάγκα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζηνλ θαζέλα αλά πάζα ζηηγκή), ην 

πεξηερφκελν ηνπ αθφκα θαη αλ είλαη απνζεθεπκέλν αιινχ γηα ιφγνπο αζθαιείαο, δελ ζα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί μαλά αλ έρεη άδεηα Device Binding ζπλδεδεκέλε µε ηνλ δίζθν πνπ 

ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί.  

 

3.10.2 Πξόβιεκα µε ην CSS - To DeCSS  

 

Σν CSS, ην πνιπδάπαλν θαη πνιιά ππνζρφκελν απηφ ζχζηεκα έπεζε ζχκα ελφο  

έθεβνπ Ννξβεγνχ ράθεξ θαη κεξηθψλ θίισλ ηνπ, πνχ απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηάθεξαλ λα ην 

παξαθάκςνπλ δεκηνπξγψληαο ην ―De CSS‖ ηελ ηερλνινγία δειαδή πνπ εθάξκνζαλ γηα λα 

παξαθάκςνπλ ην ζχζηεκα, έζηεηιαλ ζην δηαδίθηπν φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ην πσο ην 

έθαλαλ θαη νδεγίεο γηα φινπο φζνπο ζέινπλ λα θάλνπλ ην ίδην. Ζζηθφ δίδαγκα; ζν ζα 

ππάξρνπλ Υάθεξο, ηα ζπζηήκαηα, φζν πνιπδάπαλα θαη λα είλαη, κπνξνχλ λα ζπάζνπλ, θαη ην 
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θπξηφηεξν, ελ κηα λπθηί, κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ φινη νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα απηφ, 

µε απνηέιεζκα λα αθπξψλεηαη ε αμία ηνπο ζε παγθφζκην επίπεδν κέζα ζε κηα κέξα.  

Σν DeCSS απνθξππηνγξαθεί ην πεξηερφκελν πνπ είλαη πξνζηαηεπκέλν µε CSS, θαη ην 

αληηγξάθεη ζηνλ ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή. ηε ζπλέρεηα ην πεξηερφκελν (αλ πξφθεηηαη 

γηα ηαηλία) θσδηθνπνηείηαη µε ην πξφηππν DivX γηα λα παξαρζεί αληίγξαθν ίδηαο πνηφηεηαο 

µε ην αξρηθφ, κηθξφηεξν φκσο ζε κέγεζνο, θαζηζηψληαο ην εχθνια δηακνηξαζκφ µέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Ζ εηξσλεία βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ην πξφηππν  DivX αλαπηχρζεθε απφ ηε 

Sony θαη άιιεο εηαηξίεο γηα λα γίλεη εθηθηφ ην video streaming  ζην δηαδίθηπν.(Fact Sheet, 

2006) 

 

3.11 Πξνβιήκαηα µε ηηο ηερλνινγίεο πξνζηαζίαο ρξήζεο  

Οη πεξηζζφηεξεο ηερλνινγίεο πξνζηαζίαο ρξήζεο, απαγνξεχνπλ ηελ αληηγξαθή 

πεξηερνκέλνπ. Σν streaming φκσο ( κεηάδνζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν) θάπνηνπ βίληεν ζην 

δηαδίθηπν απφ θάπνηνλ πνπ έρεη άδεηα ρξήζεο αιιά φρη αληηγξαθήο, δελ απαηηεί ηελ 

αληηγξαθή ηνπ απφ απηφλ, αιιά επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ απφ ρξήζηεο πνπ δελ 

έρνπλ εμνπζηνδφηεζε λα ην βιέπνπλ. Αθφκα πεξηζζφηεξν, απηνί νη ρξήζηεο κπνξνχλ µε ηε 

βνήζεηα εηδηθνχ ινγηζκηθνχ λα θαηαγξάθνπλ φηη βιέπνπλ µέζσ streaming , δεκηνπξγψληαο 

αληίγξαθα ρσξίο απηνί λα έρνπλ άδεηα γηα αληηγξαθή. (Fact  Sheet, 2006).  

 

3.11.1 Macrovision  

Ζ ηερλνινγία απηή εθκεηαιιεχεηαη έλα ηζηπ ηνπ VCR πνπ ξπζκίδεη ηελ επζηάζεηα ηεο 

εηθφλαο θαη ηελ ηζνξξνπία ησλ ρξσκάησλ θαη ηνπ θσηφο. ηαλ έλαο ρξήζηεο πξνζπαζήζεη λα 

αλαπαξάγεη παξάλνκα αληηγξακκέλν βίληεν ζε VCR µε πξνζηαζία Μacrovision, ην VCR 

παξεκβαίλεη ζηε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ ηζηπ γηα λα αιινηψζεη ην  απνηέιεζκα. Αγνξάδνληαο 

φκσο έλα εμσηεξηθφ ζηαζεξνπνηεηή ζήκαηνο, έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα αλαζέζεη ζε απηφλ ηελ 

ξχζκηζε ηεο επζηάζεηαο ηεο εηθφλαο, θαη έηζη ε αληηγξακκέλε ηαηλία αλαπαξάγεηαη θαλνληθά 

ρσξίο πξνβιήκαηα. Δλψ θάπνηεο εηαηξίεο επελδχνπλ ρξήκα θαη εξγαηνψξεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο πεηξαηείαο, θάπνηεο άιιεο  (θαη ζε θάπνηεο εμσθξεληθέο πεξηπηψζεηο 

αθφκα θαη απηέο νη ίδηεο εηαηξίεο) ζπεχδνπλ λα θεξδνζθνπήζνπλ θηηάρλνληαο ηερλνινγίεο θαη 

ζπζθεπέο γηα λα παξαθάκπηνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ ηελ πεηξαηεία. Άξα φζα κέηξα θαη 
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λα εθαξκφδνληαη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θέξδνο ησλ εηαηξηψλ ζα είλαη απηνζθνπφο, πάληα ζα 

εθεπξίζθνληαη θαη επί πιεξσκή αληίκεηξα.  

 

3.11.2 Πξσηόθνιιν αζθαινύο ςεθηαθήο κεηάδνζεο  

Αξηζκφο ηερληθψλ παξάθακςεο απηνχ ηνπ πξσηνθφιινπ ήδε θπθινθνξεί επξέσο ζην 

δηαδίθηπν. Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηειηθά απηή ε κέζνδνο δελ εκπνδίδεη ηελ πνιιαπιή 

αληηγξαθή ςεθηαθά πξνζηαηεπκέλσλ έξγσλ φηαλ απηή γίλεηαη απφ ην ίδην πξσηφηππν 

πξνζηαηεπκέλν CD πνπ απνθξππηνγξαθήζεθε κηα θνξά λφκηκα απφ εμνπζηνδνηεκέλν 

ρξήζηε. Οη ηερληθέο πξνζηαζίαο απέηπραλ λα πξνβιέςνπλ φιεο ηηο δπλαηέο.  

 

3.11.3 Πξσηνβνπιία γηα Αζθαιή Φεθηαθή Μνπζηθή  

Οη εκπλεπζηέο απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο ήηαλ ηφζν ζίγνπξνη γηα ην αδηάβιεην απηήο 

ηεο κεζφδνπ πνπ ηφικεζαλ λα πξνθαιέζνπλ αλνηθηά φινπο ηνπο επίδνμνπο Υάθεξο λα 

πξνζπαζήζνπλ λα ζπάζνπλ ηα θξππηνγξαθεκέλα έξγα ηνπο θαη κάιηζηα φπνηνο ζα ην 

θαηάθεξλε ζα βξαβεπφηαλ. 

 ηαλ έλαο εξεπλεηήο θαηάθεξε λα πάξεη ην βξαβείν, άξρηζε λα δέρεηαη απεηιέο 
απφ ηνπο ζπκβάιινληεο ζηελ πξσηνβνπιία γηα κελχζεηο αλ ηνικνχζε λα δεκνζηεχζεη ηελ 

ηερληθή θξππηνγξάθεζεο πνπ αλαθάιπςε . Ο εξεπλεηήο ηειηθά βξέζεθε ζε δίθε θαη ζε απηήλ 

θέξδηζε ην δηθαίσκα λα δεκνζηεχζεη ηα επξήκαηα ηνπ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο 

ιφγνπο ειεχζεξα. ηελ ίδηα δίθε θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη δεδηθαζκέλν δηθαίσκα ζε φινπο 

λα δεκνζηεχνπλ νπνηαδήπνηε αληίκεηξα ζε κέηξα πξνζηαζίαο ςεθηαθψλ πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ γηα ράξε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επηζηήκεο. Οη εηαηξίεο πιένλ δελ κπνξνχλ λα 

βαζίδνληαη ζηελ απαγφξεπζε ελεκέξσζεο ησλ ρξεζηψλ γηα λα εθαξκφδνπλ απαγνξεχζεηο. 

Κάηη ηέηνην εμάιινπ ζα ήηαλ αλήζηθν αθνχ δηθαίσκα ζηελ ελεκέξσζε θαη ηε γλψζε πξέπεη 

λα έρνπλ φινη.  

 

3.11.4 Σν «αλαινγηθό ράζκα» (Analog Hole)  

 

Οπνηαδήπνηε ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο ςεθηαθνχ πιηθνχ, πξνζηαηεπκέλνπ ή µε, 

ρξεηάδεηαη λα κεηαηξέπεη ην ςεθηαθφ ζήκα ζε αλαινγηθφ (ζε ήρν θαη ζε θσο) γηα λα ην 
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παξαδψζεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε γηα «θαηαλάισζε». Ο ήρνο θαη ην θσο δελ κπνξνχλ λα 

ππνζηνχλ  νπνηαδήπνηε κνξθή πξνζηαζίαο ςεθηαθψλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Έηζη έλαο 

ρξήζηεο εθνδηαζκέλνο µε έλα καγλεηφθσλν κπνξεί λα ερνγξαθήζεη νηηδήπνηε βγαίλεη απφ 

ηα κεγάθσλά ηνπ, ζε απνδεθηή πνηφηεηα, θαη λα ην δηαλέκεη ζην δηαδίθηπν. Φάρλνληαο ζην 

δηαδίθηπν γηα ηαηλίεο, βξίζθνπκε πιεζψξα αληηγξάθσλ ηαηληψλ ηα νπνία παξάγνληαη απφ 

βίληενγξαθεκκέλε  πξνβνιή ηεο αληίζηνηρεο ηαηλίαο ζε θάπνηα θηλεκαηνγξαθηθή αίζνπζα µε 

ηε ρξήζε κηαο θνξεηήο ςεθηαθήο βηληενθάκεξαο. Αλ θαη ήδε ζεζπίζηεθαλ λφκνη γηα απηφ ην 

δήηεκα, ε παξαλνκία ζπλερίδεηαη θαλνληθά. ιε απηή ε θαηάζηαζε απνθαιείηαη «Analog 

Hole», δειαδή ην ράζκα ζηε πξνζηαζία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζήκαηνο 

απφ ςεθηαθφ ζε αλαινγηθφ.  
 

3.11.5 Τδαηνγξαθήκαηα  

Σα πδαηνγξαθήκαηα φηαλ είλαη νξαηά κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ µε εηδηθά 

πξνγξάκκαηα αλ θαη αθήλνπλ κηθξέο αιινηψζεηο ζην απνηέιεζκα. Σα αφξαηα 

πδαηνγξαθήκαηα απφ ηελ άιιε αθαηξνχληαη κεηά απφ ζπκπίεζε ηνπ αξρείνπ πνπ ηα θέξεη.  

