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IV. TECHNOLOGINĖS APLINKOS SITUACIJA

Šioje tyrimo dalyje apžvelgsime nelegalaus TV programų retransliavimo bei kitus TV programų 
ir (ar) jų paketų pateikimo/platinimo Lietuvos rinkai būdus ir galimybes apriboti tokių paslaugų 
teikimą Lietuvos gyventojams, siekiant surasti būdus, metodus, priemones bei galimybes, kurie 
padėtų teisių turėtojams gauti tinkamą atlygį už kūrinius. Šiame tyrime bus nagrinėjamos tik 
tokios paslaugos, kurios yra analogiškos LKTA narių teikiamam -  retransliavimui, arba kaip tai 
dažniausiai vadinama ES -  “TV programų ir jų paketų platinimui”, arba sudarymui galimybių 
priimti TV programas internetu. Pagrindinis t.y. mus domina ir asmenys teikiantys Lietuvos 
gyventojams TV programų paketų priėmimo internetu paslaugas. Tokiu būdu mūsų tyrimo 
objektas yra šios paslaugos ir jų teikėjai -  tyrime nenagrinėjamas joks kitas turinys, kuris nėra 
susijęs su ištisiniu TV programų perdavimu (retransliavimu) tuo pačiu laiku, kuomet 
transliuotojas šias TV programas pirmą kartą transliuoja visuomenei.

Praktiškai nuo mokamos televizijos teikimo pradžios visada atsirasdavo tokių vartotojų, kurie 
norėdavo šią paslaugą gauti už mažesnę kainą ar nemokamai. Pradėjus teikti pirmąsias mokamas 
kabelinės televizijos paslaugas, atsirasdavo tokių, kurie sugebėdavo neteisėtai prisijungti ir 
žiūrėti mokamas televizijos programas. Atsiradus ir plečiantis palydovinei televizijai, neužilgo 
rinkoje atsirado ir nelegalios „nulaužtos“ kortelės (angl. cardsharing), su kuriomis buvo galima 
žiūrėti populiarias koduotas palydovinės televizijos programas. Interneto ir interneto protokolo 
televizijos (IPTV) plėtra ne tik suteikė naujų galimybių tobulinant TV programų platinimo 
paslaugas, tačiau iškėlė ir papildomų problemų dėl nelegalaus TV programų paskleidimo 
rinkoje. Interneto technologijos suteikia tokių galimybių, kad dabar, bet kuris asmuo, turintis 
vidutinių kompiuterinių žinių, gali internetu paskleisti norimą televizijos programą (angl. 
streaming) ir teikti retransliavimo bei TV programų priėmimo internetu paslaugas.

Šiame tyrime apžvelgsime pagrindinius nelegalaus televizijos programų ir (ar) jų paketų 
platinimo vartotojams būdus ir panagrinėsime efektyviausius šiandien žinomus metodus, kaip 
kovoti su nelegaliai teikiamomis TV programų retransliavimo ar platinimo internetu paslaugomis 
bei nelegaliu televizijos programų naudojimu teikiant šias paslaugas.

Pagrindiniai nelegalios televizijos platinimo būdai:
1. Tiesioginis prisijungimas prie legalių TV paslaugų teikėjų infrastruktūros ir televizijos 

srauto nukreipimas;

2. Neteisėtas „nulaužtų“ palydovinės televizijos programų atkodavimo kortelių (toliau -  
kortelė(ės)) naudojimas ar vienos teisėtos kortelės naudojimas keliuose įrenginiuose 
(angl. „cardsharing“);

3. Neteisėtas „nulaužtų“ skaitmeninės antžeminės televizijos kortelių naudojimas;

4. Nelegali televizija teikiama įvairiomis IP technologijomis ir elektroninių ryšių tinklais, 
įskaitant TV programų skleidimo paslaugas, kuomet vartotojams sudaromos galimybės 
priimti sąlygine prieiga apsaugotas ar neapsaugotas televizijos programas naudojantis 
internetu, neturint licencijų ar kitų dokumentų, patvirtinančių šios veiklos teisėtumą 
Lietuvoje ir/arba tam neteisėtai naudojant transliuotojų sukurtas TV programas (neturint 
atitinkamo transliuotojų bei autorių ir gretutinių teisių kolektyvino administravimo 
asociacijų leidimų).
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IV.1. Technologijų apžvalga

Kabelinės televizijos tinklas -  tai didžiąja dalimi laidinė infrastruktūra, kurios pagrindinė 
paskirtis -  viešas radijo ir televizijos programų pristatymas žiūrovui. Šiuolaikiniai kabelinės 
televizijos paslaugų teikėjai retransliuoja kelias dešimtis, o paskutiniu metu iki šimto ir daugiau 
televizijos ir radijo programų, taip pat teikia duomenų perdavimo, kitas elektroninių ryšių 
paslaugas. Daugumoje Lietuvos miestų radijo ir televizijos signalų paskirstymui naudojami 
šviesolaidiniai (optiniai) kabeliai.

Paveikslas Nr. 2
Kabelinės televizijos technologinė schema

Šiuo metu kabelinė televizija Lietuvoje teikiama dviem budais -  analoginiu ir skaitmeniniu.

Skaitmeninė televizija nuo įprastos analoginės skiriasi tuo, kad vaizdas ir garsas perduodamas ne 
analoginiu, o skaitmeniniu formatu (dvejetainių kodų seka). Skaitmeninis signalas glaudinamas 
tam tikru formatu (daugumoje MPEG-2), t. y. šalinant žmogaus akimi nepastebimas vaizdo 
detales (kaip ir DVD diskuose). Toks signalas yra daug atsparesnis įvairiems trukdžiams nei 
analoginis, todėl ryšio kanalu jis perduodamas beveik be klaidų, ir televizoriaus ekrane rodomas 
daug kokybiškesnis (aiškesnis) vaizdas. Norint skaitmeninius signalus priimti reikia tai galinčio 
daryti televizoriaus arba specialaus TV priedėlio jam. TV priedėlis, tai nedidelė „dėžutė”, 
jungiama prie televizoriaus. Skaitmeniniu signalu galima perduoti daug papildomos 
informacijos, kurios negalima siųsti analoginiu signalu, kaip galimybė vartotojui pasirinkti 
programos transliacijos ar subtitrų kalbą, naudotis elektroniniu programų gidu -  sužinoti 
transliuojamų laidų programą artimiausioms valandoms arba dienoms. Todėl tokių paslaugų 
teikėjai gali suformuoti daug TV programų paketų ir pateikti vartotojui tik jo pageidaujamas TV 
programas.

Skaitmeninis signalas daug sėkmingiau perduoda ne tik kokybišką vaizdą ir garsą. Dvejetainis 
signalas taip pat suteikia platesnes ir efektyvesnes galimybes jį apsaugoti naudojant sąlyginės 
prieigos sistemas (toliau -  kodavimas). TV signalas gali būti koduojamas įvairiais būdais. 
Įmonės, pasirinkdamos kodavimo metodą renkasi, kad sistema kainuotų santykinai nebrangiai, 
bet santykinai kokybiškai koduotų siunčiamą TV signalą. Lietuvos kabelinės televizijos naudoja
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Conax kodavimo sistemą. Lietuvos antžeminės skaitmeninės TV teikėjai taip pat yra pasirinkę 
Conax kodavimo sistemą. TV programos, transliuojamos per palydovus, koduojamos Irdeto, 
Seca (Mediaguard), Viaccess, Cryptoworks, Conax, Videoguard (NDC), Nagravision ir kitomis 
sistemomis.

Kodavimas reikalingas TV programų apsaugai nuo nelegalaus naudojimo ir platinimo. 
Kodavimo pagalba mokamas TV programų platinimo paslaugas teikiantys operatoriai gali 
užtikrinti saugų ir patikimą TV programų perdavimą vartotojams. Prevencija nuo piratavimo 
kabelinės ir palydovinės televizijos tinkluose buvo vienas iš pagrindinių veiksnių, kuris lėmė 
įvairių kodavimo sistemų plėtrą. Kitas faktorius, lėmęs vis sudėtingesnių kodavimo sistemų 
atsiradimą -  sparti technologijų plėtra. Dabar vartotojui neužtenka matyti TV programas tik 
televizoriuje. Jis nori jį pasiekti bet kur ir bet kada ir per turimus skirtingus įrenginius. 
Operatoriai norėdami išlaikyti klientus ir suteikti jiems paslaugas, patogiose vietose yra priversti 
diegti naujus technologinius sprendimus, kurie užtikrintų teikiamų paslaugų kokybę ir būtų 
saugūs.

Palydovinė televizija yra transliuojama geostacionariose orbitose esančiais palydovais (37.000 
km virš žemės paviršiaus. Geostacionarių orbitų savybė yra ta, jog žemei sukantis, palydovas 
lieka toje pačioje vietoje žemės paviršiaus atžvilgiu, todėl nereikia koreguoti antenos padėties). 
Ši televizijos rūšis gali pasiūlyti daugiau negu 3000 įvairių TV programų. Žinoma, didžioji dalis 
vartotojams įdomių TV programų yra užkoduotos ir laisvai neprieinamos. Žinomiausias
palydovinės televizijos programų paketų teikėjas Lietuvoje yra Viasat. Jo siūlomas paslaugų 
paketas yra panašus kaip ir Lietuvoje veikiančių kabelinės televizijos operatorių. Tačiau 
palydovinės televizijos programų pasiūlos skaičius yra ženkliai didesnis ir todėl atsiranda 
paklausa ir rinka nelegaliems palydovinės televizijos paslaugų teikėjams, kurie siūlo nelegalias 
“nulaužtas” palydovinės televizijos kanalų atkodavimo korteles arba legalių kortelių dalijimo 
keliems vartotojams paslaugas (ang. “Cardsharing”). Tokiu būdu pažeisdami ne tik transliuotojų 
teises, bet padarydami prieinamomis Lietuvoje ir tas TV programas, kuriose rodomų 
audiovizualinių kūrinių autoriai nesuteikė teisių transliuotojams jas transliuoti Lietuvos 
gyventojams.

2012 m. spalio 29 d. 3:00 val. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu analoginė antžeminė 
televizija buvo išjungta. Vietoje jos pradėta transliuoti skaitmeninė antžeminė televizija.

Tai retransliacijos bokštų pagalba oru platinama televizija. Signalo kokybė ir matomų programų 
skaičius priklauso nuo to, kaip arti yra televizijos bokštas su siųstuvu ir kaip nukreipta priėmimo 
antena. Skaitmeninė antžeminė televizija vienintelė suteikia galimybę nemokamai matyti 
televizijos kanalus, be to, Lietuvos gyventojai, naudodamiesi antžemine skaitmenine televizija, 
turi galimybę matyti žymiai daugiau nemokamų programų negu kaimyninėse valstybėse ir 
daugelyje kitų Europos šalių.

Lietuvoje DVB-T standartu transliuojama iki 12 nemokamų (nekoduotų) kanalų ir apie 28 
mokamų (koduotų) kanalų. Norint žiūrėti nemokamus antžeminės skaitmeninės televizijos 
kanalus reikia turėti televizorių su įmontuotu skaitmeniniu imtuvu. Nemokamas televizijos 
programas žiūrovas gali matyti nesinaudodamas programų platintojų paslaugomis. Norint šiuo 
tinklu matyti daugiau programų, kurios yra mokamos (koduotos), jau reikalingos retransliuotojų 
paslaugos. Retransliuotojai sudarytų sutarčių pagrindu už atitinkamą mokestį žiūrovams suteikia
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prieigą prie koduotų programų. Esami skaitmeninės antžeminės televizijos tinklai aprėpia beveik 
visą Lietuvos teritoriją, todėl galimybė naudotis skaitmeninės antžeminės televizijos paslaugomis 
sudaryta beveik kiekvienam Lietuvos gyventojui.

Skaitmeniniu signalu galima perduoti daug papildomos informacijos, kurios negalima siųsti 
analoginiu signalu. Antžeminės skaitmeninės televizijos programas nesunku koduoti, todėl 
atsiranda galimybė komerciniu pagrindu teikti aukštesnės kokybės paslaugas. Antžeminės 
skaitmeninės TV programas galima žiūrėti ir kompiuterio ekrane. Tam yra skirtos plokštės arba 
USB moduliai, kurie skaitmeninį TV signalą paverčia dvejetainių simbolių seka. Šią informaciją 
kompiuterio procesorius specialios programinės įrangos pagalba paverčia vaizdu ir atvaizduoja 
ekrane.

Prasidėjus skaitmeninės antžeminės televizijos erai be nemokamų programų, atsirado galimybė 
matyti ir didesnius mokamų programų paketus. Neužilgo pastebėta, kad rinkoje pradėjo atsirasti 
ir nelegalių skaitmeninės antžeminės televizijos atkodavimo kortelių.

Naudojant interneto protokolą (IP) taip pat galima perduoti ir priimti televizijos programas. 
Pagrindinės, šiuo protokolu paremtos televizijos rūšys yra:

1. Interneto protokolo televizija (IPTV) (angl. Internetprotocol)
2. Internetinė televizija (angl. Internet television, Web television arba Online television)

Interneto protokolo TV (IPTV) (angl. Internet protocol) -  tai skaitmeninė televizijos paslauga 
teikiama elektroninių ryšių tinklu. IPTV yra telekomunikacinė sistema skirta transliuoti ir 
priimti televizinius signalus paketiniais tinklais, naudojant interneto protokolą (IP). Originalo 
kalba IPTV reiškia “Internet Protocol Television”. IPTV sistemoje skaitmeninės televizijos 
paslaugos vartotoją pasiekia paketiniais tinklais, naudojančiais IP protokolą. Pageidautina, kad 
šie tinklai būtų plačiajuosčiai (pvz.: ISDN, WiMAX, LAN). IPTV programos gali būti stebimos 
tiek asmeninio kompiuterio ekrane, tiek ir naudojant įprastą televizijos imtuvą. Pastaruoju atveju 
būtinas signalo keitiklis -  priedas, leidžiantis adaptuoti priimamą signalą į televizoriui priimtiną. 
Nuo skaitmeninės antžeminės, kabelinės ar palydovinės televizijos IP televizija, kuri TV signalus 
taip pat perduoda skaitmeniniu būdu, labiausiai skiriasi savo interaktyvumu. IP televizija, be 
pačių TV programų, siūlo visą spektrą papildomų paslaugų. Jos suteikia vartotojui galimybę 
pačiam rinktis, kada žiūrėti norimą filmą ar laidą, žaisti žaidimus, naršyti internete, bendrauti 
pokalbių svetainėse ar net užsisakyti maisto į namus nuotolinio valdymo pulteliu.
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Paveikslas Nr. 3
IPTV schema

Internetinė televizija (angl. Internet television, Web television arba Online television) 
skaitmeninio televizijos turinio transliavimas internetu. Skirtingai nuo antžeminės, skaitmeninės 
ar palydovinės televizijos, kurios gali transliuoti tik TV programas, internetu, tuo pačiu metu gali 
būti perduodami ir kitos rūšies duomenys. Internetinė televizija yra paremta „over-the-top“ 
(toliau OTT) technologija. Naudojant šią technologiją audio, video ar kitas audiovizualinis 
turinys gali būti perduodamas vartotojui neįtraukiant, kontroliuojančių ar platinančių šį turinį, 
kabelinės ar palydovinės televizijos paslaugų teikėjų. Taip pat interneto paslaugų teikėjas gali 
būti susipažinęs su šiuo turiniu, tačiau nėra atsakingas už suteiktas peržiūros galimybes, autorių 
teisių apsaugą ar kitas, su platinimus susijusias licencijas ir leidimus. OTT paprastai reiškia, kad 
audiovizualinis turinys gaunamas iš trečiųjų šalių, o interneto paslaugų teikėjas suteikia tik 
duomenų perdavimo paslaugą.

