JOS MAHDOLLISTA,VERTAA AINA EPÄILYTTÄVÄÄ TUOTETTA VARMISTETUSTI AITOON TUOTTEESEEN

AITO

Piraatti-DVD:stä löytyy yleensä yksi tai
useampia seuraavista tuntomerkeistä
•
•
•
•
•

Aidosta CD:stä löytyy yleensä yksi tai useampia
seuraavista tuntomerkeistä.
•
•
•
•

Levy-yhtiö kerrottu selvästi
Lisenssitiedot
Laadukas kansilehti ja kuvamateriaali
(Vähintään) neliväripainatus

• Paperi hyvälaatuista
• SID-koodi
• Muovikotelo tai tasokas pahvikotelo

•
•
•
•
•
•

Aidot CD:t tuotetaan aina korkeatasoisesti. Kansilehden kuvamateriaali toteutetaan yleensä
nelivärisenä (lisäksi saatetaan käyttää esim. metallisia lisävärejä). Kansilehti on harvoin
yksisivuinen; usein se on tyylikäs monisivuinen lehtinen. CD:t myydään yleensä kovassa
muovikotelossa tai laadukkaassa pahvipakkauksessa.
Musiikki-DVD:stä löytyvät samat tuntomerkit kuin CD:stä. Lisäksi tuotteessa on DVD-logo.

•

Kansilehdellä virheellistä
tietoa elokuvista,
näyttelijöistä, tuottajista,
ohjaajista tai
lisämateriaalista, jotka
eivät liity DVD:hen.

Aluekoodi "All" tai "Kaikki"
Heikkolaatuiset, helposti irtoavat etiketit
Elokuvan nimi on puutteellinen tai puuttuu kokonaan levyltä
Julkaisuajankohta – elokuva on yhä teattereissa
Alue 1 -logot yhdistettynä aasialaiseen tai kyrilliseen
kirjoitukseen
Kirjoitusvirheitä
Eroavuuksia levyn ja kansien välillä
Kansilehdellä virheellistä tietoa muista elokuvista
Väripainatus kehnoa / kuvat suttuisia
Paperi heikkolaatuista
Tekijänoikeuden haltijaa ei ole mainittu tai haltija virheellinen
tai keksitty
DVD:llä useampi kuin yksi elokuva

Ohjeet laillisten tuotteiden erottamiseksi väärennöksistä
ja piraattituotteista on tuottanut MPAA / MPA.
© 2003 Motion Picture Association MPA. Suomenkielisen
käännöksen on tuottanut
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
Pieni Roobertink. 16 A, 00120 HELSINKI,
p. 09-6804 4059, fax. 09-6803 4033
info@antipiracy.fi
www.antipiracy.fi

Ohjeet laillisten tuotteiden erottamiseksi väärennöksistä

Mitä ovat piraattituotteet?

ja piraattituotteista on tuottanut IFPI.

Luvattomia kopioita laillisista musiikkiäänitteistä.

© 2003 IFPI Secretariat. Suomenkielisen käännöksen

• Yleensä alkuperäisestä poikkeavissa pakkauksissa
• Usein kokoelmia monen eri artistin äänitteistä
• Yleensä heikkolaatuisia

AITO

p. 09-6804 4059, fax. 09-6803 4033

Mitä ovat väärennökset?

info@antipiracy.fi

Pakkausta myöten mahdollisimman tarkkoja kopioita alkuperäisestä.

www.antipiracy.fi

Aidosta DVD:stä löytyy
yleensä yksi tai useampia
seuraavista tuntomerkeistä.

• Tarkoituksena erehdyttää ostajaa
• Kuvat, tavaramerkit ja logot väärennettyjä

on tuottanut
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
Pieni Roobertink. 16 A, 00120 HELSINKI,

EPÄILYTTÄVÄ

Piraatti-CD:stä löytyy yleensä yksi tai
useampia seuraavista tuntomerkeistä

pirate
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Ei levy-yhtiön logoa
SID-koodi tuhrittu
Ei SID-koodia
Heikkolaatuinen kansilehti ja kuvamateriaali, usein vain
kaksiväripainatus
Paperi kehnoa
Promoversioita
Lisenssi- ja tavaramerkkitiedot puutteelliset, virheelliset tai
puuttuvat kokonaan
Eroavuuksia levyn ja kansien välillä
Kirjoitusvirheitä
Artistin tai levyn nimi puutteellinen tai puuttuu kokonaan
Levyllä usean artistin koko albumit
Alhainen hinta
Ei muovikoteloa
CD:t, muovikotelot ja kansilehdet pakattu erikseen
Kyseessä on CD-R- tai DVD-R-levy.

Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Region 6

EPÄILYTTÄVÄ

Ns. Hollywood-elokuvia ei
koskaan myydä kaikilla
aluekoodeilla tai koodilla "ALL"

•
•
•
•
•
•

Määrätty aluekoodi
Kirjoitusasu ja kielioppi moitteetonta
Kuvamateriaali laadukasta
Paperi laadukasta
Elokuvan julkaisuaika
Lisenssitiedot ilmoitettu selvästi

Aidot DVD:t tuotetaan aina
korkeatasoisesti. Levyjen
pakkauksissa on käytetty
korkealaatuisia kuvia,
neliväripainatusta ja hyvää
paperia. DVD:t myydään
yleensä laadukkaassa
muovikotelossa tai
pahvipakkauksessa.