Αθφκα θαη φηαλ έλα έξγν θέξεη µε αθαηξνχκελν πδαηνγξάθεµα, άκα δηαλεκεζεί παξάλνκα, 

ζπλήζσο πξννξίδεηαη γηα «παξάλνκε» ρξήζε απφ «παξάλνκνπο» παξαιήπηεο νη νπνίνη δελ 

είλαη ινγηθφ λα θφπηνληαη θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ χπαξμε πδαηνγξαθήκαηνο ζην έξγν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ αθνχ δέρνληαη ην γεγνλφο πψο «φηη πιήξσζαλ, απηφ έιαβαλ». Σν γεγνλφο φηη 

ην πδαηνγξάθεµα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ έξγνπ δελ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί 

θαηαζηαιηηθά κηαο θαη ε πιεξνθνξία φηη ην πλεπκαηηθφ ζνπ έξγν αληηγξάθεηαη θαζεκεξηλά 

απφ έλα εθαηνκκχξην ρξήζηεο, ηνλ ρξήζηε Α ζηελ Ακεξηθή, ηνλ ρξήζηε Β ζηελ Απζηξαιία, 

ηνλ ρξήζηε Υ ζηελ Σαλδαλία, δελ είλαη αξθεηή γηα λα ζε βνεζήζεη λα ην απνηξέςεηο θηφιαο. 

Σν καληθέζην ησλ Υάθεξο ιέεη: « κπνξείηε λα ζηακαηήζεηε έλαλ απφ µαο, αιιά δελ 

κπνξείηε λα ηνπο ζηακαηήζεηε φινπο», θαη θαίλεηαη λα µελ έρεη άδηθν.  

 

3.12 Πξνβιήκαηα κε ην DRM  

 

Οη ηερλνινγίεο αιιά θαη νη πξαθηηθέο ηνπ DRM ζρεδηάζηεθαλ γηα λα έρνπλ ηελ κέγηζηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζε πξνζσπηθνχο γεληθήο ρξήζεο ππνινγηζηέο. ηαλ θάπνηνο 

ρξεζηκνπνηεί εηδηθεπκέλα κεραλήκαηα, ηφηε κπνξεί λα παξαθάκπηεη πνιιά κέηξα αζθαιείαο 
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πνπ πηνζεηεί ην DRM. Πέξα φκσο απφ απηφ ην πξαθηηθφ κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο, µε ην 

DRM γεληθφηεξα  πξνθχπηνπλ θαη ηα αθφινπζα ζέκαηα «αξρήο» :   

 

 Ζ κε μεθάζαξε ελεκέξσζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ θαη άξα µε ζχλεζεο ηνπο γηα ηε 

ρξήζε απαγνξεπηηθψλ κέηξσλ πάλσ ζην ςεθηαθφ πλεπκαηηθφ έξγν πνπ αγφξαζαλ. 

 Ζ απηφκαηε εγθαηάζηαζε επηπξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ ππνινγηζηή ησλ ρξεζηψλ, 

ρσξίο ηελ απνδνρή απφ απηνχο ησλ φξσλ ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ 

πξνζηαζίαο θαη ε έθζεζή ηνπο ζε πηζαλνχο θηλδχλνπο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

πεξίπησζε ηεο Sony, φπνπ γηα λα εθαξκνζηνχλ ηα κέηξα αζθαιείαο ηνλ έξγσλ πνπ 

δηέλεηκε, εγθαζίζηνληαλ  ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε απηφκαηα ινγηζκηθφ ην νπνίν 

απνδείρηεθε δεκηνγφλν γηα ηνλ ππνινγηζηή. Σν ινγηζκηθφ απηφ εκπίπηεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ rootkits, πξνγξακκάησλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξάλνκε πξφζβαζε 

απνκαθξπζκέλσλ ρξεζηψλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ «ζχκαηνο» , θάηνρνπ ςεθηαθνχ 

πλεπκαηηθνχ έξγνπ ηεο ίδηαο ηεο  Sony.  

 Ζ απαίηεζε απφ ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο φπσο νη ρξήζηεο λα απνθαιχπηνπλ ηα 

πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία γηα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε πξνζηαηεπκέλν πιηθφ, θαη 

ην «θαθέισκα» ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο θαη ηνλ ζπλεζεηψλ ηνπο γηα εθκεηάιιεπζε απφ 

δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο.  

 Ζ εγθαηάζηαζε ζχλδεζεο µε ηνλ θαηαζθεπαζηή µέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θάζε θνξά πνπ 

ζέιεη έλαο ρξήζηεο λα αλαπαξάμεη ςεθηαθφ πξνζηαηεπκέλν πιηθφ κπνξεί λα 

απνζπάζεη ην ip ηνπ θαη λα ηνλ «παξαθνινπζεί» γηα ηπρφλ απφπεηξεο  «παξαλνκίαο» 

 Απνηπρία νξηζηηθήο αθαίξεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ εγθαζίζηαηαη απφ ηα  ζπζηήκαηα 

πξνζηαζίαο. (Fact Sheet, 2006) 
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Κεθάιαην 4
ν
: 

Αληηπεηξαηεία, Ννκηθό Καη Σερλνινγηθό Πεξηβάιινλ Δκθάληζεο Σεο 

Γηδηθηπαθήο Πεηξαηείαο 

 

4.1 Σερλνινγία θαη Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία  

 

Δίλαη ζε φινπο καο γλσζηφ πσο ε επηλφεζε κηαο θαηλνχξηαο ηερλνινγίαο απνηειεί 

ζπλήζσο ηε βαζηθή αηηία γηα ηε κεηάβαζή καο απφ κία επνρή ζε θάπνηα άιιε (Εεζφπνπινο, 

2009). 

ήκεξα ινηπφλ ε επξεία πηνζέηεζε κηαο άιιεο ηερλνινγίαο, ε νπνία νλνκάδεηαη 

ςεθηαθή θαη έρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο, θέξλεη κεγάιεο αλαηαξάμεηο θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

Ζ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαηαιήγεη λα είλαη κία θαζαξή αθαίξεζε, ελφο ζπκβνιαίνπ 

πνπ αλαθέξεηαη κφλν ζην πνηα εηαηξεία θαξπψλεηαη ηα θέξδε απφ θάπνηεο πσιήζεηο ή 

θάπνηεο ππεξεζίεο. 

«Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία νλνκάδεηαη ην δηθαίσκα πνπ ε έλλνκε ηάμε απνλέκεη ζην 

δεκηνπξγφ ελφο πλεπκαηηθνχ έξγνπ πάλσ ζην έξγν απηφ. 

Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία νλνκάδεηαη θαη νιφθιεξνο ν ζρεηηθφο ζεζκφο, δειαδή ην 

ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ απηφ ην δηθαίσκα» (Κνπκάληνο, 1995). 

Σν δίθαην ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απνηειεί θιάδν ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη έρεη 

ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα φηη ξπζκίδεη ηελ πξνζηαζία ελφο αληηθεηκέλνπ κε άπιε θχζε. Ζ 

δηάθξηζε κεηαμχ άπινπ αγαζνχ θαη πιηθνχ θνξέα είλαη γλσζηή θαη δηαηξέρεη φιν ην δίθαην 

ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

 H πεηξαηεία ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη κηα κνξθή θινπήο θαη ν λφκνο ην ζεσξεί σο έξγν 

ιφγνπ θαη ην πξνζηαηεχεη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ πξνζηαηεχεη θαη ηα ινγνηερληθά έξγα. 

Ζ λέα ηερλνινγία έρεη δεκηνπξγήζεη λέα ηερλνινγηθά αγαζά, ζπγθαηαιέγνληαο ζε 

απηά ηα πξνγξάκκαηα ησλ Ζ/Τ, ηα πξντφληα εκηαγσγψλ (microchips) θαη ηηο βάζεηο 
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δεδνκέλσλ, πνπ πξνζηαηεχνληαη είηε ζαλ πλεπκαηηθά δεκηνπξγήκαηα, είηε ζαλ θαηεγνξία 

άπισλ αγαζψλ. 

 εκαηνδνηείηαη κηα λέα επνρή θαη αληίιεςε γηα ην αληηθείκελν πξνζηαζίαο ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αθνχ παξαηεξείηαη έληαμε ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζην πεδίν 

πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη γεληθά κηα ηάζε γηα εκπνξηθνπνίεζε φισλ ησλ 

ηνκέσλ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Σα δηθαηψκαηα πξνζσπηθφηεηαο θαη ην έξγν 

εκπνξεπκαηνπνηνχληαη. Ο ιφγνο πξνζηαζίαο δελ είλαη απνθιεηζηηθά ε πξνζηαζία  ηνπ 

δεκηνπξγνχ κφλν, αιιά θαη ηνπ βηνκεραληθνχ πξντφληνο θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ρξεκαηνδφηεζε ηε δεκηνπξγία ηνπ. 

 

4.2 Θεζκηθό Πιαίζην Πξνζηαζίαο ηεο Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζία ζην Γηαδίθηπν 

 

4.2.1 Οη Γηεζλείο ζπκβάζεηο  

 

Ζ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαηνρπξψλεηαη κέζσ κηαο ζεηξάο δηεζλψλ 

ζπκθψλσλ πνπ έρνπλ θπξσζεί απφ ηελ Διιάδα θαη έρνπλ απνθηήζεη ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ.  

Ζ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο εκπεξηέρεηαη ξεηά ηφζν ζην άξζξν 27 παξ. 

2 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ 1948, φζν θαη ζην 

άξζξν 17 παξ. 2 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ 2000 

(επίζεκε δηαθήξπμε ηνπ Υάξηε έγηλε γηα δεχηεξε θνξά ην Γεθέκβξην ηνπ 2007).  

Πξσηίζησο, φκσο, πθίζηαληαη ad hoc δηεζλείο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο πξνζηαηεχνπλ ηελ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία απφ ηε Γηεζλή χκβαζε Βέξλεο-Παξηζίσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (ε ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηεο νπνίαο θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε 

ην Ν. 100/1975) θαη ηε Γηεζλή χκβαζε ηεο Ρψκεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπγγεληθψλ 

δηθαησκάησλ (Ν. 2054/1992) κέρξη ηηο δχν πλζήθεο WIPO γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία 

θαη ηηο εξκελείεο-εθηειέζεηο θαη ηα θσλνγξαθήκαηα, θαζψο θαη ηε Γηεζλή πκθσλία TRIPS 

(Ν. 2290/1995)
1
. 

                                                 
1
 Γηα ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο βι. Κνπκάληνο Γ., Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, 8ε έθδ., Αζήλα-

Κνκνηελή 2002, ζ. 63 επ.· Μαξίλνο Μ.Θ., Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, 2ε έθδνζε, εθδ. Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα-

Κνκνηελή 2004, ζ. 323 επ.· Καιιηλίθνπ Γ., Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία θαη πγγεληθά Γηθαηψκαηα, εθδ. Π.Ν. 
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Σα ζεκέιηα γηα ηε δηεζλή πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηέζεθαλ ην 1886 κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Βέξλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ινγνηερληθψλ θαη 

θαιιηηερληθψλ έξγσλ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε γλσζηή αξρή ηεο εμνκνίσζεο (εζληθήο 

κεηαρείξηζεο) ησλ μέλσλ δεκηνπξγψλ ή έξγσλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηε χκβαζε πξνο 

ηνπο ππεθφνπο ηεο ρψξαο φπνπ δεηείηαη ε πξνζηαζία. Ζ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηεο Γηεζλνχο 

χκβαζεο Βέξλεο έγηλε ζην Παξίζη ην 1971. 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζε δηεζλέο επίπεδν έγηλε κε ηε Γηεζλή χκβαζε 

Ρψκεο (1961), πνπ πξνζηαηεχεη ηηο ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ, δειαδή ηνπο 

εξκελεπηέο ή εθηειεζηέο θαιιηηέρλεο, ηνπο παξαγσγνχο θσλνγξαθεκάησλ θαη ηνπο 

ξαδηνηειενπηηθνχο νξγαληζκνχο. Ζ Διιάδα θχξσζε ηε Γηεζλή χκβαζε Ρψκεο κε ην Ν. 

