Systémy pro odhalování
neoprávněného využití zpráv a fotografií na internetu
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PŘEMYSL CENKL
ČTK

Co nás čeká
obsah přednášky
2

1. Proč naše téma?
2. Příklady systémů pro vyhledávání zneužívání obsahu na internetu
3. Spolupráce vydavatele s dodavatelem systému

4. Ukázky reportů z praxe
5. Obchodní podmínky mezi dodavatelem systému a vydavatelem
6. Shrnutí

PROČ NAŠE TÉMA
3
ZVÁŽIT ZVÝŠENÍ OCHRANY OBSAHU VYDAVATELŮ
SLEDOVÁNÍM JEHO PŘEBÍRÁNÍ

Proč naše téma
utřídění informací
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Proč naše téma
z pozice vydavatelů
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Drahý původní obsah

Častější
zneužívání obsahu

ŽÁDOST O
SOUHLAS
(PŘEDEM)

Kodex, pravidla

Předpokládané cíle vydavatelů
při sledování přebírání vlastního obsahu
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 Získání nových partnerů
 Podklady pro jednání se stávajícími partnery
 Prevence proti dalšímu zneužívání obsahu
 Inkaso náhrad za neoprávněné využívání obsahu

Příklady systémů
pro vyhledávání
zneužívání obsahu na internetu

•
•

DOPORUČENÍ POŽADAVKŮ NA SYSTÉMY
PROCES SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ

Doporučení požadavků
na vyhledávací systémy
8

Možnost procházet jednotlivě všechny výsledky
Hromadné označování výsledků

Možnost uplatnění jednoho rozhodnutí pro ostatní výsledky :
- pokud označím jeden nález jako irelevantní , projeví se všude
- vyřadí se tak stejné záznamy ze všech webových stránek a reportů

Vizuální porovnání textů a fotografií – zda jde skutečně o zneužití
Ukládání kopií nalezených stránek – pro zdokumentování výsledných zneužití

Proces systému sledování
zneužívání obsahu
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Ujasnění
cílů a
zdrojů
Tvorba
zadání
a výběr
dodavatele

Finanční
vypořádání

Proces
systému
sledování
zneužívání
obsahu
Třídění
výsledků
ANO/NE

Kontakt s
narušiteli inkaso

Příprava
dokumentace

Příklady systémů
pro vyhledávání zneužívaného obsahu
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Vyhledavače (Google, Seznam,…)
Hledám text označený zdrojem

Vím, kde hledat (konkurence…)

Vyhledávání plagiátů (CopyScape, Viper, Turnitin,…)
Porovnání dvou textů

Oba texty k dispozici

Specializované systémy (Attributor, EOS – TextGuard, Copyright Alliance…)
Nevím kdo a kolik zdrojů přebírá

Nalezení podobných neoznačených textů

Co specializované vyhledávací systémy ukazují
u textových článků
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Celkový report

Individuální report

Celkový počet monitorovaných článků

Kolik zkopírovaných článků

Celkový počet kopií monitorovaných
článků

Adresy webů s kopiemi článků

Průměrné % kopírovaných textů

Procento zkopírovaného textu

Průměrný počet kopírovaných slov

Existence linku na zdrojový článek

Počet webů s kopiemi

Existence reklamy na stránce se
zkopírovaným článkem

Průměr zkopírovaných článků s
reklamou

Existence označení jiného zdroje v
článku („copyright notice“)

Spolupráce
vydavatele s dodavatelem systému
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•
•

JAK SI VYBRAT DODAVATELE SYSTÉMU?
CO BY MĚLO OBSAHOVAT ZADÁNÍ PRO KONTROLU
ZNEUŽÍVÁNÍ OBSAHU?