OTT technologija kuria pateikiamas turinys vartotojui turi keletą elementų:
^  Turinio formuotojas/pradinis transliuotojas

- Nepriklausomas paslaugų teikėjas toks kaip as Netflix ar Amazon Video, Google Play 
Movies, WhereverTV, Viewster, ar Qello (specializacija koncertai).

- Antžeminės, kabelinės ar palydovinės televizijos teikėjai.
- Filmų kūrėjai, televizijos tinklai ar televizijos kanalai.
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- Tiesiogiai tarp vartotojų (angl. „peer-to-peer“) veikiančios vaizdo talpyklos (YouTube, 
Vimeo)

- Kombinuotų paslaugų teikėjų (internetinės televizijos kuriančios savo turinį ir kartu 
transliuojančios vartotojų įkeltus vaizdo įrašus).

S  Internetas, naudojamas kaip perdavimo priemonė nuo turinio talpinimo serverių iki 
vartotojų

S  Imtuvas, turintis galimybę prisijungti prie interneto
- Interneto naršyklė veikianti kompiuteryje arba telefone.
- Mobilioji aplikacija veikianti telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
- Specialus audiovizualinio turinio leistuvas (angl. media player).
- Prie interneto prijungtas išmanusis televizorius, turintis specialią programinę įrangą.
- DVD, Blu-Ray grotuvai, turintys prieigą prie interneto.
- Specialūs priedėliai (angl. set-top-box) arba skaitmeniniai video įrašymo įrenginiai, 

turintys papildomą interneto prieigos funkciją šalia pagrindinių funkcijų.
S  Vaizdo įrenginys

- Televizorius arba projektorius.
- Kompiuterio monitorius.
- Telefono arba planšetinio kompiuterio ekranas.

Ne visi imtuvai gali rodyti visą į internetą pateikiamą vaizdo turinį. Dauguma tokio turinio 
teikėjų leidžia jį pasiekti naudojant interneto naršykles, tačiau kartais turinys yra apribojamas 
(angl. DRM -  Digital Rights Management). Kai kurie paslaugų teikėjai kuria mobiliąsias 
aplikacijas arba kompiuterines programas, skirtas tik būtent jų turinio peržiūrai.

Tiek IPTV, tiek Interneto televizija paremta OTT technologija TV programų ar kito turinio 
perdavimui naudoja tuos pačius interneto protokolus. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad IPTV 
veikia tam tikroje uždaroje erdvėje, kontroliuojamoje vietinio interneto ar televizijos paslaugų 
teikėjo. Aiškinant paprastai IPTV tai ta pati mokama televizija, tik televizijos programos 
perduodamos kitu būdu (interneto protokolais). IPTV atveju vartotojai taip pat turi specialius 
priedėlius ar kitą įrangą, reikalingą tinkamai priimti TV signalus. Ši įranga, paslaugos teikėjo 
valdomomis ryšio linijomis, yra tiesiogiai sujungta su pagrindiniais kabelinės televizijos ar 
interneto operatoriaus serveriais. IPTV paketai niekada neiškeliauja į viešą internetą, taip 
televizijos paslaugų teikėjas gali užtikrinti stabilų ir patikimą ryšį kiekvienam klientui.

Sparti technologijų plėtra ir didėjantis interneto greitis pastaruoju metu didina tiek IPTV, tiek 
internetinės televizijos populiarumą. IPTV programos gali būti stebimos tiek asmeninio 
kompiuterio ekrane, tiek ir naudojant įprastą televizijos imtuvą. Pastaruoju atveju būtinas signalo 
keitiklis -  priedas, leidžiantis adaptuoti priimamą signalą į televizoriui priimtiną.

Nelegalaus TV programų retransliavimo/platinimo būdai ir galimi apsaugos metodai

Vienas iš pirmųjų, kabelinės televizijos pateikimo gyventojams būdų buvo analoginės kabelinės 
televizijos paslaugos. Pagrindinė problema legaliems paslaugų teikėjams buvo neteisėtas 
vartotojų prisijungimas/prijungimas prie analoginės kabelinės televizijos tinklų. Anksčiau, kai 
nebuvo modernios įrangos tokius nelegalius vartotojus identifikuoti ir atjungi buvo sudėtingiau.
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Meistrai turėdavo fiziškai važiuoti į kiekvieną namą, kur teikiamos kabelinės televizijos 
paslaugos ir tikrinti tinklų infrastruktūrą. Dabar, didžioji dalis analoginės kabelinės televizijos 
teikėjų naudoja kabelinius modemus. Ir atsiradus bent mažiausiam nukrypimui nuo normos, bent 
vienam neteisėtam prisijungimui, įmonėse esanti kabelinės televizijos tiekimo įranga iškart 
fiksuoja „triukšmus“. Belieka tik nuvažiuoti į įvykio vietą ir išsiaiškinti problemos kilmę. O 
esant neteisėtam prisijungimui paprasčiausiai jį atjungti ir imtis teisinių priemonių.

Su skaitmenine kabeline televizija dar paprasčiau. Šis televizijos signalas teikiamas užkoduotas, 
norint matyti televizijos programas, pas vartotoją turi būti speciali įranga ir atkodavimo kortelė. 
Operatoriai, Lietuvoje teikiantys skaitmeninės antžeminės paslaugas, naudoja pakankamai 
pažangias kodavimo technologijas (CONAX), kurias yra labai sunku arba, kol kas, net 
neįmanoma „nulaužti,, Taigi šiuo būdu į rinką patenkančio nelegalaus turinio praktiškai nėra. 
Žinoma, yra galimybės apeiti ir šią apsaugą, naudojant ne tik palydovinių, tačiau ir skaitmeninės 
kabelinės televizijos kanalų „cardsharingą“, tačiau tai ekonomiškai nepatrauklu tokiems 
nelegalaus turinio formuotojams, nes pajamos iš veiklos mažos, o ir operatoriai nuolat tikrina 
sąlyginės prieigos sistemų integralumą.

Pagrindinės priemonės reikalingos priimti palydovinės televizijos signalus yra Antena - 
parabolės formos prietaisas, surenkantis ir fokusuojantis mikrobangas į vieną tašką. Galvutė 
(angl. LNB) -  prietaisas, sufokusuotą signalą verčiantis į žemo dažnio elektros signalus. Imtuvas 
(angl. receiver) -  prietaisas, galutinai iškoduojantis iš palydovo gautus signalus į suprantamus 
televizoriui. Dalis TV programų gali būti užkoduotos. Atkodavimui reikia įsigyti specialią 
kortelę, už kurią reikia arba mokėti abonentinį arba vienkartinį mokestį. Kortelė (angl. smart 
card) -  kortelė, sąlyginė prieigos valdymo priemonė leidžianti už papildomą mokestį žiūrėti 
koduotas TV programas ir apsaugoti televizijos programas nuo neteisėto platinimo.

Po palydovinės televizijos atsiradimo Lietuvoje, tapo populiarios taip vadinamos “nulaužtos” 
palydovinių signalų atkodavimo kortelės. Šios kortelės turėdavo informaciją su veikiančiais 
palydovinių televizijų programų kodais ir jomis pasinaudojus buvo galima matyti mokamas 
palydovinės televizijos programas. Dažnai tokios kortelės veikdavo metus ar net ilgiau, kol 
palydovinių televizijos paslaugų teikėjai pakeisdavo kodus. Didėjant nelegalių palydovinių 
kortelių skaičiais, legalūs programų teikėjai kodus pradėjo keisti vis dažniau ir dažniau ir 
„nulaužtų“ palydovinės televizijos kanalų atkodavimo kortelės prarado populiarumą. Būdavo 
atvejų, kad klientas nusipirkęs tokią kortelę, jau po savaitės nematydavo didžiosios dalies 
programos, kadangi pasikeisdavo kodai.

Tobulėjant technologijoms ir palydovinio ryšio imtuvams nelegalias „nulaužtas“ palydovinio 
ryšio korteles, po truputį pradėjo išstumti išmanūs palydovinės televizijos imtuvai ir taip 
vadinamasis kortelių dalijimasis (angl. „cardsharing“). Cardsharing technologijos esmė -  su 
viena, legalia palydovinių kanalų atkodavimo kortele matomus kanalus, specialių palydovinių 
imtuvų pagalba ir interneto ryšiu gali matyti keletas vartotojų. Imtuvas turi turėti įdiegtą 
pasidalijimo protokolo programinę įrangą vadinamą Cccam. Tokia programinė įranga tiesiogiai 
jungiasi prie nutolusios serverio turinčio legalų atkodavimo raktą. Kas 2-5 sekundes palydovinės 
televizijos programos vaizdas yra koduojamas teikėjo, todėl jį matyti reikia dekodavimo rakto. 
Kai tai atsitinka, imtuvas kreipiasi į paslaugos teikėjų serverius ir realiu laiku gauna slaptažodį ir 
pristato jį atgal į imtuvą. Visa tai trunka kelias milisekundes ir vaizdas vartotojui visada būna 
geras be jokių užstrigimų. Šis nelegalus palydovinių televizijos programų žiūrėjimo būdas yra
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pakankamai paplitęs, internete yra daug forumų, kuriuose teikiamos cardsharing paslaugos ir 
rekomendacijos. Pasinaudojus šiomis paslaugomis, realiai sumokama kaina už palydovinės 
televizijos programas būna 8-10 kartų mažesnė, negu tektų mokėti legaliems televizijos 
programų teikėjams.

Interneto technologijos keičia ir nusistovėjusius televizijos įpročius. Jau dabar televiziją galima 
žiūrėti telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Televizorių gamintojai stengiasi išsilaikyti 
rinkoje kurdami išmaniuosius televizorius. Prie išmaniojo televizoriaus galima prijungti kabelinę 
televiziją, palydovinę televiziją ar anteną, taip pat jį prijungti prie belaidžio ar vietinio tinklo. 
Taigi gaunama daugiau pramogų, daugiau informacijos, daugiau galimybių. Per išmaniuosius 
televizorius galima patogiai žiūrėti srautiniu būdu (tiesioginiu laiku)
transliuojamas/retransliuojamas TV programas , prisijungti prie „Skype“, „Facebook“, „Twitter“, 
„LinkedIn“ ir kitų socialinių tinklų, atsisiųsti ir naudoti specializuotas programėles ir kt.

Interneto protokolo technologijų plėtra suteikia įvairių galimybių ir nelegaliems TV programų 
teikėjams. Šiuo metu internete apstu tinklalapių, kuriuose yra laisvai prieinamos tiek lietuviškos, 
tiek žinomiausios užsienietiškos televizijos programos. Jas visiškai „nemokamai“ galima žiūrėti 
per internetą ar planšetinį kompiuterį. „Nemokamai“ yra išskirtas į kabutes, kadangi prieš žiūrint 
tokią televiziją vartotojas dažnai privalo peržiūrėti kelias reklamas, arba žiūrint televiziją kartas 
nuo karto iššoka reklaminiai skydeliai t.y. vartotojas už paslaugas sumoka per tikslinės reklamos 
naudojimą. Taip pat tokia televizija neužtikrina kokybės, žiūrimas kanalas bet kuriuo metu gali 
atsijungti arba užstrigti. Tokių paslaugų teikėjai visiškai neprisiima jokios atsakomybės už 
tinkamą paslaugų kokybę.

Norintiems geresnės kokybės programų, kai kurios nelegaliai teikiamos paslaugos yra mokamos. 
Užsiregistravus šias paslaugas teikiančiose interneto svetainėse galima už tam tikrą mokestį 
susidaryti savo programų paketus. Atskiras veiklos segmentas, nelegalūs televizijos programų 
teikėjai, kurie lietuviškų programų retransliavimą internetu siūlo emigrantams.

Tikėtina, kad toks, nelegalus TV programų retransliavimas IP technologija per elektroninių ryšių 
tinklus yra pelningas verslas jas teikiantiems asmenims ir sąlyginai patrauklus vartotojams, 
kadangi už didelį programų skaičių yra mokama pakankamai mažai. Lietuvoje susiklostė tokia 
situacija, kad tokie nelegalūs transliuotojai netgi neslepia savo veiklos. Pagrindiniuose skelbimų 
portalų reklamuojamos tokios paslaugos nutylint, kad paslauga teikiama nelegaliai ir tokie 
paslaugų teikėjai neturi teisės retransliuoti tiek lietuviškų, tiek užsienietiškų televizijos 
programų.

Naujausi išmanieji televizoriai jau yra pasiekę tokį technologinį lygį, kad į juos galima įdiegti 
specialias programėles. Šiuolaikiniuose televizoriuose vartotojas turi galimybę pats nuspręsti 
kokių programų televizoriuje jam reikia. Jis gali nenaudojamas programas ištrinti, įdiegti naujų. 
Internete yra skelbimų, kuriuose nurodoma, kad už tam tikrą mokestį bus atsiųsta detali 
instrukcija kaip į televizorių įdiegti programą. Šios programos interneto pagalba jungiasi prie 
nelegalios transliacijos serverių ir turint pakankamą interneto greitaveiką be jokių trukdžių 
matyti daugiau negu 500 įvairių televizijos programų. Neturintiems tokių televizorių, yra 
sugalvota papildoma įranga, priedėliai ir kiti priedai, kurių pagalba nelegali internetinė televizija 
matoma įprasto televizoriaus ekrane.
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Naudojantiems kompiuterius televizijos programų žiūrėjimui, įvairių nelegalios televizijos 
programų tiek perdavimo tiek priėmimo programinės įrangos įvairovė yra dar didesnė. Terminas 
P2PTV nurodo tiesiogiai tarp vartotojų (angl. „peer-to-peer“) veikiančią programinę įrangą, kuri 
skirta platinti vaizdo srautą realiu laiku. Paprastai tokio vaizdo pagrindinis šaltinis yra televizijos 
programos, bet vaizdas taip pat gali būti perduodamas ir iš kitų šaltinių. Ši technologija sparčiai 
populiarėja, kadangi ji leidžia bet kurią televizijos programą padaryti prieinamą interneto tinkle, 
naudojant tik vieną šaltinį, kur kiekvienas transliaciją žiūrintis vartotojas, šią transliaciją 
papildomai dar dalija ir kitiems prisijungusiems. Tokia technologija leidžia aptarnauti didelį 
skaičių besikeičiančių vartotojų be papildomų išlaidų pagrindiniam transliacijos šaltiniui. Tokia 
televizijos programos transliacija dažniausiai vėluoja 1-2 minutėmis lyginant su originalia 
programos transliacija. Šios technologijoje įdomiausias aspektas ir patrauklumas yra tas, kad 
vaizdo kokybė yra tuo geresnė, kuo daugiau vartotojų žiūri transliaciją. Tai pasiekiama dėl to, 
kad kiekvienas audiovizualinį turinį žiūrintis vartotojas, tuo pat metų jį dalija ir kitiems 
vartotojams taip didindamas turinio pralaidumą. Kuo didesni bendras tinklo pralaidumas, tuo 
aukštesnės kokybės televizijos programos gali būti žiūrimos. Dažnai, populiarias TV programas 
P2P tinkluose galima žiūri HD kokybe.