2054/1992. 

Ζ πκθσλία TRIPS (πκθσλία γηα ηα Γηθαηψκαηα Γηαλνεηηθήο
2
 Ηδηνθηεζίαο ζηνλ ηνκέα 

Δκπνξίνπ) πεξηιακβάλεηαη ζηελ Σειηθή Πξάμε ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο (Μαξαθέο 

1994) πνπ θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 2290/1995. 

Ζ πκθσλία TRIPS άξρηζε λα δεζκεχεη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1996 θαη 

έρεη επξχ πεδίν εθαξκνγήο, γηαηί θαιχπηεη ηφζν ηε βηνκεραληθή φζν θαη ηελ πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία θαη ηα ζπγγεληθά δηθαηψκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ δηεζλψλ 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ζην πεδίν δξάζεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ). 

Ηζηνξηθφ γεγνλφο γηα ηε δηεζλή πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ ζπγγεληθψλ 

δηθαησκάησλ ήηαλ ε Γηπισκαηηθή Γηάζθεςε Γελεχεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 2 κέρξη 20 

Γεθεκβξίνπ 1996 ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Oξγαληζκνχ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο 

(WIPO) θαη νδήγεζε ζηε ςήθηζε δχν λέσλ Γηεζλψλ πλζεθψλ. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
άθθνπια, Αζήλα 2005, ζ. 259 επ. θαη Κνηζίξεο Λ., Γίθαην Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο, 4ε έθδνζε, εθδ. 

άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2005, ζ. 212 επ. 
2
 ην ηνπ Ν. 2557/1997 άξ. 8 παξ. 18, δηεπθξηλίδεηαη φηη ν δηεζλήο φξνο «propriété intellectuelle (intellectual 

property)» απνδίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε ηνλ φξν «δηαλνεηηθή ηδηνθηεζία» θαη πεξηιακβάλεη, ηφζν ηελ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηα ζπγγεληθά δηθαηψκαηα, φζν θαη ηε βηνκεραληθή ηδηνθηεζία. 



Πεηξαηεία Λνγηζκηθνχ – Οηθνλνκηθέο Δπηπηψζεηο θαη Μέζα Πξνζηαζίαο Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ 

 

 64 

4.2.2 Σν Κνηλνηηθό Κεθηεκέλν 

 

ηνλ ηνκέα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ έρνπλ εθδνζεί 

νθηψ θνηλνηηθέο νδεγίεο πνπ απνηεινχλ ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν:  

1 Οδεγία 91/250/ΔΟΚ γηα ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. 

 2 Οδεγία 92/100/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα εθκίζζσζεο, ην δηθαίσκα δαλεηζκνχ θαη 

νξηζκέλα δηθαηψκαηα ζπγγεληθά πξνο ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζηνλ ηνκέα ησλ πξντφλησλ 

ηεο δηαλνίαο (θσδηθνπνίεζε κε Οδεγία 2006/115).  

3 Οδεγία 93/83/ΔΟΚ πεξί ζπληνληζκνχ νξηζκέλσλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα ηνπ 

δεκηνπξγνχ θαη ηα ζπγγεληθά δηθαηψκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δνξπθνξηθέο 

ξαδηνηειενπηηθέο κεηαδφζεηο θαη ηελ θαισδηαθή αλακεηάδνζε.  

4 Οδεγία 93/98/ΔΟΚ πεξί ελαξκνλίζεσο ηεο δηάξθεηαο πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη νξηζκέλσλ ζπγγελψλ δηθαησκάησλ (θσδηθνπνίεζε κε Οδεγία 

2006/116).  

5 Οδεγία 96/9/ΔΟΚ γηα ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ.  

6 Οδεγία 2001/29/ΔΚ γηα ηελ ελαξκφληζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ 

δεκηνπξγνχ θαη ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ.  

7 Οδεγία 2001/84/ΔΚ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα παξαθνινχζεζεο ππέξ ηνπ δεκηνπξγνχ ελφο 

πξσηνηχπνπ έξγνπ ηέρλεο  

8 Οδεγία 2004/48/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 

4.2.3 Η Δζληθή Ννκνζεζία  

Ζ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία πξνζηαηεχεηαη ηφζν κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θαηνρχξσζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1, 3 ηνπ πληάγκαηνο, φζν θαη κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο θαηνρχξσζεο ηεο ειεπζεξίαο ηεο ηδηνθηεζίαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ 

πληάγκαηνο, ελψ ε ξίδα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κπνξεί λα αλαδεηεζεί θαη ζην άξζξν 

16 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, πνπ πξνζηαηεχεη ηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε. 
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Ζ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηα ζπγγεληθά δηθαηψκαηα 

βαζίδεηαη ζην Ν. 2121/1993, φπσο έρεη κεηαγελέζηεξα ηξνπνπνηεζεί ηδίσο κε ην άξζξν 81 

Ν.3057/2002, πνπ ελαξκφληζε ηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηελ Οδεγία 2001/29 γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ δεκηνπξγνχ θαη ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο, θαζψο θαη κε ηα άξζξα 1, 2 θαη 4 Ν. 3524/2007, πνπ ελαξκνλίδνπλ ηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ηελ Οδεγία 2001/84 γηα ην δηθαίσκα παξαθνινχζεζεο θαη ηελ Οδεγία 2004/48 

γηα ηελ επηβνιή ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 

4.3 Οξγαληζκόο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (ΟΠΙ) 

Ο νξγαληζκφο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (Ο.Π.Η) είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. 

 Ηδξχζεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ 69 Ν.2121/1993 γηα ηελ "Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, 

πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη άιια Πνιηηηζηηθά Θέκαηα (ΦΔΚ Α/ 25/1993) θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην ΠΓ 311/1994 (ΦΔΚ A/ 165/1994), κε ην άξζξν 8 παξ. 13 θαη 14 Ν.2557/1997 (ΦΔΚ Α/ 

217/1997), θαζψο θαη κε ην άξζξν 7 παξ. 13 Ν.2819/2000 (ΦΔΚ Α/ 84/2000).  

Ο Οξγαληζκφο δηνηθείηαη απφ πεληακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ 

Ο.Π.Η είλαη ε πξνζηαζία ησλ δεκηνπξγψλ θαη ησλ δηθαηνχρσλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ, ε 

κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.2121/1993 θαη ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ε επνπηεία ησλ 

νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ε λνκνπαξαζθεπαζηηθή εξγαζία ζε ζέκαηα 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ. Ο Ο.Π.Η ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ αζρνιείηαη γεληθά κε θάζε πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη ζην ρψξν ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ, εθπξνζσπεί ηελ Διιάδα ζηνπο 

αξκφδηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαζψο θαη ζηα ξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
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4.4 Πξνζηαηεπόκελα έξγα ζην Γηαδίθηπν 

 

Αληηθείκελν ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απνηεινχλ ηα πξσηφηππα πλεπκαηηθά 

δεκηνπξγήκαηα ιφγνπ, ηέρλεο ή επηζηήκεο, πνπ εθθξάδνληαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη 

θπξίσο γξαπηνχ θεηκέλνπ, κνπζηθήο ζχλζεζεο, νπηηθναθνπζηηθνχ έξγνπ, θσηνγξαθίαο, 

εηθνλνγξάθεζεο, κεηάθξαζεο, δηαζθεπήο ή πξνζαξκνγήο έξγνπ, πξνγξάκκαηνο 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, βάζεο δεδνκέλσλ (άξζξν 2 παξ.1-3 Ν.2121/1993), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πνιπκεζηθψλ έξγσλ (multi-media), αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο 

ηζηνζειίδαο, εθφζνλ ζπληζηά πξσηφηππε ζχλζεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ. 

 Ο Ν. 2121/1993, κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθαλ ζην ειιεληθφ δίθαην νη δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 91/250/ΔΟΚ γηα ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, νξίδεη ξεηά φηη ηα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, αιιά θαη ην 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ πιηθφ ηνπο, ζεσξνχληαη σο έξγα ιφγνπ πξνζηαηεπφκελα θαηά ηηο 

δηαηάμεηο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (άξζξν 2 παξ. 3).  

ζνλ αθνξά ηα παηρλίδηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γηα λα απαληεζεί ην δήηεκα 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπο πξέπεη εμαξρήο λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ην 

νπνίν παξάγνληαη, θαη ηεο νπηηθναθνπζηηθήο παξνπζίαζήο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ην 

πξφγξακκα πξνζηαηεχεηαη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, φπσο ην πξφγξακκα ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, ελψ ε παξνπζίαζή ηνπο πξνζηαηεχεηαη σο νπηηθναθνπζηηθφ έξγν (άξζξα 2 παξ. 

1, 9 Ν. 2121/1993).  

 

4.5 Οκόηηκα Γίθηπα (peer-to-peer) 

 

Ζ αληαιιαγή αξρείσλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ επηηπγράλεηαη ράξε θπξίσο ζηε ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο peer-to-peer. Ζ ιεηηνπξγία απηήο ηεο ηερλνινγίαο βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία 

δηθηχσλ ππνινγηζηψλ, ζηα νπνία - αληίζεηα κε ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα πειάηε-

εμππεξεηεηή (client-server)  δελ ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλνη «πειάηεο» (clients), νη νπνίνη 

κφλν ιακβάλνπλ, θαη πξνθαζνξηζκέλνη «εμππεξεηεηέο» (servers), νη νπνίνη κφλν παξέρνπλ, 

αιιά έλαο αξηζκφο απφ νκφηηκνπο θφκβνπο (peer nodes) πνπ ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα σο 

«πειάηεο» θαη «εμππεξεηεηέο» ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ, 

αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο ππφ ίζνπο φξνπο. Οη δηάθνξνη νκφηηκνη θφκβνη είλαη δπλαηφ λα 
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παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο, ηαρχηεηα 

ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν ή απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα. Ζ δηθαζηεξηαθή αληηκεηψπηζε ηεο 

αληαιιαγήο πξνζηαηεπφκελσλ έξγσλ κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο peer-to-peer 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζηαδηαθή εμέιημε απηήο ηεο ηερλνινγίαο.  

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηφζν ζε εζληθφ 

φζν θαη ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζην πιαίζην ησλ πλζεθψλ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ γηα ηε Γηαλνεηηθή Ηδηνθηεζία (WIPO) ηνπ 1996, ε ρσξίο άδεηα ζέζε ελφο έξγνπ 

ζηε δηάζεζε άιισλ ρξεζηψλ κέζσ ελφο δηθηχνπ peer-to-peer απνηειεί πξνζβνιή ηνπ 

απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ λα επηηξέπεη ή λα απαγνξεχεη ηελ ςεθηαθή 

δηάρπζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ελψ θαη ε εκθάληζε ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε ή ην 

«θαηέβαζκα» (downloading) ηνπ αξρείνπ απφ έλα ηέηνην δίθηπν απνηεινχλ αλαπαξαγσγέο, 

γηα ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη ε άδεηα ηνπ δεκηνπξγνχ ή ηπρφλ άιινπ δηθαηνχρνπ. Σν 

«θαηέβαζκα» ελφο πξνζηαηεπφκελνπ έξγνπ απφ ην Γηαδίθηπν εληάζζεηαη ζηελ επξεία 

πεξίκεηξν ηνπ δηθαηψκαηνο αλαπαξαγσγήο. 

