Judėjimas tai gyvenimas - judam į priekį kartu | Norim LT™ informacijos portalas :: Your Favorite Site

Internete aidi sukilimas
KOVA. Šimtai tinklalapių protestuodami paskelbė streiką
Ar nauji įstatymai, kuriuos bando prastumti JAV Kongresas, padės kovoti su piratavimu? O gal tiktai užkirs kelią laisvam žodžiui? Būtent to išsigandę virtualios
erdvės dalyviai sukėlė maištą. var strBigImages = new Array(); var ImagesAlt = new Array(); var ImagesDesc = new Array(); var v_CurrentImage = -1;
strBigImages[0] = 'http://img.lrytas.lt/show_foto/?id=38254&s=5&f=3'; ImagesAlt[0] = escape('Tokį populiarios interneto enciklopedijos „Wikipedia” puslapį vakar
galėjo išvysti informacijos ieškotojai. '); ImagesDesc[0] = escape('Tokį populiarios interneto enciklopedijos „Wikipedia” puslapį vakar galėjo išvysti informacijos
ieškotojai. „Reuters” nuotr.'); var _TotalImages = 1; var _showNumbers = 22; var _startAt = 1; var _endTo = _showNumbers; var _numbersDiv = 'scrolleable'; var
_pagesDiv = 'ppagesDiv'; var _PagesTotal = 0; var _CurrentPage = 1; if (_TotalImages > _showNumbers) { _PagesTotal = Math.floor(_TotalImages /
_showNumbers); if (_TotalImages > _PagesTotal * _showNumbers) { _PagesTotal++; } // alert("Pages: " + _PagesTotal + " total images:" + _TotalImages); }
function _showPagesDiv() { if (_PagesTotal > 1) { // $(_pagesDiv).className = 'visible_pages'; $(_pagesDiv).style.height = '16px'; var _tmp = ''; for (var i=1;i
_TotalImages) { _en = _TotalImages; } var _img_nr = _st - 1; _tmp += '' + _st + '-' + _en + ''; } $(_pagesDiv).innerHTML = '' + _tmp + ''; } } function
_showNumberList(_start,_end,_total) { if (_end > _total) { _end = _total; } var t_tmpstr = '' + _start + ''; if (_start == 1) { $(_numbersDiv).style.width = (20 * (_end _start + 1)) + 'px'; } for (var i = _start + 1;i = _num[0] && nr _TotalImages - 1) { return; } var _activenr = nr + 1; if ($(_pagesDiv) != undefined) {
$(_pagesDiv).select('a[class="boxed"]').each(function(e) {e.className=''; var _i = e.innerHTML.split('-').shift().valueOf() - 1; e.href='javascript:_big_img('+_i+')';
}); $(_pagesDiv).select('a').each(function(e) { if (typeof(e) == 'object' && in_string(e.innerHTML, _activenr)) { e.className = 'boxed'; e.href = 'javascript:void(0)';
return; }; }); } if ($(_numbersDiv) != undefined) { $(_numbersDiv).select('td[class="active"]').each(function(e) { e.className='simple'; });
$(_numbersDiv).select('td[class="frst_on"]').each(function(e) { e.className='frst'; }); $(_numbersDiv).select('td[class="lst_on"]').each(function(e) {
e.className='lst'; }); $(_numbersDiv).select('td').each(function(e) {if (typeof(e) == 'object' && e.innerHTML == _activenr.toString()) { if (e.className == 'frst') {
e.className = 'frst_on'; return; } else if (e.className == 'lst') { e.className = 'lst_on'; return; } else if (e.className == 'lone_on') {} else { e.className = 'active';
return; } }; }); } if (typeof(strBigImages[nr]) != 'undefined' ) { $('_big_img_div').src = strBigImages[nr]; $('_big_img_div').alt = unescape(ImagesAlt[nr]);
$('_big_img_div').title = unescape(ImagesAlt[nr]); $('_img_desc').innerHTML = unescape(ImagesDesc[nr]); } v_CurrentImage = nr; } #nr_tbl { border:0px;
float:center; border-collapse:collapse; background-color:#444444; height:18px; margin-left: auto; margin-right: auto; } #nr_tbl tr td.frst, td.frst_on, td.simple, td.lst,
