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چک لیست
کپی رایت 

چه مواردی ممنوع است؟

 سایت های اشتراک گذاری فایل در اینترنت.  •
 در سایت هایی مانند bittorrent و اپلیکیشن هایی مانند 

 popcorn timeفیلم ها به صورت غیرقانونی عرضه می شوند. این 
قانون وجود دارد: هرچیزی که در فروشگاه بابت آن پول پرداخت 

 می شود، نباید در اینترنت به صورت رایگان قرار گیرد!

• movie4.tk یا kinox.to از سایت های پخش برنامه مانند 
 اجتناب کنید. فیلم هایی که از طریق این سایت ها متاشا 

 می کنید، به صورت غیرقانونی ارائه شده اند

 پست کردن لینک خدمات غیرقانونی به عنوان مثال از  •
)Twitter( یا توییتر )Facebook( طریق فیس بوک

این کار را می توانید اجنام دهید:

 مدیاتک  )بخش آرشیو رسانه( فرستنده تلویزیونی.  •
در آجنا شما می توانید فیلم، سریال  و مجالت خبری را متاشا کنید، 

 که قبال در تلویزیون پخش شده اند.

 سایت های پخش برنامه ها که دارای هزینه می باشند.  •
 Maxdome یا sky ticketِا ،amazon primeآ ،Netflix در سایت هایی مانند

می توانید فیلم ها و سریال های زیادی را بیابید. برای این کار 
ماهیانه مبلغ مشخصی را می پردازید. با این وجود فیلم ها و 

 سریال ها همواره به روزترین نیستند.
 

 شبکه های تلویزیونی پولی.  •
از این طریق می توانید فیلم ها و سریال های به روز را بیابید. با یک 
شرکت به عنوان مثال اِسکای )Sky(، قرارداد ببندید. قرارداد اغلب 
دوساله است و ممکن است کمی گران باشد. باید به این موضوع 

توجه داشته باشید.

آیا دوست دارید از طریق اینترنت فیلم متاشا کنید
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چه مواردی ممنوع است؟

 سایت های اشتراک گذاری فایل.  •
-MP3 و سایر فایل های صوتی در آجنا به صورت غیرقانونی عرضه 

می شوند. شما می توانید از این طریق متوجه شوید، که بایت 
همان کتاب های صوتی و سی دی های موسیقی باید در فروشگاه 

پول بپردازید.
 رایت سی دی به صورت غیرقانونی.  •

رایت کردن بر روی سی دی و توزیع فایل های موسیقی، فیلم ها و 
کتاب های صوتی محافظت شده نیز ممنوع است

در صورتی که یک هشدار کتبی دریافت کنید
چه اتفاقی می افتد:

دفاتر حقوقی مختلف در خصوص موارد نقض حق کپی رایت هشدار 
کتبی صادر می کنند. آنها اظهارنامه توقف این کار و پرداخت مبلغ 
زیادی را از جانب فرد متخلف تقاضا می کنند. این گونه هشدارهای 
کتبی نباید نادیده گرفته شوند. در این گونه موارد شما باید حتما 
از یک وکیل حقوقی یا مرکز حمایت از مصرف کنندگان مشاوره 

بگیرید!

چک لیست 
کپی رایت

شما قصد دارید موسیقی و کتاب های صوتی را در اینترنت بارگذاری کنید

این کار را می توانید اجنام دهید:

 سایت های اینترنتی متعلق به گروه های موسیقی.  •
گاهی اوقات این گروه ها، موسیقی خود را در اینترنت به صورت 

رایگان ارائه می دهند. شما می توانید از این طریق متوجه شوید 
که در وب سایت آن ها مجاز به دانلود می باشید.

 رادیوهای اینترنتی.  •
در آجنا می توانید به صورت رایگان به موسیقی گوش دهید. شما 

همچنین می توانید موسیقی را به صورت قانونی با برنامه های 
کامپیوتری خاص ضبط کنید.

 خرید کتاب های صوتی به صورت آنالین. •
 در سایت های اودیبل )audible( یا آمازون )amazon( شما انتخاب 

گسترده ای از کتاب های صوتی ارزان و قانونی خواهید داشت

آیا مطمئن نیستید؟  

با  به صورت مستقل و بی طرف مشاوره بگیرید! برای کسب اطالعات بیشتر، 

مرکز حمایت از مصرف کنندگان خود متاس بگیرید. 

www.verbraucherzentrale.de
www.verbraucherzentrale.de

چه مواردی ممنوع است؟

 سایت های اشتراک گذاری فایل.  •
سایر کاربران در اینجا بازی های کامپیوتری را به صورت غیرقانونی 

عرضه می کنند. شما می توانید از این طریق متوجه شوید، که 
بابت همان بازی ها باید در فروشگاه پول بپردازید.

متایل دارید بازی های کامپیوتری را از اینترنت دانلود کنید

این کار را می توانید اجنام دهید:     

 بازی های کامپیوتری را از فروشگاه بخرید.  •
همچنین فروشگاه هایی هستند که فروش بازی های کامپیوتری را 

به قیمت ارزان ارائه می دهند.
 بازی های کامپیوتری را از اینترنت بخرید.  •

از طریق بازار ای بِی )eBay( یا amazon marketplace نیز می توانید 
بازی های ارزان و دست دوم را بیابید. اطمینان حاصل کنید که 
فروشنده بازی اصلی را به فروش می رساند و یک نسخه غیر 

قانونی نیست. 
 بازی های کامپیوتری را بر روی پلتفرم های بازی خریداری کنید.  •

 ،)Steam( استیم ،)uPlay( در پلتفرم های آنالین به عنوان مثال، یو پلی
اوریجن )Origin(، شما می توانید بازی ها را به طور قانونی خرید و به 

طور مستقیم دانلود کنید. در آجنا نیز گاهی اوقات پیشنهادات ارزان 

قیمت وجود دارد