Πξφθεηηαη γηα αλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε 

ηνπ δηθηχνπ, ε νπνία ζηα δίθηπα peer-to-peer ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ηαπηφρξνλε δηάζεζε ηνπ 

έξγνπ ζε έλαλ απξνζδηφξηζην αξηζκφ ρξεζηψλ, θαζψο ε θηινζνθία ησλ δηθηχσλ peer-to-peer 

είλαη φηη θάζε έξγν πνπ ιακβάλεηαη απφ ην ρξήζηε πξέπεη λα πξνζθέξεηαη γηα αληαιιαγή ζην 

δίθηπν. Πξφθεηηαη γηα εμνπζία ςεθηαθήο δηάρπζεο ηνπ έξγνπ, δεδνκέλνπ φηη ε πξφζβαζε ζηα 

έξγα κέζσ ηνπ δηθηχνπ peer-to-peer πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ρψξν θαη ζην ρξφλν πνπ έρεη 

επηιέμεη ν ρξήζηεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δηάζεζε ηνπ έξγνπ ζην θνηλφ θαη ε αλαπαξαγσγή 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα, απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη αλ ε δηάζεζε ηνπ έξγνπ πνπ 

ηειείηαη αλαγθαζηηθά θαη απηφκαηα κε ην «θαηέβαζκα»  πξνζβάιιεη ην δηθαίσκα ςεθηαθήο 

δηάρπζεο ηνπ δεκηνπξγνχ. χκθσλα κε κία άπνςε, φηαλ ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

δελ αθήλεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη αλ ζα δηαζέζεη ην έξγν πνπ «θαηεβάδεη» 

ζην θνηλφ, αιιά ε δηάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγήο 

θαη ελφζσ απηή δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί, πξφθεηηαη γηα παζεηηθή δηάζεζε, ε νπνία δελ 

απνηειεί πξνζβνιή ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, δεδνκέλνπ φηη ζπρλά ν ρξήζηεο αγλνεί ηε 

δηελέξγεηα ηεο δηάζεζεο ηνπ έξγνπ ή ηνπιάρηζηνλ δελ κπνξεί λα ηελ ειέγμεη, νπφηε ιείπεη ην 

ζηνηρείν ηεο βνχιεζεο θαη ηεο πξφζεζεο ηνπ ρξήζηε. Δπηπιένλ θαηά ηελ ίδηα πάληνηε άπνςε  

φηαλ ν ρξήζηεο δηαζέηεη ην έξγν ζε άιινπο ρξήζηεο ηελ ψξα πνπ ην «θαηεβάδεη», δε δηαζέηεη 
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ην ίδην έξγν αθέξαην σο έλα πξνζηαηεπφκελν άπιν αγαζφ, αιιά δηάζπαξηα παθέηα 

δεδνκέλσλ ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο άιινπο ρξήζηεο, ηα νπνία απφ κφλα ηνπο δελ κπνξνχλ 

λα εθιεθζνχλ σο έξγν ή σο απνζπάζκαηα έξγνπ. Οξζφηεξε, σζηφζν, θαίλεηαη ε αληίζεηε 

άπνςε, ε νπνία δέρεηαη ηελ χπαξμε πξνζβνιήο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο εμαηηίαο ηεο 

ρσξίο άδεηα δηάζεζεο ηνπ έξγνπ ζην θνηλφ, άζρεηα απφ ην αλ απηή έρεη επηιεγεί απφ ην 

ρξήζηε ή αλ απνηειεί ηερληθή ζπλέπεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ peer-to-peer, ηελ νπνία 

δελ κπνξεί λα ειέγμεη ν ρξήζηεο. 

 

4.6 Σν δηθαίσκα αλαπαξαγσγήο  

 

ην Γηαδίθηπν ε ζηαζεξή ή κφληκε αλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ απνηειεί ζπλήζσο ην 

ηειηθφ ζηάδην κηαο ζχλζεηεο δηαδηθαζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη πνιιαπιέο κε ζηαζεξέο, 

θεπγαιέεο αλαπαξαγσγέο, πνπ δελ εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηεο κφληκεο αλαπαξαγσγήο ηνπ 

έξγνπ, αιιά ηε ιεηηνπξγία ηεο επηθνηλσλίαο απηνχ κέζα ζην Γηαδίθηπν. Ζ δεκηνπξγία 

θεπγαιέσλ αληηγξάθσλ απνηειεί κηα αλαγθαία δηαδηθαζία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Ο θνηλνηηθφο λνκνζέηεο επέιεμε έλαλ επξχηαην ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

εμνπζίαο αλαπαξαγσγήο, αξρηθά ζηελ Οδεγία 91/250/ΔΟΚ γηα ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ 

πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, κεηέπεηηα ζηελ Οδεγία 96/9/ΔΟΚ γηα ηε λνκηθή 

πξνζηαζία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ζπλνιηθά πιένλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ έξγσλ θαη 

γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ Οδεγία 2001/29/ΔΚ. χκθσλα κε ην 

άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο απηήο, ην νπνίν κεηαθέξζεθε ζην άξζξν 3 παξ. 1 α) ηνπ Ν. 2121/1993, 

«ηα κπάηη μέλη παπέσοςν ηο αποκλειζηικό δικαίυμα να επιηπέποςν ή να απαγοπεύοςν ηην 

άμεζη ή έμμεζη, πποζυπινή ή μόνιμη αναπαπαγυγή με οποιοδήποηε μέζο και μοπθή, εν όλυ ή 

εν μέπει». 

Ζ ζπκπεξίιεςε, επνκέλσο, ηεο πξνζσξηλήο αλαπαξαγσγήο ζηηο πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη 

ζην απφιπην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ δεκηνπξγνχ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ 

πξνεγνχκελε ιήςε άδεηαο γηα φιεο ηηο πξάμεηο πνπ ζέηνπλ ην έξγν ζε επαθή κε ην ρξήζηε. 

Μφληκε ή ζηαζεξή αλαπαξαγσγή απνηεινχλ νη πξάμεηο ηεο απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ ζην 

ζθιεξφ δίζθν ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (ROM), ηνπ «θαηεβάζκαηνο» (downloading) 

αξρείσλ ζηνλ ππνινγηζηή απφ ην Γηαδίθηπν, ηεο κεηαθνξάο (uploading) αξρείσλ ζην 

Γηαδίθηπν θαη ηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ (data transfer). 



Πεηξαηεία Λνγηζκηθνχ – Οηθνλνκηθέο Δπηπηψζεηο θαη Μέζα Πξνζηαζίαο Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ 

 

 69 

 Φεπγαιέα ή πξνζσξηλή αλαπαξαγσγή απνηεινχλ νη πξάμεηο ηεο απιήο πινήγεζε ζην 

Γηαδίθηπν, δειαδή ηνπ δηαδηθηπαθνχ «μεθπιιίζκαηνο» ησλ ηζηνζειίδσλ (browsing), ηεο 

απνζήθεπζεο αξρείνπ ζηελ πξνζσξηλή κλήκε εξγαζίαο (RAM) ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, ηεο απνζήθεπζεο ζε θξπθή κλήκε (caching, buffering) θαη ηεο δξνκνιφγεζε 

(routing) (πλνδηλνχ, 1999). Γε ζεσξείηαη, σζηφζν, αλαπαξαγσγή ε δεκηνπξγία εμσηεξηθνχ 

ζπλδέζκνπ (link), πνπ παξαπέκπεη απφ κηα ηζηνζειίδα ζε άιιε, δηφηη θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν 

δελ πξαγκαηνπνηείηαη αλαπαξαγσγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δεχηεξεο, θαη κφλν κε ηελ 

αλάθηεζή ηεο απφ ην ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηχνπ πξαγκαηνπνηείηαη αλαπαξαγσγή, αιιά απφ ην 

ρξήζηε θαη φρη απφ ην δεκηνπξγφ ηνπ ζπλδέζκνπ (Ηγγιεδάθεο, 2007). 

Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθηπαθή κεηάδνζε ησλ έξγσλ πξνυπνζέηεη θαη 

ζπλεπάγεηαη πνιιαπιέο πξνζσξηλέο αλαπαξαγσγέο, νη νπνίεο ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ηνπο δε γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνπο ρξήζηεο, ζα ήηαλ παξάινγν λα αλαδεηείηαη ε άδεηα ηνπ 

δεκηνπξγνχ γηα θάζε πξάμε πξνζσξηλήο αλαπαξαγσγήο. Έηζη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 

1 ηεο Οδεγίαο 2001/29/ΔΚ, δηάηαμε πνπ κεηαθέξζεθε απηνχζηα ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε,  

εμαηξνχληαη απφ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ «οι πποζυπινέρ ππάξειρ 

αναπαπαγυγήρ οι οποίερ είναι μεηαβαηικέρ και παπεπόμενερ και οι οποίερ αποηελούν 

αναπόζπαζηο και οςζιώδερ ημήμα μιαρ ηεσνολογικήρ μεθόδος, έσοςν δε υρ αποκλειζηικό ζκοπό 

να επιηπέτοςν α) ηην ενηόρ δικηύος μεηάδοζη μεηαξύ ηπίηυν μέζυ διαμεζολαβηηή ή β) ηη 

νόμιμη σπήζη ενόρ έπγος ή άλλος πποζηαηεςόμενος ανηικειμένος και οι οποίερ δεν έσοςν καμία 

ανεξάπηηηη οικονομική ζημαζία». Δμαηξνχληαη, επνκέλσο, νη πξάμεηο ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

«μεθπιιίζκαηνο» ησλ ηζηνζειίδσλ (browsing), ηεο απνζήθεπζεο αξρείνπ ζηελ πξνζσξηλή 

κλήκε εξγαζίαο (RAM) ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ηεο απνζήθεπζεο ζε θξπθή κλήκε 

(caching, buffering) θαη ηεο δξνκνιφγεζεο (routing). 

 

 



 

  

 

Δπίινγνο 

 

Σν γεγνλφο φηη, θαηά ηα άιια, λνκνηαγείο πνιίηεο πνπ δελ ζα ζθέθηνληαλ θαλ λα 

θιέςνπλ έλα CD απφ ην ξάθη θάπνηνπ θαηαζηήµαηνο, δελ βξίζθνπλ ηίπνηα ην θαθφ ζην λα 

θαηεβάδνπλ κνπζηθή απφ ην δηαδίθηπν, ίζσο λα απνηειεί θαη ηελ πηπρή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

είλαη θαη ε πην δχζθνιε. Κάπνηνη ρξήζηεο ην θάλνπλ θαη σο πξάμε «επαλάζηαζεο» ελαληίνλ 

ησλ «ιαίκαξγσλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ παξαγσγήο» πνπ ζπλσκνηνχλ κεηαμχ ηνπο λα 

θξαηνχλ ηηο ηηκέο ησλ πλεπκαηηθψλ έξγσλ ςειέο. ‗Έλαο ιφγνο πνπ νδεγεί ηνλ θφζκν λα 

ζθέθηεηαη έηζη, είλαη ην γεγνλφο φηη πιένλ πεξηκέλνπλ φηη ην ∆ηαδίθηπν είλαη εδψ γηα λα 

παξέρεη δσξεάλ πεξηερφµελν ην νπνίν κέρξη ηψξα ζπλεζίδακε λα πιεξψλνπκε ζην ―offline‖ 

πεξηβάιινλ (πεξηνδηθά, εθεµεξίδεο θιπ). Έλαο άιινο ιφγνο είλαη ην γεγνλφο φηη ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ) πνπ απεπζχλνληαη ζην θνηλφ έρνπλ ιαλζαζκέλα ζπλδέζεη ηελ 

αμία ελφο πλεπκαηηθνχ έξγνπ µε ηελ ηηκή ηνπ κέζνπ πνπ ην θέξεη. Ο θφζκνο δειαδή λνκίδεη 

φηη έλα πιαζηηθφ δηζθάθη καδί µε ην θνπηί θαη ην εμψθπιιφ ηνπ θέξνπλ φιε ηελ «δίθαηε» 

αμία θαη γηα απηά είλαη απνδεθηφ λα πιεξψλνπµε, ελψ ζεσξνχλ ην πεξηερφκελν ζε απηή 

ηαηλία φηη πξνέξρεηαη απφ κηα αλεμάληιεηε πεγή απφ ηελ νπνία είλαη απνδεθηφ λα µελ 

πιεξψλνπµε φηη πάξνπκε.  