Paveikslas Nr. 4
P2PTV schema

Lentelė Nr. 1
Pagrindinės P2PTV programos

Programa Pilnai
platinama Vieša Privati FOSS Windows Linux Mac Android iOS

Stream Root No ? No Yes Yes Yes No No

SopCast ? Yes ? ?
Yes
(2013/06/2
6)

play only
play only 
(2013/06/ 
01)

play only
(2013/12/1
9)

No

actlabtv ? ? ? ? ? Yes
(2005/08/18)

?
Yes
(2005/08/0
4)

?

PeerCast ? ? ? ? ? ? ? ? ?

50



Autorių teisiu ir gretutiniu teisiu objektu naudojamu retransliavimo veikloje, apsaugos tyrimas|

Programa Pilnai
platinama Vieša Privati FOSS Windows Linux Mac Android iOS

QQLive No ? ? ? ? ? ? ? ?

FreeCast ? ? ? GPL
java
(2007/04/1
2)

java
(2007/04/12)

java
(2007/04/
12)

? ?

peerstream er ? Yes No ?
play only 
(2013/12/1 
1)

Yes
(2013/12/11)

play only 
(2013/12/ 
11)

? ?

Bem TV No ? ?
Yes;
Apac
he

Yes Yes Yes Yes No

Tribler ? ? ? Yes;
LGPL

Yes Yes Yes N o No

Viblast No ? ? No Yes Yes Yes Yes Yes

Šaltinis: wikipedia

Šia programine įranga perduodamas televizijos programas kontroliuoti dar sunkiau, kadangi jos 
gali būti perduodamos ne viešai, o tik tarp tam tikrų atskirų vartotojų ar uždarų vartotojų grupių.

Siekiant apriboti nelegalaus televizijos turinio pasiekimą galimos blokavimo alternatyvos: 
blokuoti IP adresą, domeną, „proxy“ serverių nustatymus arba statyti filtravimo įrangą. 
Pasaulinėje praktikoje didesnis dėmesys kreipiamas ne į įvairias apsaugos priemones, o į pačius 
nelegalaus turinio teikėjus. Esant galimybei nustatomas nelegalaus turinio teikėjas ir jį sugavus 
teisimas dėl autorių teisių pažeidimų, o visi nelegalūs serveriai išjungiami. Taip kovoti galima 
tuomet, jeigu nustatomas kad nelegalų turinį transliuojantis teikėjas priklauso tos valstybės 
jurisdikcijai. Lietuvos atveju, nemaža dalis tokių serverių yra Rusijos teritorijoje ir Lietuvos 
teisėsaugos ir autorių teises ginančios institucijos turi mažai galimybių sustabdyti tokią veiklą. 
Toliau panagrinėsime pagrindinius nelegalių televizijų programų monitoringo būtus ir galimas 
technologines, nelegalaus televizijos programų patekimo į rinka galimybes.

Pastaraisiais metais su dideliais iššūkiais kovojant su nelegalių televizijos programų patekimų į 
rinką susiduria palydovinės televizijos teikėjai. Jeigu anksčiau pagrindinė problema buvo 
palydovinių televizijos programų kortelių- neteisėtas naudojimas („nulaužimas“). Su 
„nulaužtomis“ kortelėmis buvo galima žiūrėti tą patį televizijos turinį, kaip ir su legaliomis. 
Palydovinės televizijos teikėjai didelį dėmesį skyrė šių kortelių apsaugai stiprinti. Ir kai jau 
atrodė, kad yra sukurta tokia televizijos programų atkodavimo kortelė, kurios praktiškai 
neįmanoma nulaužti, palydovinės televizijos operatoriams stiprų smūgį sudavė sparti interneto 
plėtra. Internetas ir specialūs palydovinės televizijos imtuvai leidžia su viena legalia palydovinės 
televizijos kanalų atkodavimo kortele, šią televiziją žiūrėti keliems ar keliasdešimčiai vartotojų. 
Įdomiausia tai, kad nors tokiuose imtuvuose kortelės dažniausiai nėra naudojamos, šie imtuvai 
gaminami ir su specialia vieta atkodavimo kortelei, prisidengiant tuo, kad vartotojas įsigydamas 
šį imtuvą žiūrės ir legalias televizijos programas nusipirkęs atkodavimo kortelę. Žemiau 
pateikiame supaprastintą nelegalios palydovinės televizijos teikimo schemą.
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Paveikslas Nr. 5
Nelegalios palydovinės televizijos schema

Klientas

Klientas

Klientas

Klientas
Internetas

Imtuvas su
legalia kortele

Nelegalus serveris

Blogiausias dalykas yra tas, kad techninėmis priemonėmis užblokuoti tokius dalinimosi serverius 
praktiškai neįmanoma. Net ir atsekus tokį serverį ir interneto teikėjui jį užblokavus, per kelias 
minutes galima pakeisti šio serverio adresą ir uždėtas blokavimas jau nebeveiks. Dažnai tokie 
nelegalūs serveriai veikia per kelis IP adresus, kas jų užblokavimo galimybę padaro dar 
sudėtingesnę. Nelegalaus serverio aptikimas su turima interneto teikėjų įranga yra pakankamai 
paprastas, čia nereikia netgi didesnių investicijų, tik žmogiškųjų išteklių. Žiūrint į kitų šalių 
patirtį, kovojant su nelegalios palydovinės televizijos teikėjais, vienintelis efektyvus būdas -  
atsekus serverio fizinę buvimo vietą į ją siunčiamos policijos ar kitos specialiųjų tarnybų 
pajėgos, kurios teikėjus areštuoja ir nelegalų turinį teikiančią įrangą konfiskuoja. Pastaruoju 
metu, dažnai tokia praktika yra taikoma Dubajuje, per pastaruosius kelerius metus buvo uždaryti 
keli nelegalių paslaugų teikėjai. Taip pat labai griežtai į piratavimą žiūrima JAV, prieš kelerius 
metus nelegalios televizijos teikėjas gavo milijoninę baudą Švedijoje . Lietuvoje, tokie 
kovojimo būdai nepasiteisins, kadangi didžioji dalis, nelegalių serverių, kuriais dalijamasi 
palydovinės televizijos kanalais yra Rusijoje ir kitose ne Europos Sąjungos šalyse. Rusijoje ir 
daugumoje kitų šalių teisinės pagalbos uždarant nelegalius serverius tikėtis neverta.

Pagal LR RRT duomenis, Lietuvoje gali teikti palydovinės televizijos paslaugas tik vienas 
paslaugų teikėjas (VIASAT). Susidaro situacija, kad žmogus nusipirkęs palydovinės televizijos 
komplektą ir legaliai įsigijęs Rusijoje (pvz. NTV), Jungtinėje karalystėje (pvz. SKY) arba 
Lenkijoje (CYFRA) kortelę, neturi teisės su šiomis kortelėmis žiūrėti palydovinės televizijos 33

33 http://w w w.casbaa.com /resources/regulatory/anti-piracy/
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programų Lietuvoje. Nelegalios palydovinės televizijos populiarėjimas daro neigiamą įtaką 
legaliems šios paslaugos teikėjams.

Didėjantis interneto greitis ir jo teikiamos galimybės tapo didžiausia problema legaliems 
televizijos paslaugų teikėjams. Internete, praktiškai bet kas, gali patalpinti norimos televizijos 
transliaciją, ir visi norintys, gavę ar turintys nuorodą, visiškai laisvai kompiuterio ekrane, ar 
telefone gali žiūrėti norimą televizijos programą. Taip pat veikia įvairūs puslapiai (http://torrent- 
telik.com/arhive/v2/index.php, http://torrent-tv.ru/torrent-online.php?translation=9217),
kuriuose, vienoje vietoje, yra sudėtos ne vienos, o kelių dešimčių ar netgi šimtų televizijos 
programos. Taip pat yra kuriami ir pardavinėjami specialūs įrenginiai kurie, esant pakankamam 
interneto ryšiui, tiesiai į televizorių gali transliuoti kelis šimtus nelegalių programų. Kaip jau 
buvo minėta anksčiau, didėjant išmaniųjų televizorių galimybėms, dabar nelegalios TV 
programos gali būti perduodamos tiesiai į išmanųjį televizorių be jokių papildomų įrenginių. 
Šalyse, kuriose didelis emigrantų skaičius, populiarėja paslauga teikti lietuviškos ir 
užsienietiškos televizijos paslaugas užsienio šalyse, nors tokia paslauga taip pat yra nelegali. 
Blogiausia yra tai, kad net ir geriausios ir programinės įrangos diegimas apsaugai, jokio realaus 
efekto neduos.

Paveikslas Nr. 6
Televizijos programų transliavimas torrent technologijomis:

Šaltinis: wikipedia

Kaip matome iš paveikslėlio, ši technologija paremta tuo, kad televizijos programų srautas 
gaunamas iš pagrindinio šaltinio. Kai bent vienas vartotojas prisijungia prie transliacijos 
peržiūros, kartu jis tampa ir žiūrovu ir taip pat transliuotoju. Kai visame internete televiziją žiūri 
šimtai vartotojų, praktiškai neįmanoma atsekti, kuris vartotojas transliuoja iš pagrindinio šaltinio.
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Nelegalaus televizijos programų platinimo monitoringas ir būdai internete

Toliau apžvelgsime situaciją su interneto svetainėmis kurios siūlo žiūrėti norimas televizijos 
programas tiesiog tam skirtuose interneto puslapiuose. Šiame tyrime panagrinėsime Lietuvos 
rinkai sukurtus puslapius. Suvedus į interneto paieškos tinklalapį paprastus žodelius „televizija 
internete“ jau pirmieji paieškos rezultatai pateikia begalę nelegalių nuorodų, kurios skirtos matyti 
ne tik Lietuviškus, tačiau ir tarptautinius televizijos kanalus visiškai nemokamai:

Google.com paieškos rezultatų pirmasis puslapis:

Paveikslas Nr. 6
Google.com paieškos rezultatai paieškos raktažodžiui („televizija internete“)

Go .ole televizija internete

Žiniatinklis Vaizdai Vaizdo įrašai Naujienos Žemėlapiai Daugiau-  Paieškos įrankiai

Apie 427 000 rezult (0,16 sek.)

Nemokama televizija internetu
www.lttv.us/
Nemokama televizija internetu tiesiogiai (TV online), TV programa. Žiūrėkite be jokių 
papildomų registracijų (TV3, LNK, BTV, LRT, LRYTAS, TV6, TV1..
TV3 - LNK - LRT Televizija - BTV

Musu-TV, Lietuviška televizija internete nemokamai, OHnaiiH ...
www.intemetine-tv.narod.ru/ ~
Tiesiogine transliacija internetu. TV per internetą. TV3 LNK internete. TeneBMAeHue 
b MHTepHeie 6e3nnaTH0 npaMoii 3<t>np, HTB+ OHnaiiH, Discovery, V iasat...
Simpsonai. The Simpsons. l t ... - LT Kanalai - Kaip matyti visus kanalus - Filmai LT

Televizija internetu (TV online) - TVzona.biz
www.tvzona.biz/ -
Lietuviški kanalai internetu (TV online):TV3,LNK,TV6,Lietuvos ryto televizija.TVl, 
Viasat Sport Baltic.Balticum TV,TV8,Liuks TV,Into TV,LRT,LRT Lituanica.LRT...

goTV.lt | Net 360 nemokamų TV kanalų internete!!! |
gotv.lt/ ”
Net 360 nemokamų TV kanalų internete!!!... Keliaukime.lt:: Pigiausi skrydžiai 
lėktuvu, kelionių pasiūlymai -  pamatyk pasaulį ne per TV!;). http://Keliaukime.lt...

Manotelevizija.lt: Nemokama televizija internetu | TV3 LNK ...
www.manotelevlzija.lt/ ~
Nemokama televizija internetu. TV3, LNK, TV6, LTV ir daugelis kitų kanalų internetu 
visiškai nemokamai.

Lietuviška Televizija Internetu NEMOKAMAI
Itkanalai.eu/ -
Lietuviški, Sporto kanalai: Nemokama televizija internetu: TV3, LNK, TV6, TV1, TV8, 
BTV, Viasat Sport Baltic, Sport 1, Lrytas, LRT,...

LRT televizija - LRT
www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrt-televizija ~
Transliacija internetu negalima dėl autorių teisių apribojimų. Rūšiavimas: Naujausi... 
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija 2015. Visos teisės saugomos.

TV Lietuviškai -  Nemokama lietuviška televizija internetu
www.tvlietuviskai.eu/ ~
Nemokama lietuviška televizija internetu.... THT online « Pirmyn. Copyright© 2014 
tvlietuviskai.eu. Televizija internetu tiesiogiai.

Nemokama televizija internetu
telikas.biz/ -  Išversti šį puslapį
Telikas.biz -  nemokamos televizijos portalas. Tai įvairūs surinkti kanalai iš interneto 
platybių. Kanalai rodomi lietuvišku, anglišku arba rusišku garso takeliu.

„Interneto.tv“ - Teo lt
www.teo.lt/intemetotv/9216 ~
Žiūrėkite televiziją visur, kur yra interneto ryšys; Stebėkite virš 20 TV kanalų ... 
Stebėkite daugiau nei 20 TV kanalų transliacijas.... Žiūrėkite televiziją internetu.

Su televiziia Internete susiiusios Daleškos
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Įdomiausia tai, kad dvi svetainės, kuriose galima legaliai pažiūrėti, televiziją internete pagal 
paieškos rezultatus pirmame puslapyje yra paskutinėse vietose. Panagrinėjus sekančius paieškos 
rezultatus panaši tendencija išlieka ir toliau:

Goosjle televizija internete

Žiniatinklis Vaizdai Vaizdo {rašai Naujienos Žemėlapiai Daugiau » Paieškos jrar

2 psl. iš maždaug 427 000 rezult. (0,19 sek.)

in te rne to .tv
www.intemeto.tv/ *
12:30 13:40 Valanda su Rūta Nerodoma internetu. 13:00 15:00 Rusijos Premier... 
Nerodoma internetu. 13:20 14:30 Prisiekusiųjų teismas Nerodoma internetu.

T e lev iz ija  in te rne te  | „F acebook“
https: //lt-lt facebook. com/t eli kas. biz *
Televizija internete. 19.218 mėgsta - 7 kalba apie tai. www.Telikas.Biz - Lietuviški ir 
užsienietiški kanalai internete.

N em okam a te lev iz ija  in ternetu  | „F a ce b o o k“
https://lt-lt.facebook com/Nemokamatelevizijainternetu ’
Nemokama televizija internetu. 11.919 mėgsta 326 kalba apie tai. www.LTTV.us - 
Nemokama televizija internetu: TV3, LNK, TV6, TV1, TV8, BTV, Viasat...

T e lev iz ija  in ternetu. N em okam a i | „F acebook“ 
https://lt-lt.facebook.com/pages/Televizija-internetu ,/11690721171267... " 
Televizija internetu. Nemokamai. 24.243 mėgsta 5 kalba apie tai. http://www. 
internetine-tv.narod.ru/

L ie tuv iška  te lev iz ija  in te rne te  nem okam ai | „F acebook“
https://lt-lt.facebook. com/lietuviskatv. eu -
Lietuviška televizija internete nemokamai. 2.112 mėgsta 6 kalba apie tai. 
Lietuviška televizija internete http://WWW.LIETUVISKATV.EU.

R odom .tv  - lie tuv iška ,rus iška  tv  trans lac ija  in ternetu
www.rodom.tv/ •
Rodom.tv - lietuviška televizija transliuojama tiesiogiai internetu.

T V A idas - L ie tuv iška  T V  In ternetu
www.tvaidas.com/ -
Lietuviškų TV kanalų programų retransliavimo j JAV projektas. Žinios apie projektą, 
TV transliacijas internetu.