JOS ELOKUVA PYÖRII PARHAILLAAN TEATTEREISSA, SITÄ EI TODENNÄKÖISESTI OLE VIELÄ JULKAISTU DVD:LLÄ

SID-koodit ja muut tunnisteet

Merkkejä laittomuudesta

Tallennusformaatit
Musiikki- ja elokuvateollisuuden
tuotteita ei valmisteta CD-Rtai DVD-R-formaateissa.

• Levyt spindle-pakkauksessa tai ilman
muovikoteloita
• Levyt, muovikotelot ja kansilehdet
pakattu erikseen
• Levyjä väitetty kuljetusasiakirjoissa
CD-R- tai DVD-R-levyiksi, vaikka ne
ovat poltettuja tai prässättyjä levyjä
• Samassa lähetyserässä musiikkia ja
elokuvia useammalta eri
tuotantoyhtiöltä.

SID-koodi (master-koodi)
Musiikin tai elokuvan alkuperä

Matriisinumero

SID-koodi (mould-koodi)
Valmistuspaikka
Aitoihin levyihin on yleensä painettu
nelimerkkinen SID-koodi, joka kertoo
musiikin alkuperän ja valmistuspaikan.
Matriisinumero luetteloi tuotteen mutta
ei ole todiste laillisuudesta.

Pakkausteknologia

Kirjoitettavalla levyllä myytävät elokuvat ja
äänitteet ovat siksi erittäin epäilyttäviä.
Tyypillistä välineistöä CD-Rja DVD-R-levyjen kopiointiiin.

DVD-R-levyt ovat tavallisesti
violetteja tai sinisiä.

CD-R- ja DVD-R-levyissä on värikerros,
josta ne on helppo tunnistaa.

CD

Piraattilevyillä SID-koodit ovat usein
tuhrittuja tai puuttuvat kokonaan.

Yleisiä levyjen värejä ovat vihreä,
sininen, kulta ja hopea.

Levy ja kansilehti laitettu myyntiin
polyteenitaskussa ilman kovaa koteloa.

Termien DivX ja MPEG-2
käyttöä kannattaa seurata
tarkoin. Ne ovat yleisiä
viitteitä piratismista.

Levylle tallennettaessa
sen värikerros muuttuu
erisävyiseksi.
CD-R- ja DVD-Rlevyjen
sisäkehälle on
yleensä painettu
eränumero.
Sisäkehällä on
kerrottu usein ainakin
tallennuskapasiteetti ja levyn tyyppi.

DivX

&

MPEG-2

Painojälki on usein kehnoa niin
kansilehdissä, lehtisissä kuin levylläkin:
• Usein kaksiväripainatus
• Värien toisto kehnoa
• Kansilehdet leikattu, tasattu ja
taitettu huonosti
• Painatus vain yhdellä puolella
• Paperi heikkolaatuista

Heikkolaatuiset tuotteet,
joita myydään halvalla ja usein
vaillinaisissa pakkauksissa, ovat
yleensä selkeä osoitus
laittomuudesta.

Musiikkiteollisuus ei käytä
pakkausohjelmia
levittääkseen tuotteitaan
optisilla levyillä.

MP3-pakkauksen avulla CD / CD-R-levylle
voidaan tallentaa noin 11 tuntia musiikkia ja
DVD:lle yli 50 kokonaista albumia. Alla
olevalla esimerkkilevyllä on myös
talletettuna kaikki kansilehden ja CD:n
painamiseen tarvittava kuvamateriaali.

DVD-R

CD-R- ja DVD-R-levyissä näkyy usein
"sateenkaari", kun niitä katsoo vinosti
valoa vasten.

CD-R

Aidot CD:t ja DVD:t sisältävät
yksityiskohtaiset tekijänoikeus- ja
kustannustiedot.Tietoihin sisältyvät
yleensä lista tekijöistä (näyttelijöistä ym.),
omistus- ja lisenssitiedot sekä
valmistusmaa.

Pakkausohjelma tiivistää tietoa ja
mahdollistaa näin suurempien
musiikkimäärien tallentamisen levylle.

DVD

Virheitä nimien kirjoitusasussa
ja/tai eroavuuksia kansilehden
ja levyn kuvamateriaalin välillä.

Lisenssi- ja tekijänoikeustiedot
on ilmoitettu selvästi levyllä
ja/tai kansilehdellä.

MP3

Musiikkipiraattien yleisimmin käyttämä
pakkausohjelma on MP3.

Levyjen etikettien painatus on vaihtelevaa.
Painatus voi olla suoraan levyllä (usein
kaksivärisenä) tai tarraetiketillä. Myös
yksiväripainatusta saatetaan käyttää.
Painotyö on usein heikkolaatuista sekä
levyllä että pakkauksessa. Artistin, albumin
tai elokuvan nimi on usein epätäydellinen
tai puuttuu kokonaan.

Useampia elokuvia sisältävien DVD:iden ja
CD-R- ja DVD-R-levyjen valmistamiseen
piraatit käyttävät yleisimmin DivX- ja
MPEG-2 -tekniikoita. Niiden avulla
valmistettuja optisia levyjä ei välttämättä
pysty lukemaan tavallisella DVD-soittimella.

Elokuvateollisuus
ei julkaise useita
elokuvia yhdellä
DVD-levyllä.
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