Ζ θνπιηνχξα ηεο πεηξαηείαο επίζεο ελζαξξχλεηαη θαη απφ ηελ αλσλπκία πνπ 

πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ην δηαδίθηπν. Αθφκα θαη νη ρξήζηεο πνπ θαηαλννχλ πιήξσο γηαηί 

είλαη παξάλνκν λα πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο πεηξαηείαο, ζπλερίδνπλ λα ηηο δηαπξάηηνπλ αθνχ 

μέξνπλ φηη ππάξρεη πάξα πνιχ κηθξφο θίλδπλνο λα ζπιιεθζνχλ θαη λα ππνζηνχλ νπνηαδήπνηε 

ζπλέπεηα. Σν γεγνλφο φηη εθαηνκκχξηα άιινη ην θάλνπλ, δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ εληχπσζε 

φηη νη πξάμεηο ηνπο, αιιά θαη ε ίδηα ηνπο ε παξνπζία ζην δηαδίθηπν δελ είλαη πάξα κηα 

ζηαγφλα ζηνλ σθεαλφ πνπ δελ πξφθεηηαη πνηέ λα εληνπηζηεί ή λα μερσξίζεη.  

Έλαο παξάγνληαο πνπ ελζαξξχλεη ηελ πεηξαηεία, είλαη έλαο ζεβαζηφο αξηζκφο απφ θπβεξλν– 

θηιειεχζεξνπο (cyberl iberterians) πνπ πηνζεηνχλ ηελ ηδενινγία πνπ αξλείηαη ηελ λνκηκφηεηα 

ηνπ ζθεπηηθνχ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, πξνηηκψληαο θαιχηεξα ηελ ηδέα φηη ε 

πιεξνθνξία δελ κπνξεί λα είλαη ηδηνθηεζία θαλελφο.  

Δπηπξφζζεην ζε φια απηά ηα δεηήκαηα, είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ζήκεξα δεθάδεο 

νξγαληζκνί πνπ πξνσζνχλ ην ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα, αιιά θαη ην δσξεάλ ινγηζκηθφ θαη 
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ςεθηαθφ πεξηερφµελν. Έηζη έλαο ρξήζηεο κπνξεί εχθνια θαη θαζφια λφκηκα λα πξνκεζεπηεί 

µε ινγηζκηθφ γηα φιεο ηηο ρξήζεηο, απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεµα Linux, µέρξη θαη ην ηειεπηαίν 

utility, ρσξίο λα πιεξψζεη ην παξακηθξφ θαη λα έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα λα ην εθκεηαιιεπηεί 

φπσο απηφο ζέιεη. Αλ κεηξήζνπκε θαη ηελ επξεία δηάδνζε ηνπ YouTube φπνπ ν θάζε έλαο 

κπνξεί λα βξεη βίληεν γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε (πνπ µε θάπνηα κηθξά δσξεάλ εξγαιεία 

κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζηνλ ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή), αιιά θαη ηα εθαηνκκχξηα 

podcasts πνπ θπθινθνξνχλ ειεχζεξα θαη λφκηκα, ηα ακέηξεηα torrents θάζε είδνπο 

(ειεθηξνληθά βηβιία, κνπζηθή, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, βηληενηαηλίεο, ηειενπηηθέο εθπνκπέο 

θιπ), θαη ηα αξρεία πνπ θπθινθνξνχλ κέζα ζηα νκφηηκα δίθηπα (p2p), κπνξνχκε λα 

θαηαιάβνπκε γηαηί νη ρξήζηεο αξλνχληαη λα πιεξψζνπλ γηα ηελ απφθηεζε νπνηνπδήπνηε 

θνκκαηηνχ πλεπκαηηθνχ έξγνπ θαη ηνπο θαθνθαίλεηαη φηαλ αθνχλ ην πφζν ρξεψλνπλ νη 

δεκηνπξγνί ηνπ θαη ζε πφζνπο πεξηνξηζκνχο ππφθεηληαη αθφκα θαη φηαλ ην αγνξάζνπλ. 

Σέινο, αληηιακβαλφκαζηε φηη ηα «κέησπα» πνπ έρεη λα «πνιεκήζεη» φπνηνο ζέιεη λα ιχζεη ην 

πξφβιεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ ςεθηαθψλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ είλαη πάξα πνιιά. Δμ‘ 

άιινπ νη Υάθεξο ζα είλαη πάληα εθεί, έηνηκνη θαη πξφζπκνη λα «μεθιεηδψζνπλ» φπνηα 

θιεηδαξηά θηηαρηεί πνπ ζα ηνπο πεξηνξίδεη.  
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Παξάξηεκα 

 

Άξζξα θαη Γεκνζηεύκαηα 

 

 ACTA: Ο επόκελνο λόκνο γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ειεύζεξνπ δηαδηθηύνπ. 

 

 

Οη απινί θαζεκεξηλνί άλζξσπνη δερφκαζηε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζεκεξηλά επηζέζεηο 

πνπ ηεξκαηίδνπλ αηνκηθά δηθαηψκαηα, ειεπζεξίεο θαη αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Σν ζρέδην 

ππάξρεη απφ παιηά θαη ηέζεθε ζ‘ εθαξκνγή κε ην δήζελ ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ζηνπο 

δίδπκνπο πχξγνπο ησλ ΖΠΑ, πξηλ ζρεδνλ κηα δεθαεηία.  

πλερίδεηαη κε ην θαηαζθεχαζκα ηεο Κξίζεο, φπσο η‘ νλνκάδνπλ θαη ζαλ ηειηθφ ζηφρν 

έρεη ηνλ απφιπην πεξηνξηζκφ ησλ ιαψλ, ηελ έιιεηςε αληίδξαζεο, ηελ απφιπηε ππνηαγή θαη 

ηα θζελά εξγαηηθά ρέξηα ζε νινθιεξν ηνλ θφζκν πνπ ζα δνπιεχνπλ γηα ηα Αθεληηθά. 

Σν ρξήκα ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο ιίγνπο, αλ είλαη δπλαηφ ρσξίο ην παξακηθξφ 

θφζηνο. Οη κηζζνί (πείλαο) πνπ ζα δίλνπλ θαη πάιη ζα πξέπεη λα επηζηξέθνπλ ζε απηνχο, κε 

ηελ αγνξά δηθψλ ηνπο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Βέβαηα απηφ, έρεη πνιινχο παξακέηξνπο. Δλα απφ απηά πνπ ηξέκνπλ νη θπβεξλήζεηο θαη 

θαζεζηψηα ηεο πθειίνπ είλαη ε ειεχζεξε πιεξνθφξεζε. Σα πξάγκαηα ήηαλ ππφ έιεγρν φζν 

ππήξραλ ηα ζπκβαηηθά κέζα ελεκέξσζεο. 

http://www.pirateparty.gr/2011/12/acta-idiotiki-hlektronikh-epithrhsh/
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Με ηελ έθξεμε φκσο ηνπ δηαδπθηίνπ νη ηζνξξνπίεο άιιαμαλ θαη απηφ αθξηβψο είλαη ην 

πξφβιεκα (γη‘ απηνχο). Αλ ζηακαηήζεη ε ειεχζεξε πιεξνθφξεζε ηεο δηάδνζεο ηεο γλψζεο, 

ηα ππφινηπα είλαη απιά θαη ηεηειεζκέλα γεγνλφηα πνπ ζα γίλνπλ ζ‘ ειάρηζην δηάζηεκα. 

Καζφινπ ηπραίν πνπ ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο, θαηαηέζεθαλ ζπγρξφλσο ηα λνκνζρέδηα 

SOPA/PIPA θαη ACTA ηφζν ζε Ακεξηθή, φζν θαη ζε Δπξψπε. 

Μεηά ηελ θίλεζε ηεο 18εο Ηαλνπαξίνπ 2012 πνπ απνηειεί κηα ηζηνξηθή κέξα ζην 

δηαδίθηπν, ηα δπν πξψηα (SOPA θαη PIPA), κπήθαλ ζην ζπξηάξη (ζα ηα επαλαθέξνπλ κε 

άιιν φλνκα θαη άιιε πξφθαζε, λα είζαζηε βέβαηνη). 

Σν λνκνζέηεκα-θαηαζθεχαζκα φκσο πνπ εμαθνινπζεί αθνκα λα απεηιεί είλαη ην ACTA 

θαη απηφ αθνξά άκεζα νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη ηδηαίηεξα ηελ Δπξψπε. 

To ACTA απνηειεί κία πέξα απφ νινθάλεξε πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ απφ πάλσ ζηνπο 

απφ θάησ. ε θαξηνπλίζηηθε κνξθή παξαηίζεηαη κία εμαηξεηηθή απφδνζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο.  

-Ώξα ηψξα λα πξνρσξήζνπκε θαη ζην ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). 

Πηζηεχσ κε ηα παξαπάλσ ζα έρεηε αληηιεθζεί γηαηί ηνπο ηξνκάδεη ε ειεχζεξε δηάδνζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ην δηαδίθηπν. Φπζηθά φια ζαλ ηειηθφ ζηφρν έρνπλ ην ρξήκα, ηε 

ζπγθέληξσζή ηνπ ζε ιίγνπο. 

Γηα λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ην ACTA, ζα ζαο δψζσ έλα πνιχ απιφ παξάδεηγκα: 

Αο πνχκε πσο απνθαζίζαηε λα πάηε ζε θαπνηα ζρνιή θαη λα κάζεηε έλα κνπζηθφ φξγαλν. 

Πιεξψζαηε θαλνληθά ηα καζήκαηα ζαο θαη απνθηήζαηε ηελ γλψζε. 

Απηή ηε γλψζε απνθαζίζαηε λα ηε κεηαιακπαδεχζεηε ζηα παηδηά ζαο, ζηε γπλαίθα ζαο, ζε 

θάπνηνλ δηθφ ζαο άλζξσπν. Απφ ηε κηα ην θφζηνο ησλ καζεκαησλ θαη απφ ηελ άιιε γηαηί 

φρη?  

-Κη‘ φκσο! χκθσλα κε ην ACTA είζαζηε παξάλνκνη, θαζψο δψζαηε απηή ηε γλψζε 

ρσξίο πιεξσκή. Γσξεάλ δειαδεή θαζψο ην ACTA ηελ ζεσξεί ηδηνθηεζία (copyright) 

θάπνησλ θαη κφλν! 

χκθσλα κε ην ACTA ε πξάμε ζαο απηή ζα ζεσξείηαη παξάλνκε θαη επηβάιιεη κεγάια 

ρξεκαηηθά πξφζηηκα θαη πνηλέο θπιάθηζεο. Μάιηζηα εθηφο απηνχ, ζα έρεη δηθαίσκα ν 

ηδηνθηήηεο ηεο κνπζηθήο ζρνιήο πνπ ζαο δίδαμε (επί πιεξσκή), λα ζαο δεηεζεη απνδεκίσζε, 

επεηδή δψζαηε ηε γλψζε πνπ ζαο έδσζε (επί πιεξσκή), αιινχ (δσξεάλ). 

http://osarena.net/news/tetarti-1812012-blackout-web-tha-imaste-eki.html
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Καιά, ζα αλαξσηεζείηε θαη πνπ ζα ην κάζεη ν νηνζδήπνηε απηφ? Πσο δειαδή 

κεηαιακπαδεχζαηε ηηο επί πιεξσκή γλψζεηο ζαο γηα ηε κνπζηθή, ζηα παηδηά ζαο (δσξεάλ)? 