E m ig ran tas .tv  - lie tuv iška  T V  In ternetu
https://emigrantas.tv/ -
Lietuviška TV internetu Online - lietuviškų TV kanalų retransliavimo tinklas. 
Tiesioginės transliacijos ir vaizdo Įrašų archyvas.

T ies iog inė  trans liac ija  115m in.tv
www.15min.lt/tv/ -
@v.Grigaliūnaitė Pasivaikščiokime Neries pakrantėmis Vilniuje, čia gali laukti 
staigmenų... #l5minltt.co/pc5ZKzy.. @Zilvinas Pekarskas Du Lietuvos jachtų...

T e lev iz ija  in ternetu: 29 T V  kana la i nem okam ai! - T o pzone .lt
www.topzone.lt/televizija-internetu-29-kanalai-nemokamai -
2011-04-21 - Televizija internetu: 29 TV kanalai nemokamai! Žodžiu, siųskit ir 
žiūrėkit, nes niekas nežino, kiek ilgai veiks ar nemokamai internete tiesiog taip ...

Su te lev iz ija  in te rne te  sus ijus ios  pa ieškos
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Vėlgi iš pateikto paieškos rezultatų sąrašo vos viena nuoroda yra su legalia televizija. 
Panagrinėjus iš kokių serverių, šie nelegalūs televizijos kanalus retransliuojantys tinklalapiai, 
gauna srautą buvo pastebėta, kad didžioji dalis tarptautinių ir rusiškų televizijos kanalų, į 
interneto puslapius patenka iš Rusijoje esančių serverių.

Papildomai šie tinklalapiai dar užsidirba siūlydami pvz. geresnės kokybės transliacijas, 
stabilesnes transliacijas, negu nemokamai žiūrintys. Tokia praktika po truputį pastebima jau ir 
Lietuvos rinkai sukurtuose, ir nelegalią televiziją retransliuojančiuose interneto svetainėse.

Viena iš tokių svetainių www.zanotv.com. Čia vartotojai pirmas tris dienas gali išbandyti 
paslaugas nemokamai, po to nelegaliai teikiamos paslaugos tampa mokamos:
Citata iš tinklalapio:
Kaip naudotis
1. Užsiregistruojame portale.
2. Papildome savo sąskaitą pervesdami norimą sumą.
3. Pasirenkame kanalus.Susidaryk savo kanalų rinknį.
4. Lietuviškas kanalas-0.50 € mėn.
5. Užsienio kanalas-0.25 € mėn.
6. Mėgaujamės televizija.

Šio tinklalapio paslaugos reklamuojamos ir Lietuvoje veikiančiuose skelbimų portaluose.

Nors beveik visas televizijos programas galima pažiūrėti per kompiuterį internete, vis dar 
daugeliui žmonių patogus televizijos žiūrėjimas asocijuojasi su patogiu sėdėjimo fotelyje arba 
lovoje vaizdą matant plačiaekranio televizoriaus ekrane. Ir vėl pažangios technologijos ateina į 
pagalbą. Šiuo metu internetinių skelbimų puslapiai mirga pasiūlymais įsigyti įvairius priedėlius, 
juos prijungti prie televizoriaus ir turint pakankamos kokybės interneto ryšį, žiūrėti šimtus 
televizijos programų vos už keletą eurų per mėnesį. Dažnai tokias papildomas paslaugas siūlo ir 
legaliai palydovines sistemas ar įvairius IP televizijos priedėlius pardavinėjantys ir diegiantys 
verslininkai.

Didėjant išmaniųjų televizijų galimybėms jau galima rasti ir tokių skelbimų:
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Paveikslas Nr. 7
Rinkoje esantys nelegalios internetinės televizijos skelbimai

N TV PLIUS IPTV skirta SAMSUNG SMART TV
fro rr SMART TV APPS 7 months ago ;

NTV PLIUS IPTV televiziją (RU VERTIMU), rodoma apie 300 kanalų, iš jų apie 40 kanalų FULL HD aukštos raiškos. Taip pat 
žiūrėkite įvairiausius filmus (RU VERTIMU) online režime, nieko neatsisiuntus - tiesiogiai TV ekrane.

Tik vienkartinė padėka už pagalbą konfiguruojant: 15€
Samsung SMART TV ir Android turėtojams jokių mėnesinių mokesčių.
Kanalai neužsiblokuoja. Kelioms dienoms galima išbandyti nemokamai

LG Smart TV yra kitoks variantas ir visai kita kaina vimeo.com/smartdemo/lgtv

Viskas veikia per specialias programėles, kurios skirtos tik SAMSUNG SMART TV TELEVIZORIAMS arba ANDROID įrenginiams 
(PLANŠETĖS, MOBILŪS TEL, ANDROID PRIEDĖLAI, ANDROID STICK). Nereikia jokių papildomų įrenginių ar antenų. Jums 
tereikės tik išmanaus Samsung televizoriaus, kas jo neturi, tinka minėti ANDROID įrenginiai + interneto ryšio + specialių 
programėlių. Veikia bet kurioje pasaulio vietoje!

Laikiną programėlę labai paprastai galite įsirašyti patys, atlikę tam tikrus konfigūravimo veiksmus televizoriuje arba minėtuose 
ANDROID įrenginiuose. Tai trunka vos keletą minučių. Dėl instrukcijos gavimo, parašykite elektroninį laišką, nurodydami TV modelį 
ar ANDROID įrenginį. Viską atlikę, gausite instrukciją ir galėsite išmėginti kaip viskas veikiai

Įsirašę programėles, galėsite žiūrėti filmus, animaciją, bei serialus iš daugybės serverių tiesiogiai TV ekrane, nebereikės nieko 
siųstis, nebereikės televizoriuje nepatogiai landžioti po internetines online filmų svetaines, dėl kurių užstringa televizorius nebaigus 
žiūrėti filmo. Taip pat yra galimybė matyti daugybė populiariausių NTV PLIUS IPTV televizijos kanalų rusų kalba.

TELEVIZORIŲ PALAIKYMAS:

2014 metų H ir HU serija turinti SMART.
2013 metų F serija turinti SMART.
2012 metų ES serija turinti SMART.
2011 metų D serija turinti SMART 
2010 metų C serija turinti SMART.

ANDROID PRIETAISŲ PALAIKYMAS:

Android priedėliai.
Android stiek.
Android telefonai.
Android planšetiniai kompiuteriai.

T e l: 8-607-00450 (Pageidauti rašyti pasiteiravimui į email.)
EI. paštas pasiteirauti, smart.portalas@gmail.com

Miestas: bet kuri pasaulio vieta, tereikia interneto ryšio.

Kaip matome Samsung televizoriams pritaikyta tokia programėlė, kad netgi nereikia mokėti 
jokio abonentinio mokesčio.
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Paveikslas Nr. 8

Rinkoje esantys nelegalios internetinės televizijos skelbimai

N TV PLIUS IPTV skirta LG SMART TV
(rom SMART TV APPS 6 r

NTV PLIUS televizija skirta tik LG SMART televizoriams. Apie 400 populiariausių kanalų rusų kalba iš jų apie 45 FULL HD raiškos
LG Smart TV turėtojams mėnesinis tik 5 EURAI. Esant pageidavimui, šita. variantą galima pritaikyti ir ant Samsung Smart TV.

Taip pat ant Samsung Smart TV yra kitoks variantas ir visai kita kaina: vimeo.com/smartdemo/samsung

Nereikia jokių palydovinių antenų ar specialių priedėlių!
Galima išbandyti kelis demo kanalus nemokamai ir nuspręsti ar Jums tinka.

Užtenka turėti išmanūjj LG televizorių su pajungtu interneto ryšiu.

TINKA MODELIAMS:

LG SMART TV 2014 LB SERIJA
LG SMART TV 2013 LA SERIJA
LG SMART TV 2012 LM SERIJA

Tel.: 8-607-00450 (Pageidauti rašyti pasiteiravimui į email.)
EI. paštas pasiteirauti: smart.portalas@gmail.com

Miestas: bet kuri pasaulio vieta, tereikia interneto ryšio.
(KONFIGŪRAVIMAS BE ATVYKIMO, GAUNATE INSTRUKCIJĄ, LABAI GREITA IR PATOGU)

Dar vienas internetinės televizijos teikėjas, kurio paslaugos gana aktyviai reklamuojamos 
Lietuvoje yra Kartina.TV (www.kartina.tv). Šis teikėjas savo paslaugas dažniausiai siūlo 
rusakalbei auditorijai, tačiau tarp siūlomo programų yra ir lietuviškų (TV3, TV1, TV6). Šių 
programų šis teikėjas neturi teisės transliuoti nei Lietuvoje nei užsienyje. Kartina.TV priedėliais 
laisvai prekiaujama Vokietijoje esančiose rusiškų prekių parduotuvėse MixMarkt. Imonė 
skelbiasi turinti daugiau negu 1000 platintojų 209 pasaulio šalyse. Nors Lietuvos tarp tokių šalių 
nėra, skelbimų portaluose arba kai kuriose technikos parduotuvėse Kartina.TV abonentų galima 
laisvai įsigyti.

2014 m. Lietuvos radijo ir televizijos komisija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą nurodydamas, 
kad paslaugos teikėjas savo abonentams retransliuoja 149 įvairaus pobūdžio televizijos 
programas, iš kurių trys yra pornografinio pobūdžio, o dar trys - retransliuojamos be atitinkamo 
transliuotojų sutikimo jų programas retransliuoti ir neturi šiai veiklai vykdyti Lietuvoje 
reikalingos LRTK išduotos licencijos. Taip pat tuo metu šis transliuotojas transliavo ir 
uždraustas propagandines Rusijos televizijos programas. Praėjus daugiau negu metams nuo 
pradėto tyrimo, kažkokių apčiuopiamų rezultatų nėra pasiekta. Visų pirma įmonė registruota ne 
Lietuvoje (turi biurus Vokietijoje, Anglijoje ir JAV). Antra, tokios paslaugos teikiamos internetu, 
interneto paslaugų teikėjai neturi nei teisės nei galimybių nustatyti, filtruoti ar apriboti savo 
vartotojų interneto srautą.

Gaudymas ir baudimas tokios įrangos pardavėjų nieko neišsprendžia. Kartina.TV savo paslaugas 
teikia ne tik per Kartina.TV priedėlius, tačiau ir internetu, taip pat per mobiliąsias aplikacijas.
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Paveikslas Nr. 9
Kartina.TV priėmimo galimybės

KaK C M O T p e T b  Kartina.TV

TB O H A aŪH

BXOA
< ja http://iptv.kartina.tv

P O k  d  * 5 3

yCTAHOBl/ITb

flAEEP
□ □ B

linux Mac OS X Wir*dows

HHCTPyKLlM^
—

CT0P0HHI/1E yCTPOHCTBA

DUNE HD Dreambox TV Popcorn TV Apple TV

□  O Ū 3  £ %  

B K J IK D H M  W

KARTINA.TV
BECn/lATHO

i1po6neMbi c npocMOTpoM b 6pay3epe?

Šaltinis: Kartina.tv

Kaip matome šią internetinę televiziją galima matyti ir per interneto naršyklę, ir per specialią 
programą kompiuteryje. Taip pat yra sukurtos ir mobiliosios aplikacijos. Populiarūs rinkoje 
esantys IP imtuvai, media centrai, USB priedėliai nesunkiai gali būti pritaikyti šios televizijos 
platinamų programų priėmimui. Kaip matome netgi per „Apple TV“ priedėlį ši televizija gali 
būti pasiekiama.

Didieji technikos centrai specialių Kartina.TV priedėlių nepardavinėja, tačiau jiems negalima 
uždrausti pardavinėti visų DVD/Blu-Ray grotuvų, media centrų ir išmaniųjų televizorių, kurie 
turi SMART TV funkcijas arba IP televizijos priėmimo galimybes.

Šio tyrimo autoriai, norėdami įsitikinti ar sudėtinga žmonėms, neturintiems specialių 
kompiuterinių, programavimo ar techninių žinių pasinaudoti internetine televizija nemokamai 
atliko praktinį tyrimą. Tyrimo metu buvo išbandyta keletas nelegalios internetinės televizijos 
priėmimo būdų. Visų pirma norimas televizijos programas buvo bandoma surasti internete.

Labiausiai Lietuvos rinkai priimtini pasirodė Rusijoje esantys interneto puslapiai, kurie suteikia 
galimybę programas priimti internetu. Šios svetainės, Lietuvos vartotojams yra patrauklios 
kadangi vis dar daug lietuvių moka ir supranta rusiškai, o taip pat programų tinklelis labai 
panašus į Lietuvos kabelinės, antžeminės skaitmeninės ar palydovinės televizijos operatorių 
siūlomą.
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Po keleto bandymų surastas internetinis puslapis http://torrent-telik.com/ jame laisvai prieinama 
daugiau negu 400 televizijos programų:

Lentelė Nr. 2
http://torrent-telik.com/ nelegalių kanalų sąrašas

TV programa TV programa TV programa TV programa
CTC n^TH^a HTB+ CnopT | nHK HD

THT ^3THH^a (+2) HTB+ CnopT naroc CBS Reality
Discovery Channel HD CapaįaH TB HTB+ TeHHuc Nautical Channel
Discovery Science HD CTC HTB+ OyTdoa 1 Outdoor Channel
ICTV CTC (+2) HTB+ OyTdoa 1 HD Outdoor Channel HD
Hurep CTC (+4) HTB+ OyTdoa 2 Sony Turbo
CTE CTC Love HTB+ OyTdoa 2 HD Abto 24
Mera THT HTB+ OyTdoa 3 Abto naroc
112 YKpanHa HD | THT (+3) HTB+ OyTdoa 3 HD Eoe^
Ecnpeco TB THT (+4) Poccna 2 EoH^BCKHH Kny6
5 KaHan (YKpanHa) | THT (+7) CnopT ApanB TB
HTB THT Comedy CnopT 1 My^CKon
nepBHH KaHan THT Comedy 

(EBpona)
CnopT 1 (YKpanHa) Opy^ne

Poccna 1 Cartoon Network CnopT 1 HD TexHo 24
PEH TB Disney Channel CnopT 2 (YKpanHa) | 100 TB
Poccna 24 Gulli 24 Aok 1 HD
Life News JimJam 365 A,Hen 112 YKpanHa HD
Ao^gb Nick Jr. Brodilo TV HD 360 rpagycoB HD
8 KaHan Nickelodeon Da Vinci Learning 43 Kama HD
R1 Nickelodeon HD Fine Living Amedia Premium HD
RTVi | TiJi Galaxy TV | Brodilo TV HD
Tonis HD AeTCKHH HD Life Eureka HD
BpeMa AeTCKHH MHp | HD Life | HD Life
AoMamHHH Kapycenb History Channel HD Khho

3Be3ga Kapycenb (+3) History Channel HD Khho 2
Hmep ManaTKo TB ID Xtra Europe HD CnopT
Hurep+ MaMa Nat Geo Wild History Channel HD
K1 MyabT Nat Geo Wild HD Life News HD
K2 MyabTHMaHua National Geographic Mezzo Live HD
Mnp nuKceab TB Ocean-TV MGM HD
Mnp HD n^rocnaroc | Quality Channel HD | MTV Live HD
HocTaabrua PagocTb Moa Russia Today Doc 

HD
MyZen TV HD

HTB YabidKa pe6eHKa Russia Today 
Documentary

Nat Geo Wild HD
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HTB (+3) Amedia 1 Russian Travel Guide NBA HD
HTB (+4) Amedia 2 Russian Travel Guide 