Výběr
dodavatele specializovaného systému
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 Pokud
 nevíme, které servery zneužívají náš obsah
 přebírané zprávy nejsou označovány zdrojem
 přebíraného obsahu je mnoho
 Existují dvě základní varianty spolupráce s dodavatelem systému
 Varianta A – například Attributor






Aktivně a samostatně pracovat s dodavatelem systému
Samostatně vyhodnocovat výsledky vyhledávání
Samostatně vymáhat náhrady za neoprávněné obohacení
Paušální platba za využívání systému

Varianta B – například EOS-TextGuard





Ponechat vyhledávání specializované společnosti
Samostatně vyhodnocovat výsledky vyhledávání
Ponechat vymáhání náhrad za neoprávněné obohacení na inkasní společnosti
Úhrada nákladů formou podílu z inkasa

Obsah zadání
vydavatele pro výběr systému
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White list - seznam webů s povoleným využíváním obsahu vydavatele






Příprava vlastního obsahu k předání pro vyhledávání









Pololetně
Ročně

Forma podkladů pro nápravu stavu




Za jaké období
Jaký obsah – texty/fotografie
Vyhledávání textů /fotografií anebo celých publikací

Frekvence kompletní kontroly přebírání obsahu




Weby se vzájemnou výměnou obsahu
Weby se svolením s využíváním obsahu
Klienti s licenční smlouvou na využívání obsahu vydavatele

Požadavky na obsah dokumentace o narušování práv – doporučení právníků

Kontaktní osoby




Pro smluvní spolupráci
Pro práci se systémem
Pro komunikaci s narušiteli

Jednotlivé kroky spolupráce
vydavatele s dodavatelem systému
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Začátek
spolupráce

Vlastní proces

Komunikace
s narušitelem

• Smlouva
• Předání dat
• Předání white listu

•
•
•
•

Pilotní projekt – celkový scan na vzorku dat
Seznam nálezů podobného anebo stejného obsahu
Rozdělení na oprávněná a neoprávněná užití – vždy vydavatel
Zpracování výsledného seznamu narušitelů k akci

•
•
•
•

Pokus o smír
Výzva k odstranění a ukončení narušování
Vydání bezdůvodného obohacení – dvojnásobek ceny obvyklé
Případné finanční vyrovnání s inkasní společností

Konkrétní příklad spolupráce
vydavatele a dodavatele systému při sledování přebírání fotografií
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ODESLÁNÍ
náhledů fotografií

SCAN

SEZNAM

domluvených
částí webu

domén s výskyty
fotografií

SELEKCE

oprávněných
a neoprávněných
využití

PŘEDÁNÍ

neoprávněných
využití k řešení

Ukázky reportů z praxe
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PŘÍKLADY

Příklady reportů
18
1337 words that changed the world.
In

CONGRESS,

July 4, 1776.

The unanimous Declaration of the thirteen united States of America,
When in the course of human Events, it becomes necessary for one People to dissolve
the Political Bands which have connected them with another, and to assume among the
Powers of the Earth, the separate and equal Station to which the Laws of Nature and of
Nature’s God entitle them, a decent Respect to the Opinions of Mankind requires that they
should declare the causes which impel them to the Separation.
We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are
endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life,
Liberty, and the pursuit of Happiness.
That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just
Powers from the Consent of the Governed.
That whenever any Form of Government becomes destructive of these Ends, it is in the
Right of the People to alter or abolish it, and to institute a new Government, laying its
Foundation on such Principles, and organizing its Powers in such Form, as to them shall
seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence indeed, will dictate that
Governments long established should not be changed for light and transient Causes; and
accordingly all Experience hath shewn, that Mankind are more disposed to suffer, while
Evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the Forms to which they are
accustomed. But when a long Train of Abuses and Usurpations, pursuing invariably the
same Object, evinces a Design to reduce them under absolute Despotism, it is their
Right, it is their Duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their
future Security.
Such has been the patient Sufferance of these Colonies; and such is now the Necessity
which constrains them to alter their former Systems of Government. The History of the
Present King of Great-Britain is a History of repeated Injuries and Usurpations, all having
in direct Object the Establishment of an absolute Tyranny over these States. To prove
this, let the Facts be submitted to a candid World.
He has refused his Assent to Laws, the most wholesome and necessary for the public
Good.
He has forbidden his Governors to pass Laws of immediate and pressing Importance,
unless suspended in their Operation till his Assent should be obtained; and when so
suspended, he has utterly neglected to attend to them.