χκθσλα κε ην ACTA θαη πάιη, απφ ηε ζηηγκή πνπ κε θάπνην ηξφπν αλαθαηεπηήθαηε ζε 

θαπνην copyright (ζηε δηδαζθαιία κνπζηθήο ζην παξάδεηγκα καο), ζα παξαθνινπζείζηε 

ειεθηξνληθά. Κάζε είδνο ζπλνκηιίαο ζαο, θάζε επαθή ζαο, νηηδήπνηε κπνξείηε λα 

θαληαζηείηε. Καη αλ δίθαηα ε άδηθα (κε ηε ινγηθή ηνπ ACTA), θάπνηνο θξίλεη (ε απιά ζαο 

θαξθψζνπλ) πσο εκπιέθεζηε ζε θάηη ηέηνην, ζα πξέπεη λα ππνζηείηε ηηο ζπλέπεηεο (κεγάια 

ρξεκαηηθά πξφζηηκα θαη θπιάθηζε).  

 

-Απηφ ήηαλ παξάδεηγκα ζηε πξαγκαηηθή δσή, ην νπνίν δελ ππάξρεη ε παξακηθξή ακθηβνιία 

πσο είλαη ζηα άκεζα ζρέδηα ησλ αξπαθηηθψλ ηνπ πιαλήηε. 

Γηα λα πεξάζνπλ φκσο εθεί, πξέπεη πξψηα λα ην εθαξκφζνπλ ζην δηαδίθηπν. 

-Μα θαιά, ζ‘ αλαξσηεζείηε, πσο είλαη δπλαηφλ? Αθνχ δε θιέςαηε θάηη απφ θαλέλαλ. Γηα αλ 

ην πνχκε ζηελ απιή θαζεκεξηλή… δηθηπαθή γιψζζα: 

Απιά αληηγξάςαηε έλα αξρείν πνπ βξίζθεηαη ζε θάπνηα δηθηπαθή ηνπνζεζία. ΓΔΝ ην 

αθαηξέζαηε (θιέςαηε), απιά ην αληηγξάςαηε θαη ην κνηξαζηήθαηε. Κη‘ φκσο ζχκθσλα κε ην 
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ACTA, είζαζηε εγθιεκαηίαο θαη απηή ζαο ε πξάμε επίζεο ζεσξείηαη εγθιεκαηηθή θαη ζαο 

επηβάιιεη κεγάια ρξεκαηηθά πξφζηηκα θαη πνηλέο θπιάθηζεο. 

Αλ απηφ έλα αξρείν ην αλεβάζεηε ζε θάπνηα άιιε ηζηνζειίδα (ηε δηθή ζαο, ζε θάπνην 

forum, ζην Twitter/Facebook, YouTube θιπ), ηφηε δελ αξθεί απιά λα θαηέβεη ην αξρείν, κα 

πξέπεη ε ηζηνζειίδα λα ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη καδί κ‘ εζάο λα παξαπεκθζεί θαη ν 

ηδηνθηήηεο ηεο ζειίδαο απηήο. 

-Σν πην πηζαλφ είλαη νη απνξίεο ζαο λα έρνπλ κεγαιψζεη ηψξα. Αλ αλαξσηηέζηε πσο 

ζα αλαγλσξίζνπλ πσο θάπνην αξρείν είλαη πξνζηαηεπκέλν κε copyright απηφ είλαη εχθνιν 

θαζψο ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά θαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ ACTA, ν πάξνρφο ζαο (ε 

εηαηξεία πνπ πιεξψλεηε γηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν), ζα ειέγρεη (ειεθηξνληθά) ηα πάληα 

πνπ αθνξνχλ ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα ζηνλ ππνινγηζηή ζαο (100% ηεξκαηηζκφο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ) θαη ζα έρεη δηθαίσκα λα ζαο θφςεη ηε πξφζβαζε άκεζα θαη θπζηθά 

λα ππνζηείηε ηηο ζπλέπεηεο (κεγαιν ρξεκαηηθφ πξφζηηκν θαη θπιάθηζε) ζαλ εγθιεκαηίαο, 

θαζψο έηζη ζαο βιεπεη πιένλ ην ACTA. 

-Μάιηζηα απηά ηα δεδνκέλα, ζα κπνξεί ν πάξνρφο ζαο λα ηα δίλεη κε κηα απιή αίηεζε 

αθφκα θαη ζηνλ ππνηηζέκελν ζηγφκελν (εηαηξεία), ρσξίο εηζαγγειηθή απφθαζε. Σν ACTA 

αθφκα βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη αιιαγέο. Έξρεηαη ζην φλνκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (κε ηε ινγηθή πνπ είραλ νη ζηαπξνθφξνη ηνπ Μεζαίσλα πνπ 

θαηαθξενχξγεζαλ, θαηαιήζηεπζαλ θαη βίαζαλ  ζη‘ φλνκα ηνπ θαινχ!). 

Σα πξάγκαηα δείρλνπλ πσο κεηά ηελ ήηηα ηνπ SOPA/PIPA, ην ACTA ζα ην θάλνπλ 

λα πεξάζεη πάζε ζπζία. 

Σν ηη θάλνπκε εκείο ζαλ άλζξσπνη είλαη άιιε ππφζεζε. Βιέπεηε εδψ ζηελ Διιάδα, 

είκαζηε καζεκέλνη ζηε θνπηνπνλεξηά πνπ καο έρνπλ γαινπρήζεη ηφζα ρξφληα πνιίηηθνη θαη 

Μ.Μ.Δ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ Διιεληθή ηληεξλεηηθή γεληά ηνπ Facebook θαη ηελ εκηκάζεηα 

ηα πξάγκαηα είλαη αθφκα ρεηξφηεξα 

Με μερλάηε πσο νη θάζε ρψξα κπνξεί λα επηβάιεη λνκνζεζίεο γηα ην Internet θαη λα 

έρνπλ φηη είδνπο απαγνξεχζεηο ζέινπλ. 

Έλα παξάδεηγκα, απφ ηα πξφζθαηα, είλαη απηά  ηεο Λεπθνξσζίαο  θαη ηνπ Ηξάλ . 

Αθξηβψο ηα ίδηα ζέινπλ λα επηβάιινπλ θαη νη Έιιελεο ―πνιίηηθνη‖, φπσο άιισζηε είπε πξηλ 

θάπνηνπο κήλεο, έλαο απφ ην ζηλάθη ηνπο.  
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Γείηε θαη ην ζρεηηθφ βίληεν ζηελ  ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

<http://www.youtube.com/watch?v=63JyXmu0fqM&feature=player_embedded>,   ην νπνίν 

επεμεγεί κε πνιχ απιφ ηξφπν, σζηε λα γίλεη αληηιεπηφ θαη ζηνλ πην αδαή ηη είλαη ην ACTA 

θαη ηα νιέζξηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Γηα ηηο δξάζεηο ζρεηηθά κε ην ACTA, 

κπνξείηε λα ελεκεξσλφζαζηε, απφ ηε ζειηδα:  How to act against ACTA  

<http://www.laquadrature.net/wiki/How_to_act_against_ACTA> θαζψο ζαλ πγηψο 

ζθεπηφκελνη άλζξσπνη είκαζηε ελάληηα ζηε ηξνκνθξαηία, ηνλ θαζηζκφ θαη ηε ζηέξεζε ηεο 

ειεπζέξηαο. Απηά είλαη παλαλζξψπηλα δηθαηψκαηα, αιισζηε.  

ACTA: Ηδησηηθή Ζιεθηξνληθή Δπηηήξεζε 

-Δπίζεο ζα ήζεια λα ζαο πξνηείλσ λα δείηε θαη ην βηληεν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  

<http://www.youtube.com/watch?v=F1c0KzP0rNI&feature=player_embedded> πνπ ίζσο 

αξθεηνί αγλνείηε θαη είλαη έλαο ηξφπνο λα αληηιεθζείηε, καδί κε φια ηα πξνεγνχκελα πνπ 

δηαβάζηε θαη είδαηε εδψ, ην παηρληδη πνπ παίδεηαη ελάληηα ζηνλ άλζξσπν απφ ηνπο αιήηεο ηνπ 

πιαλήηε 

Α! Καη φζνη απφ ζαο λνκίδεηε φηη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ην κάδεκα ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ θαη νη πξνβνιέο ηνπ ζέκαηνο ζην facebook είλαη ρσξίο ιφγν ηζεθάξεηε εδψ ηα 

λνχκεξα ηνπ δηαδηθηπαθνχ πνιέκνπ ελαληίνλ ζηα SOPA/PIPA ! 

 

Πεγή:< http://www.blackstate.gr/epikairotita/219-acta-sopa-pipa.html>  

[29/01/2012] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=63JyXmu0fqM&feature=player_embedded
http://www.laquadrature.net/wiki/How_to_act_against_ACTA
http://www.laquadrature.net/wiki/How_to_act_against_ACTA
http://www.youtube.com/watch?v=F1c0KzP0rNI&feature=player_embedded
http://www.blackstate.gr/epikairotita/219-acta-sopa-pipa.html


Πεηξαηεία Λνγηζκηθνχ – Οηθνλνκηθέο Δπηπηψζεηο θαη Μέζα Πξνζηαζίαο Φεθηαθνχ Πεξηερνκέλνπ 

 

 81 

 ACTA: Ιδησηηθή Ηιεθηξνληθή Δπηηήξεζε  

 

 

ηηο 16 Γεθεκβξίνπ πηνζεηήζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Δ.Δ. εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ACTA, δεκνζηεπκέλε ζην ηέινο ελφο δειηίνπ ηχπνπ, ην νπνίν 

αθνξνχζε ζέκαηα αιηείαο θαη γεσξγίαο. 

 Ζ θίλεζε απηή θέξλεη ηελ ζπκθσλία απηή έλα βήκα πξηλ απφ ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηηο ρψξεο 

κέιε ηεο Δ.Δ. Μφλν ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κπνξεί ηψξα λα απνηξέςεη ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζπκθσλίαο απηήο. Σν Δπξσθνηλνβνχιην φκσο πέξπζη είρε ππεξςεθίζεη δήισζε 

ππνζηήξημήο ηεο θαη δελ είλαη θαζφινπ απηνλφεην φηη ζα νξζψζεη ην αλάζηεκά ηνπ ζηα 

ηεξάζηηα ζπκθέξνληα πνπ ηελ πξνσζνχλ. 

http://www.pirateparty.gr/2011/12/acta-idiotiki-hlektronikh-epithrhsh/
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Αιιά ηη είλαη ε ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Δκπνξηθή πκθσλία 

Δλαληίνλ ηεο Πιαζηνγξαθίαο); Πξφθεηηαη γηα κηα πνιπκεξή ζπκθσλία πνπ αθνξά ηηο 27 

ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη 10 αθφκα θξάηε (ΖΠΑ, Καλαδά, Μεμηθφ, Ηαπσλία, ηγθαπνχξε, Διβεηία, 

Απζηξαιία, Νέα Εειαλδία, Μαξφθν, Ν. Κνξέα), ε νπνία, ελψ ππνηίζεηαη έρεη ζηφρν ηελ 

«πιαζηνγξαθία» πξντφλησλ (εκπνξηθψλ, CD θ.ιπ.), ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαιχπηεη θαη 

δεκηνπξγεί έλα εληαίν πιαίζην παγθφζκηαο πξνζηαζίαο θαη εθαξκνγήο γηα ζέκαηα 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο -απφ ηα κνπζηθά πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα κέρξη ηα γελφζεκα 

θάξκαθα. Πξνζδηνξίδεη κάιηζηα θνηλνχο θαλφλεο πνηληθήο ηνπο αληηκεηψπηζεο. Σα ππφινηπα 

θξάηε πιελ ηεο Δ.Δ. έρνπλ επηθπξψζεη ή έρνπλ δειψζεη ήδε ηελ πξφζεζή ηνπο λα 

επηθπξψζνπλ ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία. 