HD
Nickelodeon HD

HTB (+7) Amedia Premium 
HD

Teletravel HD Outdoor Channel HD

HTH (YKpaHHa) CBS Drama Travel Channel | Quality Channel HD
OTP Enter Film Travel Channel HD Redlight HD
nepBHH KaHan Fox Travel+ adventure Russia Today Doc HD
nepBHH KaHan (+4) Fox Life Travel+ adventure HD Russia Today HD
nepBHH KaHan (+6) | HBO 2 Viasat Explore Russian Travel Guide
nepBHH KaHan (EBpona) HD Khho Viasat Explore CEE SET HD
nepBHH KaHan (CHr) HD Khho 2 Viasat History Setanta Sports Eurasia 

HD
nepBHH KaHan HD ICG TV Viasat Nature East Super Tennis HD
nepBHH KaHan HD (+4) MGM Viasat Nature-History 

HD
Teledeporte HD

nepBHH Hâ HOHâ bHbIH 
(YKpaHHa)

MGM HD ^OMamHHe
^HBOTHbie

Teletravel HD

naraM KaHan | SET Ega HD Tonis HD
PEH TB SET HD Ega TB Travel Channel HD
PEH TB (+4) | Sony Sci-Fi 3gopoBoe TB Travel+ adventure HD
Poccua 1 TV 1000 3oo TB TV1000 Comedy HD
Poccua 1 (+2) TV 1000 Action 

East
3oonapK TV1000 Megahit HD

Poccua 1 (+4) TV 1000 PyccKoe
KHHO

HHTepecHoe TB TV1000 Premium HD

Poccua 1 (+6) TV XXI (TV21) HcTopna Viasat Nature-History 
HD

Poccua HD TV1000 Comedy Kto ecTb kto Viasat Sport HD
CTE TV1000 Comedy 

HD
KyxHa TB Vip TV HD

TB^ TV1000 Megahit 
HD

Mera WedTV (CBage6HHH)

TPK YKpaHHa TV1000 Premium 
HD

Moa naaHeTa Ega HD

112 YKpaHHa Universal Channel HaHo TB KXH HD
112 YKpaHHa HD | Zee TV HayKa 2.0 Mnp HD
24 YKpaHHa ^OM KHHO nepBHH

o6pa3oBaTeabHHH
HTB+ 3D

360 rpagycoB EBpOKHHO ncHxoaorna 21 HTB+ Ham įyT6oa 
HD

360 rpagycoB HD Hnnro3HOH+ P^A HTB+ OyT6oa 1 HD
5 KaHan (YKpaHHa) Hųgna Poccua K HTB+ OyT6oa 2 HD
BBC World News Khho TB CoBepmeHHo

ceKpeTHo
HTB+ OyT6oa 3 HD

Bloomberg KnHonoKa3 TeaeKaįe nepBHH KaHan HD
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Business KoMegna TB TeaenyTemeCTBHa nepBHH Kama HD 
(+4)

CNN International MHorocepnHHoe
TB

YCagb6a nHK HD

Deutsche Welle Hame aro6nMoe
KHHO

^KO-TB PoCCHa HD

EuroNews | h c t | l HD CnopT 1 HD
Eurosport News HTB+ 3D 9 BoaHa Discovery Channel HD
France 24 HTB+ Khho naroc A-One Discovery Science HD
Life News HTB+ Khho Coro3 A-One UA MTV 24 Music
Life News HD HTB+ Khhokhy6 | Bridge TV | MTV Base UK
News One HTB+ Khhoxht Chart Show Dance MTV Brend New
Russia Today HTB+ Hame khho Chart Show TV | MTV Love
Russia Today HD HTB+ Hame HoBoe 

khho
Dange TV MTV Music

TBi HTB+ npeMbepa | MCM Top Nat Geo East Europe
UBR PyCCKHH

6ecTcennep
Mezzo National Geographic 

HD
ETE PyCCKHH geTeKTHB Mezzo Live HD Brazzers TV Europe
Ao^gb PyCCKHH Haaro3HoH MTV Dance Candy
Ecnpeco TB PyCCKHH poMaH | MTV Hits UK Candyman
Mnp 24 TB 3 MTV Live HD CentoXCento TV
Paga YKpanHa | TB 3 (+2) | MTV Rocks | Exotica TV
PEK OeHHKC+ Khho MTV PoCCHa French Lover TV
PHA H obocth Fox Sports 2 NDL Music Box RU Hustler Blue (Hohhoh 

KaHaa)
Poccna 24 HD CnopT Music Box TV Hustler HD
Amazing Life | NBA HD Music Box UA | Hustler TV
Maxxi-TV NBA TV O-TV O-la-la
MyZen TV HD Sky Sports 1 | Retro Music TV Platinum TV
Paramount Comedy Sky Sports 2 RTL 102.5 Playboy TV
QTV Sky Sports 3 Ru Music | Private TV
STV Sky Sports 5 RU TV Redlight HD
WedTV (CBage6Hbin) Sky Sports F1 | VH1 Redlight Premium
Zoom Super Tennis HD VH1 Classic Satisfaction HD
BonpOCH H OTBeTM | KXH HD ^H-MHHop SCT
^HBH KXH TB M1 Teleitalia HD
HTA HTB+ EaCKeT6on | M2 X Bunga Bunga
napK pa3BaeneHHH HTB+ Ham įyT6oa My3 TB XDesire
^epe^ HTB+HamįyT6oa My3HKa nepBoro | XXL
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Kitas internet puslapis http://torrent-tv.ru/ siūlo ne ką mažesnį kanalų pasirinkimą. Taip pat 
šiame puslapyje jau reklamuojamas ir priedėlis, kuriuo galimą žiūrėti šio puslapio siūlomas 
programas.

Paveikslas Nr. 10
http://torrent-tv.ru papildomos interneto televizijos priėmimo galimybės

Šaltinis: Kartina.tv

Norintiems žiūrėti sporto varžybas yra sukurti specializuoti interneto puslapiai, kuriuose galima 
pasirinkti varžybas pagal sporto šaką, pagal šalį, pagal laiką.
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Paveikslas Nr. 11

Sporto transliacijų paieška Google.com

Žiniatinklis Vaizdai Naujienos Vaizdo įrašai Programos Daugiau * Paieškos įrankiai

Apie 134 000 000 rezult (0,35 sek.)

L e t’s  g e t E urope  M oving  - N ow w em ove .com
ET" n  www.nowwemove.conV *
Europe's biggestcampaign promoting sportand physical activity

S p o rtS tre a m .tv
www sportstream tv/ *  Išversti šį puslapį
Live Streaming Video Football: Japan - J-League. open event. Wednesday (07 
October) 12:00 (GMT +2). Unibet TV (English) - Recommended Stream! Flash ...

Live S port S tream s, Footba ll, S occer, Ice H ockey, T enn is  ...
Iivetv.sx/en/ *  Išversti šį puslapį
Watch live video sport streams and broadcasts Online - football. ice-hockey, tennis 
and many other sport types on LiveTV. Latest sport news. Match video ...
Ice Hockey - Tennis - Basketball - Racing

S tre a m 2 w a tch .co  - W a tch  live S port S tream  online
www stream2watch.co/sports » Išversti šį puslapį
a50 elem. - Watch live Stream Sport online. We provide you with the best...

Live Stream Event
CEZ Basket Nymburk vs Lokomotiv Kuban Krasnodar 
Tingsryds AIF vs BIK Karlskoga

S tre a m H u n te r - L ive S tream ing  V id e o  / VVatch S port
streamhunter. tv/ *  Išversti šį puslapį
Streamhunter- Soccer. Football, Tennis, Sports Streams for FREE. Watch live 
sports at Streamhunter TV. Top Ouality Streams for free.

W atch  Free live v id e o  stream ing  o f m any sp o rt even ts  ...
www.realstreamunited.com/ » Išversti šį puslapį
Watch Free live video streaming of many sport events on DrakulaStream and
StreamHunter. Various live sport streams online, sport videos and live score for ...

Footba ll - L ive spo rts  s tream ing
www realstreamunited corrVfootball-live-streaming-vide » Išversti šį puslapį 
Watch live football streaming for free, NfL Live Scores. Knowthe resultsof šeria a, 
bundesliga. premier league and your favorite Manchester United club.See the ...

F irs tR ow S ports  L ive Footba ll S tream  | VVatch L ive F o o tb a ll...
firstrowsportes eu/ *  Išversti šį puslapį
First Row Sports with MUCH LESS ADS and better streams! FirstRow Watch Live 
Football online with Firstrowsports. P2P4U brings you many live football...

F irs tR ow  S ports  L ive F oo tba ll S tream  | F irs tR ow S ports  ...
ifirstrowus.eu/ *  Išversti šį puslapį
FirstRow Watch Live Football online with P2P4U. FirstRowSports brings you many 
live football matches. First Row Sports Watch live and free football on your pc.

S tream  S ports  - F ree L ive S ports  S tream ing . VVatch spo rts  ...
www streamsports me/ *  Išversti šį puslapį
StreamSports - Free Live Sports Streaming on your PC. Watch Football, NBA, MLB 
and others online without ads or annoyances.

F eed2all p2p4u  W iz iw ig  S ports  Live Footba ll S tream

V y
6 4

http://www.nowwemove.conV
http://www.realstreamunited.com/


Autorių teisiu ir gretutiniu teisiu objektu naudojamu retransliavimo veikloje, apsaugos tyrimas|

Kitas išbandytas internetinės televizijos žiūrėjimo būdas ją žiūrėti per specialias programas (pvz. 
VLC Player). VLC Player yra standartinė audiovizualinių bylų peržiūros programa, kuri taip pat 
turi galimybę priimti ir realaus laiko (angl. real streaming) televizijos programas. Čia vartotojas 
turi daug daugiau galimybių, kadangi televizijos programų tinklelį gali susikurti pats. IPTV ir 
internetinės televizijos forumuose bei internete galima rasti nuorodų į atskiras transliacijas, taip 
pat jau į sudarytus programų rinkinius. Rinkinius gali sudaryti nuo 2-3 iki 500 ir daugiau 
televizijos programų. Programų rinkinio byla (angl. Playlist file) gali būti redaguojama su 
paprasčiausiu teksto redaktoriumi, tokiu kaip “Notepad”. Taigi vartotojas gali nepatinkančių ar 
jau nebeveikiančių televizijos programų nuorodas paprasčiausiai ištrinti, o jam tinkančias pridėti 
į bylą taip susidarydamas jam patinkantį programų rinkinį. Vėliau toks programų rinkinys 
paprasčiausiai atidaromas vaizdo peržiūros programoje ir joje atsiranda visi sudėti kanalai, 
kuriuos galima žiūrėti.

Dažnu atveju, tokį sudarytą programų rinkinį galima perkelti ir į mobilųjį telefoną ar planšetinį 
kompiuterį. Įdiegus kelias papildomas ir nemokamas programas, kurias galima rasti netgi 
oficialiose parduotuvėse (Google Play) turimą programų rinkinį galime peržiūrėti ir mobiliajame 
telefone arba planšetiniame kompiuteryje. Tyrimo metu tai buvo išbandyta naudojant Samsung 
Galaxy planšetinį kompiuterį.

Atliekant šį tyrimą nemokamos internetinės televizijos galimybės per įvairius priedėlius nebuvo 
išbandytos, tačiau buvo pabandyta įdiegti specialią programą į išmanųjį Samsung televizorių. 
Viską vykdant pagal rastą instrukciją internete: 
https://www.youtube.com/watch?v=Iv5BVtQgOzU 
https://www.youtube.com/watch?v=0ap3hV2EOq0

Tiesiogiai buvo galima ne tik peržiūrėti daugybę televizijos programų, tačiau ir gauti priėjimą 
prie milžiniško filmų ir serialų archyvo.

Specialiai sukurtų internetinės televizijos programėlių, tokių kaip Berioza.tv, Crystal.tv, peers.tv, 
Torent Stream Controller, Hame TB galima rasti kelias dešimtis. Daugelis jų veikia praktiškai 
visose populiariausiose aplinkose (Windows, Linux, Mac) tiek kompiuteryje tiek mobiliuose 
įrenginiuose (Android, IoS). Dalis jų yra nemokamos, kita dalis nors ir mokamos, tačiau dalį 
programų galima stebėti ir nemokamai.

Dar viena pastebima tendencija, kad dažnai ir legalūs tiekėjai kurdami savo programėles 
mobiliesiems įrenginiams dažnai pamiršta uždėti geografinės vietos apribojimus. Ir televizijos 
programos tampa laisvai prieinamos internete ir gali būti pasiekiamos ir tose šalyse, kuriose šie 
tiekėjai neturi teisės transliuoti šių programų. Pakankamai preciziškai į šį dalyka žiūri JAV ir 
Didžiosios Britanijos paslaugų teikėjai. Dažniausiai jų mobiliose aplikacijose yra uždėti 
geografiniai apribojimai ir paslaugas pasiekti galima tik iš tų geografinių vietovių, kuriose šie 
paslaugų teikėjai turi teisę transliuoti/retransliuoti televizijos programas. Ši problema pastebima 
ir su legaliai, per programėlių parduotuves (AppStore, GooglePlay), platinamomis mobiliųjų 
telefonų ar planšetinių kompiuterių programėlėmis, kurios suteikia prieigą prie keleto televizijos 
programų. Dažnai nusipirkus tokią programėlę geografiniai apribojimai yra visiškai netaikomi ir 
norimas televizijos programas galima matyti savo telefono ar planšetinio kompiuterio ekrane. 
Žinoma kovoti prieš tokius tiekėjus yra lengviau. Visada galima oficialiai kreiptis į juos su
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prašymu uždėti geografinius apribojimus arba į programėlių parduotuves, kad jos pašalintų iš 
programėles, kurios pažeidžia autorių ir gretutines teises.

DPI įrangos apžvalga ir galimybės

Kovoti su nelegaliu televizijos programų platinimu (piratavimu) internete yra pakankamai 
sudėtinga. Net ir suradus serverį, iš kurio tiekiamas nelegalus turinys ir jį užblokavus, interneto 
technologijos leidžia per keletą sekundžių pakeisti serverio IP adresą arba internetinį adresą ir 
taip apeiti blokavimą. Vienintelis dalykas, kaip galima techninėmis priemonėmis realiai 
sumažinti tokio nelegalaus turinio patekimą į Lietuvos rinką, Lietuvos interneto teikėjams 
naudoti interneto srauto analizės (angl. Deep Packet Inspection - DPI) techninę ir programinę 
įrangą. Ši technologinė įranga leidžia analizuoti visą operatoriaus valdomą interneto srautą ir 
įgalina atpažinti nelegalų turinį, bei esant reikalui jį blokuoti.

