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 Opinió

  La pirateria del s. XXI

La pirateria moderna s'entén com  la còpia, venda o 
distribució de material sense el pagament dels drets 
d'autor,  per  tant,  es  considera  una  infracció 
deliberada  a la legislació  que protegeix  la propietat 
artística o intel·lectual. 

Conseqüències
La violació dels drets d'autor per part dels pirates de 
productes  culturals  nega  als  artistes  i  intèrprets  el 
guany legítim que genera la seva labor de creació. En 
conseqüència, les pèrdues mundials en els sectors de 
la  música,  del  cinema  i  del  programari,  podrien 
ascendir  a  desenes  de  milers  de  milions  d'euros 
anuals. 

La pirateria en els Ipods
Normalment  la gent  es  pirateja  el  seu Ipod,  per  no 
haver de passar sempre per a l'Itunes.

D'aquesta  manera  poden  tenir  en   el  seu  Ipod 
programes que no són d' Apple, és a dir: Windows.

Molts d'aquests programes, per no dir tots els surten 
gratuïts, també la música, els vídeos, etc.

La pirateria en les vídeo-consoles
Pirateria en la PSP (Play Station Portable), el pirateig 
consisteix en:

Passar la bateria de la màquina, que és el lloc on té la 
memòria,  en  un  altre  format,  en  aquest  cas 
“pandora.”

Els  jocs  “pirates”  es  baixen  d'Internet  i  es 
descomprimeixen,  tot  seguit  es  posen  en  una 
memòria extraïble que té la màquina.

Play Station ha desenvolupat un maquinari que porten 
els  jocs  nous,  comprats,  per  despiratejar  les  PSP. 
D'aquesta manera “eviten” la pirateria. 

-Tot pirateig té el seu risc.

Pirateig  de  la  PS” (Play Station 2)

Un cop la màquina està piratejada es graven els jocs 
en  discs,  per  després  introduir-los  a  la  màquina  i 
reproduir-los.

-Tot pirateig és il·legal.

Pirateig   de la PS3

La PS3 de moment sembla que no existeix el pirateig, 
d'aquest  aparell  encara  sembla  que  algun  ciutadà 
xinès el practica.

- Pirateig de la WII.

La  Wii  si  que  es  pot  piratejar  (no  legal)  de  forma 
segura. També es graven els jocs en discs o en una 
memòria  que  la  pots  obtenir  en  una  botiga  de 
tecnologia.

-El pirateig a la Nintendo Ds.

És el pirateig més fàcil  de realitzar,  només t'has de 
comprar  una  memòria  i  un  adaptador,  tot  seguit  li 
passen els jocs desitjats i ja s'hi pot jugar.

La pirateria al carrer
Les persones que es posen a vendre jocs, vídeos, 
musica,  etc...  S'arrisquen  que  la  policia  els 
detingui.

Aquesta gent va al cinema (en el cas del vídeo) i 
il·legalment porten una càmera amagada per gravar 
la pel·lícula.

Un cop tenen la pel·lícula la porten en  un lloc que 
tenen  ells,  amb  uns  ordinadors  que  permeten 
gravar 10  CDs aproximadament.

Això els permet fer aquest procés molt més ràpid i 
vendre més.

La pirateria a casa
A tothom a  qui  li  agrada  escoltar  música,  veure 
vídeos, etc..., en casos normals no els agrada pagar 
el preu tant elevat que tenen els discs.

Fan servir uns programes específics:

Ares:  descàrrega  de  música,  programes,  vídeos, 
etc..

Emule: descàrrega de música,  programes,  vídeos, 
etc...

A Tube catcher: descàrrega de vídeos del youtube.

Etc...

No pirategis!!