Γελ πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα ζπλήζε εκπνξηθή ζπκθσλία. Απιά ε κνξθή ηεο 

δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξάθακςε ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ επί ηνπ ζέκαηνο ζε θάζε κία απφ ηηο εκπιεθφκελεο ρψξεο. Οη κφλνη 

πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο δηαπξαγκαηεπηέο θαη ηε δηαδηθαζία είλαη νη εηαηξηθνί θάηνρνη 

πάζεο θχζεσο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Δίλαη έλαο ηξφπνο αθφκα λα λνκνζεηνχλ νη ειίη 

εξήκελ ησλ ιαψλ θαη ηεο θνηλήο γλψκεο ησλ ρσξψλ ηνπο, έλαο ηξφπνο αθφκα λα αλαηξνχληαη 

ζηελ πξάμε νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε δηαβνχιεπζε. ηελ ηειηθή κνξθή πνπ ζα έξζεη 

πξνο ςήθηζε, ε κφλε επηινγή πνπ ζα δίλεηαη είλαη είηε ε νιηθή απνδνρή ή ε ζπλνιηθή 

απφξξηςε ησλ πξνβιέςεψλ ηεο ACTA απφ ηα επηκέξνπο θνηλνβνχιηα. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζπκθσλίαο είλαη απφιπηα αδηαθαλήο: φρη κφλν δελ 

γλσξίδνπκε πνηνη είλαη νη δηαπξαγκαηεπηέο θάζε πιεπξάο θαη ηη ζπδεηνχλ, αιιά αθφκα θαη νη 

ηνπνζεηήζεηο επί ηεο ζπκθσλίαο παξακέλνπλ αδεκνζίεπηεο. ηηο ΖΠΑ ην αίηεκα γηα 

δεκνζίεπζε ηνπ θεηκέλνπ ησλ ζπκθσληψλ πνπ ζπδεηνχληαλ απνξξίθζεθε θαη απφ ηελ 

θπβέξλεζε Μπνπο θαη απφ ηελ θπβέξλεζε Οκπάκα γηα «ιφγνπο εζληθήο αζθαιείαο». Ζ 

λνκηθή επηηξνπή ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ έρεη αξλεζεί λα δψζεη ζηε δεκνζηφηεηα ην πφξηζκά 

ηεο ζρεηηθά κε ηελ ACTA ηζρπξηδφκελε πσο θάηη ηέηνην «ζα δηαηάξαζζε ζνβαξά ηε ζχλζεηε 

δηαδηθαζία επηθχξσζεο ηεο ζπκθσλίαο ηεο ACTA θαη ησλ ζρέζεσλ ηεο Δ.Δ. κε ηα ππφινηπα 

ζπκβαιιφκελα κέιε, θαζψο ίζσο πξνθαηαιάκβαλε ηηο δηαδηθαζίεο επηθχξσζεο ζηηο άιιεο 

απηέο ρψξεο». ρη κφλν δειαδή ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη κπζηηθή, αιιά δελ ζα πξέπεη λα 

αθνπζηεί θαη ηίπνηα ην «δπζάξεζην» λνκηθά γηα ηε ζπκθσλία απηή, κελ ηπρφλ θαη 

απνζαξξπλζεί θάπνηα ρψξα απφ ην λα ηελ πξνσζήζεη... 
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Γελ είλαη θαλ δπλαηφλ λα κάζνπκε σο πνιίηεο ηηο ζέζεηο πνπ ππνζηήξημαλ ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο νη εθπξφζσπνη ηεο Δ.Δ. ή θάζε άιιεο ρψξαο. Αθνχγεηαη πσο νη Δπξσπαίνη 

δηαπξαγκαηεπηέο πξνψζεζαλ ηηο ζθιεξφηεξεο πξνβιέςεηο ηεο ζπκθσλίαο, π.ρ. ηηο πνηληθέο 

θπξψζεηο θαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ή ηελ ελζάξξπλζε γηα παξαβίαζε ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο... 

Απφ δηάθνξεο δηαξξεχζαζεο πιεξνθνξίεο απηφ πνπ έρνπκε κάζεη είλαη φηη νη πην αθξαίεο 

πξνβιέςεηο ηεο αξρηθήο δηαηχπσζεο ηεο ACTA έρνπλ απνζπξζεί, αιιά παξακέλεη έλαο 

ππξήλαο άξζξσλ πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ινγνθξηζίαο, ειεπζεξίαο πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν αιιά θαη θηλδχλνπο αθφκα θαη γηα ηε δηαθίλεζε θζελψλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ ή 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο δηαθφξσλ εηδψλ ζπφξσλ γηα ηε γεσξγία... 

 

Ζ νκάδα ςεθηαθψλ δηθαησκάησλ La Quadrature du Net αλαιχνληαο ην θείκελν ηεο ηειηθήο 

ζπκθσλίαο, αιιά θαη άιιεο νξγαλψζεηο πνπ κάρνληαη ελαληίνλ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

ςεθηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ έρνπλ επηζεκάλεη πνιιά θξίζηκα δεηήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ κε ηε ζπκθσλία.  

Μεηαμχ απηψλ: 

1. Γεκηνπξγία ελφο ηδησηηθνπνηεκέλνπ δηθηχνπ ινγνθξηζίαο: Οη πάξνρνη δηαδηθηπαθήο 

πξφζβαζεο κεηαηξέπνληαη ζε επηηεξεηέο ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ ρξεζηψλ 

ηνπο, θαζψο γίλνληαη λνκηθά ππεχζπλνη γη' απηέο. Απηφ ζα αλαγθάζεη ηνπο παξφρνπο λα 

παξαθνινπζνχλ καδηθά θαη γεληθεπκέλα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο, βάδνληαο 

φξηα εθεί φπνπ νη ίδηνη, απζαίξεηα, εθηηκνχλ πσο πξέπεη. Οη πάξνρνη απνθηνχλ ινηπφλ 

αζηπλνκηθφ ξφιν ζε ζπλεξγαζία κε θαηφρνπο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ (ΚΠΓ) θαη 

επηβάιινπλ πνηλέο (αίξνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ρξήζηεο ή θιείλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε 

«πξνβιεκαηηθνχο» γηα ηνπο ΚΠΓ ηζηνρψξνπο). Καζψο νη πάξνρνη ζα είλαη ππφ ηελ ηζρπξή 

πίεζε ησλ ΚΠΓ (θπξίσο ηεο κνπζηθήο θαη θηλεκαηνγξαθηθήο βηνκεραλίαο) ζα εμσζεζνχλ ζε 

θηιηξάξηζκα ηνπ δηαδηθηχνπ, κπινθάξηζκα «ππφπησλ» ηζηνρψξσλ (ή θαη απιά δπζάξεζησλ 

γηα ηνπο ΚΠΓ). Πέξα απφ ηνπο παξφρνπο, αλάινγεο ζπζηάζεηο θαη απαηηήζεηο απφ ηνπο ΚΠΓ 

κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε κεραλέο αλαδήηεζεο, δηαθεκηζηέο αιιά θαη εηαηξείεο 

κηθξνπιεξσκψλ (Pay Pal θ.ιπ.). 

2. ηνρνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ: Οη αλαθνξέο ζε «κέζα επξείαο δηαλνκήο γηα ζθνπνχο 

θαηαπάηεζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ» δεκηνπξγνχλ εχινγεο αλεζπρίεο πσο θάζε 
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πιαηθφξκα φπνπ δπλεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ «παξαβηάζεηο πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ» ζα κπνξεί λα βξεζεί ζην ζηφραζηξν ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ. Απφ πιαηθφξκεο 

blogging, δίθηπα P2P κέρξη πξνγξάκκαηα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ... 

3. Παξάθακςε ηζρχνληνο πνηληθνχ δηθαίνπ: Δπηβάιιεη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ παξαθάκπηνπλ 

ηηο λνκνζεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη εγγπήζεηο ηεο Δ.Δ. θαη ησλ θξαηψλ - κειψλ ηνπο, θάηη πνπ 

θαζίζηαηαη αθφκα πην επηθίλδπλν ιφγσ ηεο αζάθεηαο ησλ δηαηππψζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 

4. Μφληκε παξάθακςε ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο: Μηα επηηξνπή ηεο ACTA ζα κπνξεί λα 

κεηαβάιιεη ηε ζπκθσλία θαη κεηά ηελ πηνζέηεζή ηεο, θάηη πνπ νπζηαζηηθά ηελ θαζηζηά κε 

εθιεγκέλν λνκνζέηε. Πξφθεηηαη γηα παξάδνζε ιεπθήο λνκνζεηηθήο επηηαγήο ζε έλα 

αδηαθαλέο θαη ειεγρφκελν απφ ηδησηηθά ζπκθέξνληα ζψκα. 

5. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο απνθηνχλ απνθαζηζηηθή δηθαηνδνζία γηα ζέκαηα πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ θνξηίσλ πνπ κεηαθέξνληαη κέζα ζηελ Δ.Δ. ή δηά κέζνπ απηήο. Απηφ ζα 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα π.ρ. λα κπνξνχλ νη αξρέο λα θξαηνχλ ή λα θαηάζρνπλ εκπνξεχκαηα 

γελφζεκσλ θαξκάθσλ, αιιά θαη ζπφξσλ, απιά θαη κφλν κε ηελ θαηαγγειία, κε θξηζηκφηαηεο 

ζπλέπεηεο γηα ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ θαη φρη κφλν... 

Απηφ δελ είλαη παξά έλα ηκήκα ησλ ηεξάζηησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

έγθξηζε ηεο ζπκθσλίαο ACTA. Ζ ηειεπηαία δεκνθξαηηθή θαηαθπγή είλαη πιένλ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνξξίςεη ηειεζίδηθα ηε ζπκθσλία 

απηή. Δίλαη θξίζηκν ινηπφλ θαη ζηελ Διιάδα, φπσο θαη ζε φιε ηελ Δπξψπε, λα ηνπνζεηεζνχλ 

ηα θφκκαηα θαη νη επξσβνπιεπηέο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ. Ήδε βξηζθφκαζηε ζε κηα θξίζε 

δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ζηελ Δ.Δ. Θα ηελ εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ; Ζ ηζηνξία ησλ 

ςεθνθνξηψλ ζην ζέκα δείρλεη πσο νη επξσβνπιεπηέο ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ ΛΑΟ ζπζηεκαηηθά 

ππεξςήθηδαλ ζρεδφλ θάζε πξφηαζε ππέξ ηεο ACTA πνπ εηίζεην ζε ςεθνθνξία. Θα πξέπεη 

λα εμεγήζνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηε ζηάζε ηνπο θαη αλ ζα επηκείλνπλ ζε απηή... 