DPI yra naujos kartos technologija, kuri pajėgi patikrinti visų duomenų paketų, kurie eina per 
DPI įrenginį, kiekvieną baitą. Tai reiškia ši įranga gali atpažinti duomenų tipą, antraštes ir realų 
paketų turinį. Dabar naudojama interneto operatorių įranga dažniausiai taip giliai duomenų 
neanalizuoja. DPI gali tikrinti duomenis analizuoti nuo antro iki septinto sluoksnio į „gylį“. Kaip 
pavyzdį galime pateiktį paprastą elektroninį laišką. Su dabartine įranga interneto teikėjai 
geriausiu atveju gali matyti laiško siuntėją ir gavėją. Su DPI įranga jau būtų galima analizuoti, 
kiekvieną raidę parašytą to laiško tekste ir netgi suprasti turinį, kas rašoma. DPI technologija 
leidžia apie duomenų srautą sužinoti praktiškai viską, įskaitant kiekvieno duomenų paketo svorį 
sraute.. Kai kurie tokios įrangos gamintojai teigia, kad naudojant jų DPI įrangą galima nustatyti 
daugiau negu 300 programų, protokolų, parašų įstaitant BitTorrent (bylų keitimosi programa), 
HTTP (interneto naršyklės), FTP (bylų perdaimo standartas), SMTP (elektroninis paštas) ir SSH 
(apsaugotas kliento prisijungimo prie serverio aplinkos protokolas). Kai kuri įranga leidžia 
pažiūrėti dar giliau negu protokolų nustatymas. Tokia duomenų srauto analizė taip pat leistų ir 
sudaryti tam tikras taisykles siekiant apriboti nelegalaus turinio pateikimą vartotojams. DPI 
įranga yra unikali tuo, kad praktiškai tik ji vienintelė gali įvykdyti reikalavimus, kuriuos kai 
kurios valstybės yra iškėlusios siekiant didesnio interneto saugumo arba skaidrumo.

Iš vienos pusės ši įranga gali pasiūlyti vartotojams saugesnį internetą, iš kitos pusės kyla labai 
daug abejonių dėl duomenų apsaugos ir privatumo, kai interneto paslaugų teikėjas gali matyti 
praktiškai visus vartotojo dokumentus ar veiksmus internete iki pačių mažiausių smulkmenų. 
Taip pat daug klaustukų kyla ir dėl šios įrangos poveikio interneto greičiui. Nors šios įrangos 
gamintojai savo reklaminiuose bukletuose aiškina, kad naujausia DPI įrangai visiškai neįtakoja 
interneto greičio, tačiau tai sunkiai tikėtina ypač jeigu mes norėsime realiu laiku analizuoti ypač 
didelius duomenų srautus. Tai ypač aktualu didesniems interneto paslaugų operatoriams. 
Įsivaizdavimui, vien TEO klientai per diena parsisiunčia beveik 0,7 petabaitus34 duomenų. O 
vykstant kibernetinėms atakoms duomenų srautai gali siekti 6 gigabaitus per sekundę.

DPI įranga gali padėti sumažinti nelegalaus turinio patekimą į rinką, tačiau ją privalo naudoti visi 
be išimties interneto paslaugas teikiantys operatoriai. Jeigu nors vienas interneto operatorius 
nenaudos šios įrangos jis įgaus konkurencinį pranašumą, prieš kitus interneto paslaugų teikėjus, 
nes galės vartotojams pasiūlyti daugiau nelegalaus turinio. Taip pat šios įrangos kaina, jeigu ją

34 Peta - 1015 (10005)
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reiks kompensuoti patiems operatoriams, gali būti pražūtinga daugeliui mažų interneto paslaugų 
teikėjų. Papildomai reiks ir darbuotojų, kurie turės reguliuoti, kurį turinį praleisti, kurį blokuoti ir 
pan. Vėl gi grįžtama prie tos idėjos, kad pirmiausiai šioje srityje turi būti aiškus teisinis 
reguliavimas, kad visi interneto operatoriai žinotų kaip jiems vykdyti savo veiklą.

Dėl vis įvairesnio interneto srauto ir dėl didesnių galimybių jį kontroliuoti, planuojama, kad DPI 
įrenginių ir programinės įrangos rinka iki 2018 m. augs po 22% kasmet. Atsiranda vis daugiau 
gamintojų, kurie gamina tik tokią įrangą. Įrangos gamintojų sąrašas ir pagrindinės DPI 
produkcijos sąrašas pateikiamas žemiau:

Lentelė Nr. 3
DPI gamintojai ir produktai

No Įmonė DPI produktas

1 F5 Policy Enforcement Manager
2 Alcatel-Lucent 7750 Service Router -Mobile Gateway
3 Allot Communications Service Gateway Sigma E
4 Arbor Networks e100
5 Bivio Networks DPI ADDlication Platforms (70001
6 Blue Coat Systems PacketShaper
7 Citrix (ByteMobile) lAdaDtive Traffic Manager (T31001
8 Cisco Systems Service Control Engine Packet Data Network Gateway
9 Comverse Policy Enforcer
10 Ericsson Smart Service Router (SSR8000)
11 Huawei Technologies Huewei Service Inspection Gateway (98001
12 Ipoque PRX G-Serie
13 Juniper Networks MobileNext Broadband Gatewav
14 Nokia Siemens Networks Flexi Network Gateway (Flexi-NG)
15 Procera Networks Procera Packet Logic Platform
16 Qosmos DeepFlow
17 Sandvine Sandvine Policy Traffic Switch
18 Vedicis Content Smart Switch

Iš esmės visų gamintojų įranga daro tą patį (gali filtruoti ir tvarkyti interneto srautą), taip pat 
kiekvienas gamintojas savo įrangą pristato, kaip geriausią, naujausią, saugiausią ir patikimiausią. 
Detalesnei analizei plačiau panagrinėsime vieno gamintojo -  Procera Networks programinę ir 
techninę DPI įrangą.

Procera Networks yra tinklo įrangos gamintoja, užsiimanti DPI techninės ir programinės įrangos 
projektavimu, gamyba, pardavimu ir įvairių DPI sprendimų diegimu. Iš pradžių įmonė siūlydavo 
nebrangius (iki 2GBit/s) interneto srauto valdymo sprendimus nedideliems interneto paslaugų 
teikėjams ir įmonėms. Nuo 2008 m. įmonė didesnį dėmesį skiria dideliems interneto paslaugų 
teikėjams ir mobiliojo ryšio operatoriams. Šiame tyrime panagrinėsime kokią programinę ir 
techninę įmonė siūlo DPI sprendimams, taip pat pateiksime trumpą šios įrangos specifikaciją. 
Procera Networks DPI sprendimams įgyvendinti naudoja PacketLogic platformas. Platforma tai 
techninės ir programinės įrangos visuma, leidžianti pasiekti norimas interneto srauto valdymo
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charakteristikas. PacketLogic platformose veikianti PacketLogic™ programinė įranga, leidžia 
interneto paslaugų teikėjams efektyviai valdyti plačiajuosčio interneto srautus.

Įmonės kuriama programinė įranga veikia Tinklo Matomumo taikymo bibliotekos (Network 
Application Visibility Library (NAVL)) pagrindu. Tai yra naujos kartos DPI programinė įranga, 
leidžianti realiu laiku klasifikuoti ir tirti visus 7 tinklo sluoksnius. Ši programinė įranga gali 
veikti tiek su Procera Networks gaminama įranga, tiek su kitų gamintojų ar interneto paslaugų 
teikėjų turima technine įranga.

Paveikslas Nr. 14
DPI veikimo schema

Šaltinis: www.proceranetworks.com

Programinė įranga naudoja gilios paketų analizės ir gilios srauto analizės metodus ir technikas, 
kas įgalina visiškai tiksliai, iš bendro interneto srauto, nustatyti šiandienos praktikoje dažniausiai 
naudojamas programas, tokias kaip mobiliosios aplikacijos, socialiniai tinklai, P2P, realaus laiko 
žinučių perdavimas, bylų dalinimasis, Web 2.0 ir kitas. Šios įrangos suteikiamos galimybės 
leidžia tiek įmonėms efektyviai valdyti interneto resursus (pvz. darbo metu darbuotojams 
blokuoti priėjimą prie socialinių tinklų, uždrausti didelių bylų (filmų, muzikos) siuntimą), tiek 
interneto paslaugų teikėjams naudoti įvairius tinklo valdymo modelius. Tokia programinė įranga 
ypač svarbi mobilaus ryšio operatoriams, kurie mobiliaisiais tinklais tiekia ne tik interneto 
paslaugas, tačiau ir vykdo pagrindinę veiklą -  tiekia mobilaus telefono ryšio paslaugas. Jeigu 
mobilaus interneto vartotojai labai užkraus šį tinklą įvairių duomenų siuntimu, tai tinkamai
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neveiks ir balso perdavimo paslauga. Tokia programinė įranga leidžia matyti iš ko susideda 
bendras duomenų srautas ir jį sutvarkyti taip, kad būtų patenkinti tiek mobilaus ryšio (balso) 
paslaugų vartotojai, tiek mobilaus interneto naudotojai.

Šios įmonės DPI programinės įrangos galimybės jau leidžia ne tik išnagrinėti visus 7 duomenų 
tinklo sluoksnius, tačiau pritaikyti ir dar pažangesnes duomenų analizės technologijas, tokias 
kaip chirurginio modelio atitikimas (angl. Surgical Pattern Matching), Pokalbio semantika (angl. 
Conversation Semantics), gilus protokolo „skrodimas“ (angl. Deep Protocol Dissection), 
veiksmų ir statistinė analizė (angl. Behavioral and Statistical Analysis), ateities duomenų srauto 
prognozė (angl. Future Flow), „sąmoningumas“ (angl. Awareness) ir sraujo asociacijos (angl. 
Flow Association).

Nemažai tinklo analizės sprendimų priklauso nuo duomenų gautų iš 7 sluoksnio. Procera 
Networks programinė įranga leidžia giliau pažvelgti į vartotojo elgseną tinkle ir tinklo duomenų 
srauto modelius tam tikru dienos laiku, per savaitę, per mėnesį ar per metus. Tai gali interneto 
paslaugų teikėjams ir IT skyrių darbuotojams geriau suprasti kas vyksta tinkle, kokie puslapiai 
yra lankomi, kokių duomenų labiausiai ieško vartotojai. Tai padeda užtikrinti tinklą interneto 
resursų derinimą tiek privatiems, tiek verslo klientams. Iš vienos pusės tai padeda suteikti 
visiems vartotojams kokybiškas paslaugas, iš kitos pusės, tokia gili įvairių duomenų analizė jau 
gali reikšti ir įvairius asmens privatumo pažeidimus.

Tikrasis vartotojo programų atpažinimas gali būti atliekamas tik tada, jeigu įranga sugeba 
analizuoti 4-7 tinklo sluoksnius. NAVL gali filtruoti duomenų srautą naudojant tam tikros 
norimos programos filtrą. Kiti sprendimai, kurie paremti tam tikrų prievadų ar protokolų 
filtravimu neužtikrina tinkamo efektyvumo, kadangi tuo pačių protokolu ar prievadu gali veikti 
tūkstančiai programų. Užblokavus tokį protokolą vartotojas negalės pasiekti ne tik kenkėjiškų 
programų, tačiau gali būti nepasiekiamos ir daugelis vartotojui reikalingų.
Tokia programinė įranga taip pat leidžia optimizuoti ir didelių duomenų, tokių kaip HD filmai, 
perdavimo maršrutus. Technologija leidžia didesnius duomenis perduoti tais ryšio kanalais, kurie 
yra didesni ir padaryti pasiekiamus vartotojui iš arčiau esančių serverių. Taip užtikrinama 
geresnė kokybė ir tiems vartotojams, kurie nori siųstis didelius duomenų kiekius ir tiems, kurie 
jų nesisiunčia.

Siūlomas interneto greitis vis didėja, tačiau programų, kurios naudoja vis didesnius tinklo resursų 
kiekiai didėja dar didesniais mastais. Didelė įvairių vaizdo, garso, tiesioginių transliacijų pasiūla 
ar netgi dažnai naudojamos balso perdavimo programos lengvai gali išnaudoti visą skiriamą 
interneto pralaidumą. Ypač tai aktualu verslo įmonėse ar mokymo įstaigose. Dar blogiau, 
nematydami perduodamų duomenų kilmės tinklo administratoriai negali nustatyti vienokio 
srauto nuo kitokio. Dažnai tokiais atvejais taikoma „viskas arba nieko“ politika, o tai gali 
neigiamai paveikti verslo procesus ir mokymosi programas. Naudojant DPI įrangą, galima matyti 
kokios konkrečiai programos yra naudojamos tinkle ir interneto paslaugų teikėjai ar tinko 
administratoriai gali jas valdyti. Galima kontroliuoti tiek viso tinklo, tiek atskirų programų ar 
interneto puslapių srautą. Taip vartotojams yra užtikrinamas efektyvus leidžiamų programų 
pasiekiamumas ir minimalus neigiamas kito, nereikalingo, interneto srauto poveikis darbo ar 
mokymosi procesams.
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Dažnai didelius duomenų srautus naudojančios programos naudoja tą patį prievadą (80), kuriuo 
yra pasiekiamos ir standartinės interneto svetainės. Dar kitos programos, gali slėpti savo tikrąjį 
prievadą ir naudotis standartiniu (80) HTTP/Interneto prievadu. Tokiu atveju, nenaudojant DPI 
įrangos, kuri gali analizuoti 7 duomenų tinklo sluoksnį, prieš tokias programas nieko negalime 
padaryti, nes interneto paslaugų teikėjai matys, kad naudojamas tik standartinis prievadas. Jos 
bus netinkamai klasifikuojamos ir neužtikrinama tinkama tokių programų patekimo į tinklą 
kontrolė.

Standartiniai maršrutizatoriai, 1-3 tinklo sluoksniuose, turi nuorodų kaupimo (angl. trunking) 
funkciją, tačiau tai nėra pakankami resursai pasiekti „turinio maršrutizavimo“ lygį. DPI įranga 
suteikia galimybę tinklo apkrovimą balansuoti tarp vartotojų, tarp vartotojų grupių, tarp serverių 
ir tarp tinklo adresų transliavimo (angl. Network Address Translation -  NAT). Taip pat šią 
įranga galima naudoti informacijos, išeinančios iš serverio, kodavimui ir dekodavimui ir įvairių 
skaitmeninių sertifikatų valdymui. Pastaroji funkcija ypač naudojama įvairaus intelektualinio 
turinio valdymui tinkluose.

Apkrovos balansavimo funkcija. Apkrovos balansavimas iš esmės yra didelio greičio 
maršrutizavimo, 4-7 sluoksnyje, DPI įrangos galimybė. Ši funkcija leidžia „išlyginti“ išteklius 
naudojamus serverių klasteryje, kad norimos programos ar interneto puslapiai veiktų greičiau, 
serverių įranga neperkaistų, o vartotojai gautų aukštesnės kokybės paslaugas. Užklausų 
„išmanumas“ yra esminis momentas, norint užtikrinti, kad konkreti programa pasiektų tinkamą 
vartotoją iš tinkamo serverio, nežiūrint į tai, kad ir kaip toli reikiama programa būtų.
DPI įranga taip pat turi ir įvairius tinklo testavimo sprendimus. Tinklo testavimo funkcija padeda 
užtikrinti, kad planuojami rezultatai yra teisingi. Iš esmės, ši funkcija leidžia nustatyti ar realioje 
aplinkoje veikianti įranga veikia taip kaip buvo planuota laboratorijoje, kad programos 
veikiančios tinkle veikia taip kaip buvo planuota kuriant įrangą ir kad sugeneruotos ataskaitos tą 
patvirtina.

Toliau panagrinėsime konkrečią DPI įrangą ir jos siūlomas interneto srauto valdymo galimybes. 
Procera Networks DPI techninės ir programinės įrangos visuma vadinama platformomis. Į 
techninę įrangą įdiegta PacketLogic™ programine įranga leidžia interneto paslaugų teikėjams 
gauti daugiau žinių apie tinkle vykstančius procesus ir užtikrinti, kad vartotojai gautų kokybiškas 
paslaugas.