td.lst_on, td.active, td.lone_on { width: 20px; text-align:center; color: #b70000; text-decoration:none; font-family: arial; font-size: 11px; font-weight:bold;
padding-left:1px; border-right: 1px solid #b2b2b2; cursor:pointer; } #nr_tbl tr td.simple { background: url(http://img.lrytas.lt/img/nr/regul.gif) no-repeat; } #nr_tbl tr
td.frst { background: url(http://img.lrytas.lt/img/nr/frst.gif) no-repeat; } #nr_tbl tr td.lone_on { background: url(http://img.lrytas.lt/img/nr/lone_on.gif) no-repeat;
border:none; } #nr_tbl tr td.frst_on { background: url(http://img.lrytas.lt/img/nr/frst_on.gif) no-repeat; } #nr_tbl tr td.frst:hover { background:
url(http://img.lrytas.lt/img/nr/frst_on.gif) no-repeat; } #nr_tbl tr td.lst { background: url(http://img.lrytas.lt/img/nr/last.gif) no-repeat; border:none;
background-position: -1px 0px; } #nr_tbl tr td.lst_on { background: url(http://img.lrytas.lt/img/nr/last_on.gif) no-repeat; background-position: -1px 0px; border:none;
} #nr_tbl tr td.lst:hover { background: url(http://img.lrytas.lt/img/nr/last_on.gif) no-repeat; background-position: -1px 0px; } #nr_tbl tr td.simple:hover { background:
url(http://img.lrytas.lt/img/nr/regul_on.gif) no-repeat; cursor:pointer; } #nr_tbl tr td.active { background: url(http://img.lrytas.lt/img/nr/regul_on.gif) no-repeat; }
#scrolleable { text-align:center; padding:0px; clear:both; } #ppagesDiv { clear: both; height: 0px; font-size: 0px; margin: 0px; padding: 0px; width: 100%; text-align:
center; } #ppagesDiv ul { list-style-type: none; display: inline; text-align: center; margin:0px; padding:0px; } #ppagesDiv ul li { display: inline; color: #ffffff;
padding:2px; } #ppagesDiv ul li a { text-decoration:none; color: #ffffff; font-size: 10px; padding-right: 5px; padding-left: 5px; border: 1px solid #444444; }
#ppagesDiv ul li a.boxed { border: 1px solid #ffffff; } #ppagesDiv ul li a:hover { border: 1px solid #ffffff; } #ppagesDiv { height:26px; text-align:center;
padding:2px; } #_big_img_div { margin:0px; padding:0px; border:0px; } Tokį populiarios interneto enciklopedijos „Wikipedia” puslapį vakar galėjo išvysti
informacijos ieškotojai. „Reuters” nuotr. JAV Atstovų rūmai Internetinio piratavimo įstatymą, o Senatas – IP adresų apsaugos įstatymą greičiausiai imsis nagrinėti
vasarį. Amerikos valdžia tikina, kad tik šių teisės aktų priėmimas po daugelio metų pagaliau sustabdytų kol kas sunkiai pažabojamą piratavimą internete. Tačiau
populiariausių tinklalapių atstovai ne tik šaiposi iš tokių teiginių, bet ir skambina pavojaus varpais. Vakar trumpam pristabdę savo veiklą, jie įspėjo dėl galimos
interneto turinio cenzūros. Numato kalėjimo bausmes JAV Atstovų rūmus ir Senatą pasieksiančiuose įstatymų projektuose pagrindinis dėmesys skiriamas
tinklalapiams, kuriuose sudaroma galimybė žiūrėti neteisėtas filmų, serialų ir kitokios vaizdo medžiagos kopijas. Numatoma, kad tokių tinklalapių administratoriai
būtų baudžiami iki 5 metų kalėjimo, jei jie 10 ar daugiau kartų dėtų neteisėtus vaizdo įrašus. O tikrieji, teisėti medžiagos savininkai dar gautų ir teisę kreiptis į teismą
ir siekti tokių tinklalapių uždarymo. JAV teismai taip pat uždraustų kompanijoms reklamuotis nelegalią veiklą vykdančiuose tinklalapiuose, o interneto paieškos
sistemos jų neįtrauktų į rezultatų sąrašą. Šie įstatymai itin svarbūs pramogų pasauliui, leidėjams ar televizijos kanalams, pasisakantiems už griežtus veiksmus prieš