Πξφζθαηα άηνκα θαη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ βξαβεπζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα κε ην Βξαβείν 

Εαράξνθ ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ γηα ηελ Διεπζεξία ηεο θέςεο έζηεηιαλ επηζηνιή ζρεηηθά 

κε ηελ ACTA ζην ζψκα. Ζ επηζηνιή απηή θαηαιήγεη: 

«Ο εμαλαγθαζκφο εηαηξεηψλ ζε ηδησηηθή ινγνθξηζία ηνπ Γηαδηθηχνπ ρσξίο θακία δηθαζηηθή 

επνπηεία, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ παξσρεκέλα σο επί ην πιείζηνλ νηθνλνκηθά 

κνληέια, ζα απνηεινχζε δπζαλάινγε παξαβίαζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, ηεο 
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πιεξνθφξεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ νδφο απηή πεγαίλεη ελάληηα ζηηο ίδηεο ηηο αξρέο πάλσ 

ζηηο νπνίεο ζεκειηψζεθε ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

Καζψο ε Δπξψπε παιεχεη κε κηα κείδνλα θξίζε ηαπηφηεηαο θαη αμηψλ, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην έρεη ηζηνξηθή επζχλε. Απνξξίπηνληαο ηελ ACTA νη εθιεγκέλνη εθπξφζσπνη ηεο 

E.E. ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ππνδνκήο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ην 

κέιινλ ησλ θνηλσληψλ καο θαη ηεο δεκνθξαηίαο καο...». 

 

Πεγή:<http://www.pirateparty.gr/2011/12/acta-idiotiki-hlektronikh-epithrhsh/> 

[31/12/2011] 
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 Μηθξνηζίπ-όπιν θαηά ηεο πεηξαηείαο 

 

 

Οινθαίλνπξγηαο ηερλνινγίαο κηθξνηζίπ ιαλζάξεη ε 

Intel Corporation πνπ 

θαζηζηνχλ πην αζθαιή ηε δηαθίλεζε ζην Ηληεξλεη ησλ 

ηαηληψλ ησλ ζηνχληην. 

Μηιάκε θπζηθά γηα ηελ ππεξεζία live streaming πνπ 

πξνζθέξεη «θαηέβαζκα» ηαηληψλ γηα ηνπο  

θαηαλαισηέο κε έλα εμειηγκέλν ζχζηεκα, θαζψο ην 

λέν ηθξνηζίπ αζθαιείαο κε ηνλ θσδηθφ Sandy Bridge ελψλεη γηα πξψηε θνξά ηνλ θεληξηθφ 

επεμεξγαζηή κε ηνλ επεμεξγαζηή γξαθηθψλ ζην ίδην θνκκάηη ζηιηθφλεο, θαζηζηψληαο ην πην 

γξήγνξν, πην απνδνηηθφ θαη θαηά ηα θαηλφκελα πην θεξδνθφξν.  

Δίλαη επίζεο έλα φπιν θαηά ηεο δηαδηθηπαθήο πεηξαηείαο ην νπνίν ζηνχληην ζαλ απηφ ηεο 

Warner Bros εηνηκάδνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην κηθξνηζίπ θαζψο νη ηαηλίεο ζα πξνζθέξνληαη γηα θαηέβαζκα ζε high 

definition ηαπηφρξνλα κε ηελ θπθινθνξία ηνπο ζε DVD. 

 

Πεγή :<http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=49228948> 

[20/11/2011] 
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 Με πεηξαηηθό ινγηζκηθό νη κηζνί ππνινγηζηέο ηνπ πιαλήηε  

 

ρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ (Ζ/Τ) παγθνζκίσο (47%)  απνθηνχλ ην 

ινγηζκηθφ ηνπο κε παξάλνκν ηξφπν, ζε κφληκε ή 

ηαθηηθή βάζε.  

ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δε ηα λνχκεξα είλαη πνιχ 

πςειφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ πην ελδειερή έξεπλα, πνπ 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρξήζηεο Ζ/Τ, ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζηελ πεηξαηεία ινγηζκηθνχ θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Σα 

παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα, πνπ δηεμήγαγε ε εηαηξεία Ipsos Public 

Affairs, εθ κέξνπο ηεο Business Software Alliance (BSA) - δηεζλνχο νξγαληζκνχ, πνπ 

εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηεο βηνκεραλίαο εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ, θαη απεπζχλζεθε ζε πεξίπνπ 

15.000 ρξήζηεο Ζ/Τ ζε 32 ρψξεο, πξαγκαηνπνηψληαο 400 έσο 500 πξνζσπηθέο ή 

ειεθηξνληθέο ζπλεληεχμεηο ζε θάζε ρψξα. 

χκθσλα κε ηε κειέηε, ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ Ζ/Τ ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν 

απνθηνχλ ζπζηεκαηηθά ην ινγηζκηθφ ηνπο κε παξάλνκα κέζα, φπσο είλαη ε αγνξά κίαο άδεηαο 

ρξήζεο γηα έλα πξφγξακκα ινγηζκηθνχ θαη ε κεηέπεηηα εγθαηάζηαζή ηνπ ζε πνιιαπινχο 

ππνινγηζηέο ή ην θαηέβαζκα (download) πξνγξακκάησλ απφ δίθηπα αληαιιαγήο (peer to 

peer), εθθξάδνληαο, σζηφζν, ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηηο αμίεο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. Ζ Κίλα δηαηεξεί ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηαθηηθψλ πεηξαηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

άιιεο ρψξεο, πνπ κειεηήζεθαλ θαη αθνινπζνχλ ε Νηγεξία, ην Βηεηλάκ, ε Οπθξαλία, ε 

Μαιαηζία, ε Σατιάλδε, ε Ηλδνλεζία, ε ανπδηθή Αξαβία, ε Νφηηα Κνξέα θαη ην Μεμηθφ. 

Ζ κειέηε θαηαδεηθλχεη, επίζεο, φηη ζηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

πεηξαηψλ ινγηζκηθνχ πηζηεχεη ιαλζαζκέλα πσο νξηζκέλνη ηξφπνη απφθηεζεο ινγηζκηθνχ 

είλαη παξάλνκνη, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη. Σαπηφρξνλα, πηζηεχνπλ φηη ε πεηξαηεία 

απνηειεί θνηλή πξαθηηθή θαη πσο είλαη κάιινλ απίζαλν λα πηάζνπλ ηνπο πεηξαηέο 

ινγηζκηθνχ. Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ζε παγθφζκην επίπεδν, νη ιακβάλνληεο ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη εθθξάδνπλ απφςεηο, πνπ 

ζπκπίπηνπλ κε εθείλεο άιισλ ρξεζηψλ Ζ/Τ. «Υξεηάζηεθαλ εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα 
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πεηξαηψλ, γηα λα θιέςνπλ ινγηζκηθφ αμίαο 59 δηζ. δνιαξίσλ, ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν. Σψξα, 

έρνπκε απνθηήζεη θαιχηεξε αληίιεςε γχξσ απφ ην ζθεπηηθφ ηνπο», δήισζε ν πξφεδξνο & 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο BSA, Ρφκπεξη Υφιηκαλ. «Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία είλαη ζαθή: Γηα 

λα κεησζεί ε πεηξαηεία ινγηζκηθνχ, πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη 

κεκνλσκέλνη ρξήζηεο, ζρεηηθά κε ην ηη ζπληζηά λφκηκε απφθηεζε θαη ρξήζε ινγηζκηθνχ, 

θαζψο θαη λα εθαξκνζηνχλ νη λφκνη πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, απνζηέιινληαο, έηζη, έλα 

μεθάζαξν θαη απνηξεπηηθφ κήλπκα ζηελ αγνξά», ππνγξάκκηζε ν ίδηνο. 

 

Πεγή:<http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathworld_1_07/09/2011_405234> 

[25/10/2011] 
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 Παξάλνκν ην 50% ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παγθνζκίσο 

 

 

ρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

(Ζ/Τ) παγθνζκίσο (47%) απνθηνχλ ην ινγηζκηθφ ηνπο κε 

παξάλνκν ηξφπν, ζε κφληκε ή ηαθηηθή βάζε.  

ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δε ηα λνχκεξα είλαη πνιχ 

πςειφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ πην ελδειερή έξεπλα, πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρξήζηεο Ζ/Τ, ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη 

ζηελ πεηξαηεία ινγηζκηθνχ θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα, πνπ δηεμήγαγε ε εηαηξεία Ipsos 

Public Affairs, εθ κέξνπο ηεο Business Software Alliance (BSA) - δηεζλνχο νξγαληζκνχ, πνπ 

εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηεο βηνκεραλίαο εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ, θαη απεπζχλζεθε ζε πεξίπνπ 

15.000 ρξήζηεο Ζ/Τ ζε 32 ρψξεο, πξαγκαηνπνηψληαο 400 έσο 500 πξνζσπηθέο ή 

ειεθηξνληθέο ζπλεληεχμεηο ζε θάζε ρψξα. 

χκθσλα κε ηε κειέηε, ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ Ζ/Τ ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν 

απνθηνχλ ζπζηεκαηηθά ην ινγηζκηθφ ηνπο κε παξάλνκα κέζα, φπσο είλαη ε αγνξά κίαο άδεηαο 

ρξήζεο γηα έλα πξφγξακκα ινγηζκηθνχ θαη ε κεηέπεηηα εγθαηάζηαζή ηνπ ζε πνιιαπινχο 

ππνινγηζηέο ή ην θαηέβαζκα (download) πξνγξακκάησλ απφ δίθηπα αληαιιαγήο (peer to 

peer), εθθξάδνληαο, σζηφζν, ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηηο αμίεο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. 

Ζ Κίλα δηαηεξεί ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηαθηηθψλ πεηξαηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ρψξεο, 

πνπ κειεηήζεθαλ θαη αθνινπζνχλ ε Νηγεξία, ην Βηεηλάκ, ε Οπθξαλία, ε Μαιαηζία, ε 

Σατιάλδε, ε Ηλδνλεζία, ε ανπδηθή Αξαβία, ε Νφηηα Κνξέα θαη ην Μεμηθφ. 

Ζ κειέηε θαηαδεηθλχεη, επίζεο, φηη ζηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

πεηξαηψλ ινγηζκηθνχ πηζηεχεη ιαλζαζκέλα πσο νξηζκέλνη ηξφπνη απφθηεζεο ινγηζκηθνχ 

είλαη παξάλνκνη, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη. Σαπηφρξνλα, πηζηεχνπλ φηη ε πεηξαηεία 

απνηειεί θνηλή πξαθηηθή θαη πσο είλαη κάιινλ απίζαλν λα πηάζνπλ ηνπο πεηξαηέο 

ινγηζκηθνχ. 
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Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ζε παγθφζκην επίπεδν, νη ιακβάλνληεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

απνθάζεηο παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη εθθξάδνπλ απφςεηο, πνπ ζπκπίπηνπλ κε εθείλεο 

άιισλ ρξεζηψλ Ζ/Τ. 

«Υξεηάζηεθαλ εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα πεηξαηψλ, γηα λα θιέςνπλ ινγηζκηθφ αμίαο 59 δηζ. 

δνιαξίσλ, ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν. Σψξα, έρνπκε απνθηήζεη θαιχηεξε αληίιεςε γχξσ απφ ην 

ζθεπηηθφ ηνπο», δήισζε ν πξφεδξνο & δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο BSA, Ρφκπεξη Υφιηκαλ.  

«Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία είλαη ζαθή: Γηα λα κεησζεί ε πεηξαηεία ινγηζκηθνχ, πξέπεη λα 

εθπαηδεπηνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη κεκνλσκέλνη ρξήζηεο, ζρεηηθά κε ην ηη ζπληζηά ηε 

λφκηκε απφθηεζε θαη ρξήζε ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη λα εθαξκνζηνχλ νη λφκνη πεξί 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, απνζηέιινληαο, έηζη, έλα μεθάζαξν θαη απνηξεπηηθφ κήλπκα ζηελ 

αγνξά», ππνγξάκκηζε ν ίδηνο. 

 

Πεγή:<http://www.newsbeast.gr/technology/arthro/225734/mastiga-i-peirateia-logismikou/> 

[25/10/2011] 
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