PacketLogic 1200 ir 1400 platformos
Į PacketLogic 1200 platformos yra pradinio lygio Pažangus duomenų valdymo centras ir 
abonento valdymo platforma. PacketLogic 1200 platformų specifikacijos skirtos patenkinti mažų 
ir vidutinių tinklų poreikius.
PacketLogic 1400 yra aukštos klasės Pažangus duomenų valdymo centras ir abonento valdymo 
platforma. Šios platformos gali apdoroti tinklus su milijonu ir daugiau vartotojų ir jos skirtos 
didesniems tinklo operatoriams.
Pažangaus duomenų centro ypatybės:

S  Šimtų milijonų skirtingų statistinių duomenų saugojimas;
S  Didelio našumo statistikos rinkimas 10 Gbs tinkluose;
S  Didelės galimybės rinkti kiekvieno abonento statistiką ir ją apdoroti;
S  Realaus laiko ir istorinių duomenų rinkimas ir analizė;
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S  Individualios ataskaitos pagal poreikius, įvairiais pjūviais.

Paveikslas Nr. 15
Tipinė platformos schema

PL1200 platformos specifikacija

Forma 2RU; 19” rack-mounted
Aplinkos
reikalavimai

Temperatūra: Veikimo:10° to 35°C (50° to 95°F) Duomenų saugojimo: -40° to 65°C (-40° to 
149°F); Santykinė drėgmė: 10% to 80% (nesikondensuojanti)
Duomenų saugojimo: 5% to 95% (nesikondensuojanti)

Fiziniai
išmatavimai

8.7cm (h) x 44.4cm (w) x 75.6cm (d)

Svoris 29.2kg

Tinklo sąsaja 4 x 1000Base-T Ethernet Networking ports
Atmintis
(RAM)

PL1210 PLM1215, PL1220
16GB 32GB

Talpa PL1210 PLM1215 PL1220
2 x 1TB HDD (RAID 1) 2x300GB HDD (RAID1) 5 x 1TB HDD (RAID 5)
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Talpa ir veikimas
V artotojų
skaičius

P L 1 2 1 0 , P L M 1 2 2 0 P L 1 2 1 5

5M 10M

Konkurentų
vartotojai

N etaikom a 7.5M

Transakcijų 
per sekundę N etaikom a U p to 50K

Sąsaja PacketLogic Python API; 3GPP-com pliant Gx interface to Policy and Charging Rules Function 
(PCRF); 3GPP-com pliant Gy interface to Online Charging Systems (OCS); 3GPP-com pliant and 
Call D ata Records (CDR) to Offline Charging Systems (OFCS); IPDR; vJSON-RPC; SOAP; 
Radius; DHCP and

PL1400 platformos specifikacija

Form a 2RU; 19” rack-m ounted

Aplinkos
reikalavim ai

Tem peratūra: Operacijoms:10° to 35°C; D uom enų Saugojimui: -40° to 65°C;
Santykinė drėgmė: 10% to 80% (nesikondensuojanti) D uom enų Saugojim ui: 5% to 95% 
(nesikondensuoj anti)

F iziniai
išm atavim ai

Į p L 1 4 2 1 -C N , P L 1 4 2 2 -C N , P L M 1 4 2 5 , P L M 1 4 3 5 P L 1 4 2 0 -S N /1 4 2 X -S N

8.7cm  (h) x 44.4cm  (w) x 75.6cm  (d) 8.7cm  (h) x 48.2cm  (w) x 59.4cm  (d)

Svoris
29.2kg 35.37kg

Tinklo
sąsaja

P L 1 4 2 1 -C N , P L 1 4 2 2 -C N , 

P L -1 4 2 4 -C N ,P L M 1 4 2 5

P L 1 4 2 1 -C N -1 0 , P L 1 4 2 2 -C N -  

10, P L M 1 4 3 5

P L 1 4 2 0 -S N /1 4 2 X -S N

4 x 1000Base-T Ethernet 
N etworking ports

4 x 1000Base-T Ethernet 
N etworking ports, 2 x 10Gb 
Base-T

N etaikom a

Atmintis
(RAM ) P L 1 4 2 1 -C N , P L M 1 4 2 5 P L 1 4 2 2

-c n

P L 1 4 2 4

-c n

P L M 1 4

35

P L 1 4 2 0 -S N /1 4 2 X -S N

96Gb 160GB 384GB 128GB Netaikom a

P L 1 4 2 1 ,

P L 1 4 2 2
P L M 1 4 2 5 P L 1 4 2 4 -C N P L M 1 4 3 5 P L 1 4 2 0 -S N 142X -S N

6 x 1TB HDD 
(RAID 6) 
w/External 
Adapter

4x300GB
HDD
(RAID10)

6 x 1TB HDD 
(RAID 6) 
w/External 
Adapter

2x300GB 
HDD, 
2x200GB 
SSD in 
RAID1+1

12 x 1TB
HDD
(RAID-6)

12 x 4TB HDD 
(RAID-6)

Talpa
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Talpa ir veikimas
Vartotojų
skaičius

PL1421-CN,PL1422-CN,
PL1424-CN

PLM1425, PLM1435 PL1420-SN/142X-SN

2 or 5M1 20M1 Netaikoma

Konkurentų
vartotojai

Netaikoma 10M1 Netaikoma

Transakcijų 
per sekundę

Netaikoma Up to 100K1 Netaikoma

Sąsaja PLM1425, PLM1435

PacketLogic Python API; 3GPP-compliant Gx interface to Policy and Charging Rules Function 
(PCRF); 3GPP-compliant Gy interface to Online Charging Systems (OCS); 3GPP-compliant and 
Call Data Records (CDR) to Offline Charging Systems (OFCS); IPDR; vJSON-RPC; SOAP; 
Radius; DHCP

PacketLogic 7000 serijos platformos

PacketLogic 7810 yra 5Gbps platformą, kuri idealiai tinka mažų tinklų operatoriams. 
PacketLogic 7810 leidžia vienu metu didinti tiek pralaidumą, tiek teikiamų paslaugų spektrą 
vartotojams. Ši platforma leidžia efektyviai valdyti bendrą turimą interneto srautą, siekiant 
išvengti didelio tinklo užkrovimo, tam tikrose vietose. Tokia įranga dažnai naudojama didesnėse 
įmonėse, švietimo įstaigose.

Paveikslas Nr. 16
Tipinė platformos schema
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Šių platformų sprendimai yra optimizuoti taip, kad butų galima vykdyti viso tinklo realaus laiko 
stebėseną ir reikalingų duomenų apdorojimą.

Įrangos galimybės:
S  Sudėtingos realaus laiko ekspertizės, siekiant spręsti tinklo apkrovimo, saugumo ir 

efektyvumo klausimus;
S  Duomenų srauto atpažinimas (angl. DRDLTM (Datastream Recognition Definition 

Language)) -  leidžia nustatyti kiekvieno vartotojo srauto ypatybes realiu laiku. Tai 
leidžia interneto paslaugų teikėjams į vartotojų poreikius reaguoti daug greičiau ir 
pasiulyti jiems tinkamas paslaugas.

S  Elgsena paremtas duomenų srauto valdymas, įskaitant asimetrinę srauto kontrolę, srauto 
modelių sudarymą ir filtravimą, srauto klasifikavimą ir prioretizavimą, srauto 
monitoringą ir paketų perrašymą.

S  Pažangus paketų eiliškumo sudarymas, įskaitant paralelinių eilių sudarymą, taip siekiant 
padaryti lankstesnę duomenų srauto valdymo politiką, kuri leis greičiau nustatyti 
problemines vietas (vėlavimus, trūkinėjimus).

S  Kiekvieno atskiro srauto statistikos rinkimas realiu laiku ir istorinių duomenų ataskaitos. 
Realaus laiko kokybinės patirties atnaujinimai (angl. Quality of Experience (QoE)).

S  Turinio monitoringas leidžia interneto paslaugų teikėjams, debesų paslaugų teikėjams ir 
įmonėms naudojančioms didelius greitaeigio interneto resursus apjungti interneto srautų 
valdymo politiką su turinio struktūrizavimo funkcijomis.

S  Pažangi srauto nukreipimo sistema kartu su realaus laiko stebėjimo įrenginiu leidžia 
įgyvendinti įvairius sprendimus, kurie gali kontroliuoti atskirų programų patekimą į 
tinklą, šių programų sugrupavimą su vartotoju ar pasirinktu planu.

S  Įvykiais paremti valdikliai, kurie automatiškai pakeičia tinklo politiką, reaguojant į 
susidariusią situaciją (spamo aptikimas, DOS/DSoS atakos). Kenkėjiškoms programoms 
automatiškai ribojamas priėjimas prie tinklo, sudaromi įvairūs tinklo politikos modeliai.

PL7000 SERIES Specifikacija

M o d e lis P L 7 3 4 0 P L 7 8 1 0

Prisijungim ų sk. 400,000 2,000,000

Prisijungim ų per 
sekundę

20,000 100,000

Pralaidumas 1 Gbps 5 Gbps

V artotojų skaičius 20,000 100,000

Valdym o sąsaja 2 x 1000Base-T 2 x 1000Base-T

M aksim alus kanalų 
skaičius

2 x GE 11 x GE
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Fizinė sąsaja 1000Base-T 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX

Konsolės prievadas RJ-45 Console RJ-45 Console

Dubliavim as Bypass, FlowSync Bypass, FlowSync

Pralaidum o
licencijos

10 and 100Mbps 10, 100Mbps and 1 Gbps

Tinklo valdymas Intelligence Center Intelligence Center

V artotojų valdymas Subscriber M anager Subscriber M anager

Įranga 1 rack unit (RU), 19” rack-m ounted 1 rack unit (RU), 19” rack-m ounted

Kom ponentai Appliance, 2 x 1000Base-T channels fixed 
form  factor.

Appliance, 3 x 1000Base-T channels fixed 
form  factor with 2 additional I/O m odule 
expansion slots

Dydis 4.4cm  (h) x 42.6cm(w) x 31.9cm  (d) 4.4cm  (h) x 44.0cm  (w) x 49.9cm  (d)

Svoris 4.5 kg 10 kg

A plinka Tem peratūra: Įrangos veikimo: 0°C to 40°C; 
D uom enų saugojimo: -20°C to 80°C;
Įrangos veikim o drėgmė: 5% to 85% 
(nesikondensuoj anti)

Tem peratūra: Įrangos veikimo: 0°C to 40°C; 
D uom enų saugojimo: -20°C to 75°C;
Įrangos veikim o drėgmė: 5% to 85% 
(nesikondensuoj anti)

PacketLogic 8000 serijos platformos
Tai vidutinės klasės platformos skirtos vidutiniams ir augantiems interneto paslaugų teikėjams. 
PacketLogic 8720 palaiko iki 15 Gbps, PacketLogic 8820 iki 30 Gbps, PL8920 iki 50 Gbps, o 
PacketLogic 8960 iki 70 Gbps pralaidumą.

PacketLogic 8000 serijos platformos gali būti konfigūruojamas, palaikyti didelį kiekį analitinių ir 
tinklo politikos įgyvendinimo funkcijų. Jos tinka interneto paslaugų teikėjams, kurie tinklo 
diegimui naudoja didelio tankio abonentų scenarijus. Visos platformos palaiko nemažą kiekį 
didelio prieinamumo funkcijų, įskaitant sinchronizavimo konfigūraciją, klasterių grupavimą.

Paveikslas Nr. 17
Tipinė platformos schema
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Ši platforma taip pat turi visas galimybes, kurias turi ir 7000 serijos platformos:
S  Sudėtingos realaus laiko ekspertizės;
S  Duomenų srauto atpažinimas (angl. DRDLTM (Datastream Recognition Definition 

Language)).
S  Elgsena paremtas duomenų srauto valdymas.
S  Pažangus paketų eiliškumo sudarymas,
S  Kiekvieno atskiro srauto statistikos rinkimas realiu laiku ir istorinių duomenų ataskaitos. 
S  Turinio monitoringas.
S  Pažangi srauto nukreipimo sistema.
S  Įvykiais paremti valdikliai.
S  Be aukščiau išvardintų funkcijų, nagrinėjama įranga turi HTTP antraščių nagrinėjimą, kas 

leidžia subalansuoti sistemos išmanumą ir abonentų suvokimą.

PL8000 serijos įrangos techninė specifikacija

PL8820 PL8920 PL8960
Prisijungim ų sk. 10,000,000 15,000,000 20,000,000

Prisijungim ų per 
sekundę

200,000 300,000 400,000

Pralaidumas 30 Gbps 50 Gbps 70 Gbps

V artotojų skaičius 2,000,000' 3,000,000: 3,000,000:

Valdym o sąsaja 2 x 1000Base-T 2 x 1000Base-T 2 x 1000Base-T

M aksim alus kanalų 
skaičius

8 x 10 GE, 16 x GE 24 x GE or 12 x 10 GE 24 x GE or 12 x 10 GE

Fizinė sąsaja 1000Base-T, 1000Base-SX 
1000Base-LX, 10Gbase-SR 
10Gbase-LR

1000Base-T, 1000Base-SX 
1000Base-LX, 10Gbase-SR 
10Gbase-LR

1000Base-T, 1000Base-SX 
1000Base-LX, 10Gbase-SR 
10Gbase-LR

Konsolės prievadas RJ-45 Console RJ-45 Console RJ-45

Dubliavim as Bypass, FlowSync Bypass, FlowSync Bypass, FlowSync

Pralaidum o
licencijos

1 Gbps and 10Gbps 1 Gbps and 10Gbps 1 Gbps and 10Gbps

Tinklo valdymas Intelligence Center Intelligence Center Intelligence Center

V artotojų valdymas Subscriber M anager Subscriber M anager Subscriber M anager

Įranga 2 rack unit (RU), 19” rack- 
m ounted

2 rack unit (RU), 19” rack- 
m ounted

2 rack unit (RU), 19” rack- 
m ounted

Kom ponentai Appliance, fixed form  factor 
with 4 I/O m odule slots

Appliance, fixed form  factor 
with 6 I/O m odule slots

Appliance, fixed form  
factor with 6 I/O module 
slots

Dydis 3.5” (h) x 16.9” (w) x 22” 
(d) 8.9 cm  (h) x 43 cm  (w) x 
55.9cm  (d)

3.5” (h) x 16.9” (w) x 22” (d) 
8.8 cm  (h) x 43 cm  (w) x 
55.9 cm  (d)

3.5” (h) x 16.9” (w) x 22” 
(d) 8.8 cm  (h) x 43 cm  (w) 
x 55.9 cm  (d)
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Svoris 18kg 18kg 18kg

A plinka Temperatūra: Įrangos 
veikimo: 0oC to 40oC; 
Duom enų saugojimo:
-20oC to 75oC; 
Įrangos veikim o drėgmė:
5% to 85% 
(nesikondensuoj anti)

Tem peratūra: Įrangos 
veikimo: 0oC to 40oC; 
D uom enų saugojimo:
-20oC to 75oC; 
Įrangos veikim o drėgmė:
5% to 85% 
(nesikondensuoj anti)

Temperatūra: Įrangos 
veikimo: 0oC to 40oC; 
Duom enų saugojimo:
-20oC to 75oC; 
Įrangos veikim o drėgmė:
5% to 85% 
(nesikondensuojanti)

PacketLogic 8000 serijos platformos
PacketLogic™ 9420 platforma yra skirta fiksuoto ir mobiliojo ryšio tinklų operatoriams. Vienos 
platformos galimas pralaidumas iki 120Gbps ir ji gali aptarnauti iki 3 milijonų abonentų. PL9420 
yra tinkamas sprendimas operatoriams, kurie nori įgyvendinti didelio tankio 10GE Interneto 
srauto valdymo sprendimus. PacketLogic 9420 platforma nustato ir renka didelės skiriamosios 
gebos interneto monitoringo duomenis ir teikia išsamias analizes. Analizės gali būti atliekamos 
įvairiais pjūviais, jos gali būti orientuotos į vartotojus, į realaus laiko tinklo kontrolės politiką, į 
atskirų abonentų elgseną tinkle.