neteisėtą veiklą internete. Tad kam ir kodėl galėjo užkliūti toks, regis, logiškas pasiūlymas? „Wikipedia” vakar neveikė Pagrindinis stambiausių virtualaus vandenyno
žuvų argumentas yra triuškinantis – esą JAV įstatymų leidėjų planai kvepia cenzūra. Tiek įvairūs tinklalapiai, tiek skaitmeninių teisių ir žodžio laisvės organizacijos
tvirtina, kad būsimi teisės aktai JAV tarnyboms suteiks pagrindą išjungti net užsienyje veikiančius tinklalapius. Esą tam nereikės net teisinių procesų, užteks
pareiškėjo įtarimų. „Priešinamės šiems įstatymams, nes jie yra gudrus, apgalvotas būdas uždaryti nepaklusnius tinklalapius užsienyje, neprašant Amerikos bendrovių
cenzūruoti internetą”, – pareiškė „Google” atstovas. Antai didžiausios pasaulyje internetinės paieškos sistemos „Google” tinklalapis vakar protestuodamas užtemdė
savo logotipą. O interneto enciklopedija „Wikipedia” iš viso uždarė populiariausią – anglišką portalą. Vietoj norimos informacijos lankytojus pasitiko juodos gedulo
spalvos tinklalapis. Prie akcijos prisidėjo ir kiti populiarūs tinklalapiai – socialinis tinklas „Reddit”, humoro svetainių tinklas „Icanhascheezburger”. „Perspėjimas
moksleiviams! Namų darbus atlikite iš anksto. Mes trečiadienį protestuosime prieš blogą įstatymą! – prieš išjungiant tinklalapį paskelbė „Wikipedia” įkūrėjas Jimmy
Walesas, o dėl visų nusiskundimų pasiūlė kreiptis į Kongresą. – Tikiuosi, kad Vašingtone išsilydys telefonai.” Atsižvelgė į kritiką Ankstesniuose įstatymų
projektuose netgi buvo numatyta prievolė interneto paslaugų tiekėjams užblokuoti prieigą prie piratavimu užsiimančių tinklalapių. Tai būtų reiškę, kad tinklalapiai
tiesiog „dingtų” iš interneto šalyje, kurioje jie yra blokuojami. Įdomu tai, kad ši praktika jau naudojama autoritarinėse valstybėse. „Tokios priemonės taikomos
Kinijoje ir Irane bei laisvose Vakarų šalyse yra vadinamos interneto cenzūra, – dar gruodį pažymėjo „Google” atstovai. – Ar tikrai su piratavimu negalima kovoti
kitokiais būdais?” Vis dėlto po to, kai susirūpinimą dėl svarstomų įstatymų pareiškė net Baltieji rūmai, abiejų įstatymų projektų autoriai kiek atsitraukė – blokuoti

tinklalapių nebus reikalaujama. (BBC, AP, „Reuters”, LR) Protesto forma – netinkama? Nors angliškoji portalo „Wikipedia” versija vakar visą parą neveikė, aiškėja,
kad toks sprendimas buvo priimtas ne be aistringų diskusijų. Laikinas vienos didžiausių pasaulio interneto svetainių uždarymas pasirodė pernelyg drastiškas žingsnis
kai kuriems „Wikipedia” savanoriams redaktoriams. Jie tvirtina, kad toks protestas dėl JAV planuojamų priimti kovos su internetiniu piratavimu įstatymų gali
sumažinti pasitikėjimą „Wikipedia” turiniu. „Man labiausiai neramu, kad organizacija imasi advokato vaidmens, o tai yra slidus reikalas, – pareiškė „Wikipedia”
redaktorius Robertas Lawtonas. – Nė nepajusime, kaip būsime išjungti dėl to, kad norime išgelbėti banginius.” Pareikšti poziciją esą yra svarbu, bet jeigu aplinkiniai
pamatys, kad „Wikipedia” stoja į kurią nors pusę, jie gali susidaryti įspūdį, kad šios enciklopedijos straipsniai taip pat nėra visiškai objektyvūs. Kai kurie
„Wikipedia” redaktoriai blokavo savo asmeninių duomenų anketas arba netgi atsisakė portalo administratorių pareigų. „Wikipedia” portalas anglų kalba buvo
išjungtas parai. Lankytojams buvo palikti prieinami tik tie puslapiai, kuriuose pateikiama informacija apie du Kongresui svarstyti pateiktus įstatymus.
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