Skirta augantiems tinklo diegimo poreikiams, PacketLogic 9420 platforma siūlo gerą našumą ir 
gebėjimus valdyti iki 3 milijonų abonentų, naudojant daug skirtingų ir visiškai individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų. Tai leidžia be didesnių problemų valdyti vis didėjantį vartotojų 
skaičių, neprarandant paslaugų lankstumo, įvairių tinklo valdymo modelių diegimo galimybės, 
greito ir efektyvaus klaidų ir srauto sutrikimų šalinimo galimybės, efektyvios realaus laiko tinklo 
analizės galimybės.

Paveikslas Nr. 18
Tipinė platformos schema
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Ši platforma taip pat turi visas galimybes, kurias turi ir 8000 serijos platformos:
S  Sudėtingos realaus laiko ekspertizės;
S  Duomenų srauto atpažinimas (angl. DRDLTM (Datastream Recognition Definition 

Language)).
S  Elgsena paremtas duomenų srauto valdymas.
S  Pažangus paketų eiliškumo sudarymas,
S  Kiekvieno atskiro srauto statistikos rinkimas realiu laiku ir istorinių duomenų ataskaitos. 
S  Turinio monitoringas.
S  Pažangi srauto nukreipimo sistema.
S  Įvykiais paremti valdikliai.
S  HTTP antraščių nagrinėjimas.

PL9420 Specifikacija

1 - —m— I

P L 9 4 2 0

Prisijungim ų sk. 30,000,000

Prisijungim ų per sekundę 500,000

Pralaidumas 120 Gbps

V artotojų skaičius 3,000,000

Valdym o sąsaja 2 x 1000Base-T

M aksim alus kanalų skaičius 32 x GE or 16 x 10 GE

Fizinė sąsaja 1000Base-T, 1000Base-SX 
1000Base-LX, 10Gbase-SR 
10Gbase-LR, 10Gbase-ER

Konsolės prievadas RJ-45

Dubliavimas Bypass, FlowSync

Pralaidum o licencijos 1 Gbps, 10Gbps and 100Gbps

Tinklo valdymas Intelligence Center

V artotojų valdymas Subscriber M anager

Įranga 2 rack unit (RU), 19” rack-m ounted with AC/DC pow er supply

Kom ponentai Appliance, fixed form  factor with 8 I/O m odule slots

Dysis 8.8 cm  (h) x 42.9 cm  (w) x 55.8 cm  (d)

Svoris 18 kg

Aplinka Temperatūra: Įrangos veikimo: 0oC to 40oC;
D uom enų saugojimo: -20oC to 75oC;
Įrangos veikim o drėgmė: 5% to 85% (nesikondensuojanti)
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The PacketLogic 20000 platforma
PacketLogic 20000 yra pirmoji rinkoje 100GE platforma, galinti vykdyti realaus laiko tinklo 
srauto ir interneto monitoringo politiką. Viena platforma palaiko iki 600 Gbps pralaidumą, kelių 
sistemų apjungimas sėkmingai gali apdoroti iki 10Tbps duomenų srautą. PacketLogic 20000 
palaiko iki 10 milijonų abonentų ir tenkina reikliausius našumo ir duomenų apdorojimo 
reikalavimus. Ši įranga skirta didžiausiems pasaulio tinklų operatoriams.

Paveikslas Nr. 19
Tipinė platformos schema

Ši platforma taip pat turi visas galimybes, kurias turi ir 8000 ir 9000 serijos platformos:
S  Sudėtingos realaus laiko ekspertizės;
S  Duomenų srauto atpažinimas (angl. DRDL™ (Datastream Recognition Definition 

Language)).
S  Elgsena paremtas duomenų srauto valdymas.
S  Pažangus paketų eiliškumo sudarymas,
S  Kiekvieno atskiro srauto statistikos rinkimas realiu laiku ir istorinių duomenų ataskaitos. 
S  Turinio monitoringas.
S  Pažangi srauto nukreipimo sistema.
S  Įvykiais paremti valdikliai.
S  HTTP antraščių nagrinėjimas.
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PL20000 SPECIFIKACIJA

Prisijungim ų sk. 240,000,0001

Prisijungim ų per 
sekundę

4,000,0001

Pralaidumas 600 Gbps1

V artotojų skaičius 10,000,0001

Valdym o sąsaja 4 x 10GE, 4 x 1000Base-T

M aksim alus kanalų 
skaičius

U p to 36 x 10GE and 4x40GE or 4 x 100GE and 8 x 10GE

Fizinė sąsaja 1000 Base-T, 1000 Base-SX, 1000 Base-LX 10 Gbase-SR, 10 Gbase-LR, 40 Gbase-SR

Konsolės prievadas RJ-45, mini-USB

Dubliavim as Bypass, Internal M odules, F low Sync

Pralaidum o
licencijos

1 Gbps, 10Gbps and 100Gbps

Tinklo valdymas Intelligence Center

V artotojų valdymas Subscriber M anager

Įranga 14RU A dvanced TCA chassis; 19” rack m ounted

Kom ponentai Systems M anagem ent M odule (SM); Flow  Processing M odule (FP); Load Balancer M odule 
(LB); Rear Transition M odule (RT); Shelf M anagem ent M odule

Dysis 61.6cm  (h) x 44.8cm  (w) x 38.6cm  (d)

Svoris 99kg

A plinka Temperatūra: Įrangos veikimo: 0oC to 40oC;
Duom enų saugojimo: -20oC to 75oC;
Įrangos veikim o drėgmė: 5% to 85% (nesikondensuojanti)

Apibendrinamosios pastabos

Kabelinės televizijos operatoriai pakankamai sėkmingai kovoja su vartotojais, siekiančiais 
neteisėtai prisijungti prie šių operatorių tinklų ir nemokamai gauti televizijos paslaugas. 
Operatoriai retransliuojantys TV programas analoginiu būdu, turimos technikos pagalba gali 
iškart pamatyti neteisėtus prisijungimus ir operatyviai išspręsti iškilusias problemas. 
Skaitmeniniu būdų transliuojamos kabelinės televizijos programos taip pat pakankamai gerai 
apsaugotos nuo neteisėto naudojimo ir LKTA nariams čia didesnių problemų, pateikti 
vartotojams priklausantį turinį, neiškyla.

Skaitmeninės antžeminės televizijos operatoriai taip pat turi visas galimybes apsaugoti 
retransliuojamas programas naudojant pažangias kodavimo korteles.
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Didesnė problema apsaugant retransliuojamą turinį iškyla palydovinės televizijos paslaugų 
teikėjams. Iš vienos pusės investavę didelius pinigus ir sukūrę nenulaužiamas kodavimo korteles, 
jie kenčia nuo nesąžiningų, legalias atkodavimo korteles įsigijusių, vartotojų, kurie naudodamiesi 
technologijų pagalba, gali atblokavimo raktais pasidalinti su kitais palydovinės televizijos 
žiūrovais. Pagrindinės techninės priemonės prieš tokius vartotojus ir nelegalius atkodavimo 
serverius yra nuolatinis įvairių palydovinės televizijos forumų, skelbimų ar kitų vartotojų 
bendravimo vietų monitoringas. Apsimetus pirkėju įsigyti prieigą prie serverių ir nustačius jų 
fizinę buvimo vietą, informaciją perduoti teisėsaugos pareigūnams. Jeigu tokie serveriai bus 
aptikti Lietuvoje didesnių problemų dėl jų išjungimo ir administratorių nubaudimo neiškils. 
Nustačius serverio vietą užsienio valstybėje, kuri, Lietuvos atveju, dažniausiai bus Rusija, 
praktiškai visos pastangos bus bevaisės. Rusijoje į autorių ir gretutines teisės dėmesio beveik 
nekreipiama, taip pat ši šalis nėra geranoriškai nusiteikusi ir bet kokios teisinės pagalbos 
suteikimo atvejais.

Kita, dažnai pasitaikanti situacija, kuri mažina legaliai Lietuvoje veikiančių televizijos programų 
transliuotojų ir retransliuotojų pajamas yra kitose šalyse legaliai veikiančių palydovinės 
televizijos operatorių kortelių naudojimas Lietuvoje. Lietuvos gyventojas legaliai įsigijęs tokią 
palydovinę kortelę kitoje šalyje, Lietuvoje neturi teisės jos naudoti, nes toks operatorius neturi 
licencijos teikti paslaugas Lietuvos teritorijoje. Čia jau ir techninės blokavimo priemonės 
neįmanomos, kadangi visos legalios kortelės palydovui yra vienodos jis jas atpažįsta kaip 
tinkamas, neatsižvelgiant į valstybių sienas.

Visgi didžiausią galvos skausmą legaliai veikiantiems televizijos paslaugų teikėjams Lietuvoje 
sukelia sparti interneto plėtra ir jo suteikiamos galimybės. Greitas interneto ryšys leidžia 
vartotojams be problemų priimti netgi HD formato televizijos programas. O čia nelegalūs 
paslaugų teikėjai įgyja dar didesnes galimybes. Televiziją transliuojančius serverius jie gali 
įrengti tose šalyse, kur į autorių ir gretutines teises nekreipiama dėmesio. TV programų 
transliavimo serverius užmaskuoti taip, kad juos būtų sunku atsekti, nuolat keisti tokių serverių 
adresus.

Įrenginių palaikančių IP protokolą gausybė leidžia internetu platinamas televizijos programas 
pasiekti televizoriuje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Laikantis interneto 
neutralumo principo, interneto paslaugų teikėjai be teismo leidimo negali užblokuoti tokių 
serverių. Netgi ir užblokavus tokį serverį, nelegalios paslaugos pradedamos teikti iš kitų dar 
neužblokuotų šaltinių. Jeigu vartotojas yra susimokėjęs už nelegalias paslaugas jam nereikia 
rūpintis šaltinio pakeitimu, viską padaro nelegalus paslaugų teikėjas. Vartotojai, kurie žiūri 
televizijos programas nemokamai, nemokėdami nei legaliems nei nelegaliems tokių paslaugų 
teikėjams, internete patys gali susirasti naujas prieigas prie norimų televizijos programų.

Žvelgiant į šią situaciją plačiau, gali kilti klausimas, koks nelegalaus nemokamo televizijos 
programų tiekimo verslo tikslas? Kam reikia pirkti interneto adresus, mokėti už tokių tinklalapių 
išlaikymą ir nemokamai teikti televizijos programų platinimo paslaugas visiems norintiems ? 
Taip pat siekdami apsisaugoti nuo teisinių pasekmių tokiose interneto svetainėse prisijungus 
parašomas pranešimas/įspėjimas, kuris skamba taip: „šis internetinis puslapis nevykdo jokių 
televizijos retransliacijų. Mūsų tikslas surinkti Youtube video, bei Video iš kitų puslapių į 
vieną vieta ir patogiai pateikti vartotojams. (Mes tik nurodome vaizdo langą (naudojant
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iframe, embed tagą) iš užsienio serverio ir neatsakome už transliacijas.) Mes neatsakome nei 
už turinį kuris rodomas, nei už reklamą kuri parodoma. Joks vizualinis turinys nėra laikomas 
Mūsų serveriuose.“ Kadangi šioje srityje dar nėra ir teisinio reguliavimo praktikos, neaišku ar 
galima ir kaip galima tokių interneto puslapių savininkus nubausti. Tokių interneto puslapių 
populiarumas ir gausa sąlygota tuo, kad nors jie tiesiogiai ir negauna naudos iš tokios televizijos 
žiūrovų, nauda gauna per puslapio lankomumą ir iš to generuojamas pajamas iš reklamos. 
Dažnai, norint pamatyti televizijos programą, pirmiausiai vartotojas yra priverstas peržiūrėti 
keletą reklamų arba reklamos automatiškai atsidaro kituose žiūrovo naršyklės languose. Ši 
problema jau stebima ir pasauliniu mastu. 2014 m. atlikto tyrimo duomenimis , vien iš 
reklamos, nelegalios televizijos ar kito nelegalaus turinio teikėjai internete, gavo daugiau kaip 
227 milijonus dolerių pajamų. Pačių didžiausių tinklalapių metinės pajamos siekdavo 6 mln. 
dolerių. Paskaičiuota, kad tokių tinklalapių pelno norma siekia 80-96 %, kai tuo tarpu legalūs 
audiovizualinio turinio kūrėjai, gamintojai, leidėjai, transliuotojai ir retransliuotojai patiria 
milijardinius nuostolius.

Nerimą keliantis dalykas yra tas, kad operatorių, nelegaliai teikiančių mokamas televizijos 
retransliavimo paslaugas Lietuvoje, paslaugų kokybė dažnai nenusileidžia legaliai veikiančių TV 
programų retransliuotojų kokybei, o kaina yra kelis kartus mažesnė. Vienas iš aktyviai Lietuvoje 
veikiančių tokių paslaugų teikėjų (Kartina.TV) savo veiklą oficialiai yra užregistravęs Didžiojoje 
Britanijoje, kitas (torrent-tv.ru) Gibraltare. Taigi jei ne techninėmis, tai bent teisinėmis 
priemonėmis tokius paslaugų teikėjus galima bandyti paveikti.

Nelegalios nemokamos televizijos kokybė yra daug prastesnė. Tokią televizija žiūrintis asmuo 
negali tikėtis pastovumo, vaizdas gali vėluoti, būti neryškus, bet kada gali užstrigti ar išvis 
pradingti transliuojamas signalas. Prieš tokius paslaugų teikėjus legalūs Lietuvos operatoriai jau 
turi daug pranašumų, nes ne visada paslaugų pasirinkimą nulems kaina.

Atlikus galimos techninės įrangos, galinčios bent kažkiek apriboti nelegalaus turinio patekimą į 
Lietuvos rinką, analizę nustatyta, kad teoriškai šiuo metu rinkoje yra tokia DPI įranga, kuri, iš 
dalies, padėtų spręsti kylančias problemas, susijusias su nelegalaus TV programų retransliavimu 
vartotojams, naudojant interneto tinklus. Vėlgi, be teigiamų aspektų kyla ne ką mažiau ir 
neigiamų. Visų pirma tai susiję su interneto vartotojų privatumu, kaip jis bus užtikrinamas kada 
interneto operatorius ar kitos institucijos galės matyti asmens elgseną internete įvairiais pjūviais. 
Kad tokia įranga pasiteisintų, ją turi įsidiegti visi be išimties interneto paslaugų teikėjai. Iš kart 
kyla klausimas, kas finansuos tokios įrangos įsigijimą. Dauguma interneto operatorių, ypač 
mažesnių netgi neturi finansinių išteklių tokioms papildomoms investicijoms. Dar vienas ne ką 
mažiau svarbus aspektas, kaip bus įtakotas bendras interneto greitis jeigu visi paslaugų teikėjai 
papildomai filtruos tiek išeinančius, tiek įeinančius duomenis. Šiuo metu Lietuva yra viena iš 
pirmaujančių valstybių Pasaulyje pagal interneto greitį. Gali gautis ir tokia situacija, kad sudėjus 
visus „už“ir „prieš“ tokios įrangos daroma žala privatumui interneto greičiui bus didesnė negu 
gaunama nauda. 35

35 Good M oney Gone B ad D igital Thieves and the Hijacking o f the Online Ad Business (A Report on the 
Profitability o f A d-Supported Content Theft ) http://w w w.digitalcitizensalliance.org/Follow TheProfit
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