Příkladů reportů
Attributor – celkový report
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Příklady reportů
Attributor – ukázka výsledků vyhledávání
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Questions? Contact feedback@attributor.com

Mafra - Text Unlicensed Reuse by Web Site
Matches Found 01-Aug-2011 to 31-Aug-2011
Web Site
mportal.cz
o2active.cz
flymag.cz
blog.cz
vladimirhucin.cz
tribune.cz
decin.cz
webnode.cz
porodnice.cz
agatahanychova.com
project-syndicate.org
onlineobchody.com
natoaktual.cz
kofola.cz
modrenoviny.cz
brnofans.cz
ceskenoviny.cz

Number of Full Copies

Number of Excerpts

Number of Snippets

(>=80% and >=125 words)

(< 80% and >=125 words)

(<125 words)

391
38
10
7
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2

199
38
2
10
3
6
5
4
3
1
0
242
4
3
2
1
43

71
9
3
3
2
2
0
0
0
0
0
641
0
1
1
1
9

Total
661
85
15
20
11
13
10
9
7
5
4
886
7
7
6
5
54

Příklady reportů
Attributor – ukázka nalezené zneužité zprávy I.
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Příklady reportů
Attributor – ukázka nalezené zneužité zprávy II.
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Sudí Adam si za chybně nařízenou penaltu tři duely nezapíská
Praha 10. listopadu (ČTK) - Komise rozhodčích Fotbalové asociace České republiky dnes
zastavila sudímu Jiřímu Adamovi činnost na tři zápasy za chybu v nedělním utkání 13.
ligového kola mezi Teplicemi a Slováckem. Pětatřicetiletý arbitr nesprávně nařídil proti
hostům penaltu, ze které domácí v nastaveném čase vstřelili vítěznou branku na 2:1. První
pokutový kop proti Severočechům za hru rukou odpískal Adam správně.
"Druhá penalta nebyla. Rozhodčí Adam chyboval, proto má pozastavenou delegaci na tři
utkání," řekla dnes ČTK šéfka komise rozhodčích Dagmar Damková.
Adam chybně posoudil souboj ve vápně mezi teplickým Tomášem Vondráškem a Lukášem
Kubáněm ze Slovácka jako faul a udělil hostujícímu hráči druhou žlutou kartu, která
znamenala vyloučení. Vondrášek svému pádu přidal a bude se zodpovídat disciplinární
komisi.
První penaltu za ruku jednoho z teplických hráčů ve zdi, z níž v 87. minutě vyrovnal
hostující Ladislav Volešák na 1:1, nařídil Adam podle komise správně. "Zachránil ho druhý
záběr, který jsme měli k dispozici. I když to tak z prvního pohledu nevypadalo, byla to
jednoznačná penalta. Teplický hráč si nic nechránil," prohlásila Damková.
pha ura

Příklady reportů
Attributor – ukázka zpracovaného individuálního reportu I. - weby
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Příklady reportů
Attributor – ukázka individuálního reportu II. - články
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Příklady systémů
TextGuard – EOS KSI – hrubý report - články
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http://community.movie-infos.net/thread.php?postid=261944
Jedi-Ritter-Umhang
1372 aufgetaucht,
7.4.2010 17:29
den Alec 1674
Guinness
Yes im Kultfilm
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Výsledky vyhledávání
TextGuard – EOS KSI – úroveň VERIFY
26

Zpracovaný report
TextGuard – EOS KSI – náhled k posouzení
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Zpracovaný report
TextGuard – EOS KSI – úroveň INKASO
28

Obchodní podmínky
mezi dodavatelem systému a vydavatelem

29
PŘÍKLADY SMLUVNÍCH PODMÍNEK
S DODAVATELI SYSTÉMŮ

Příklady obchodních podmínek s dodavateli
paušální platba
30

 Obchodní model
 Například se společností Attributor
 Poskytnutí systému na dohodnuté období – dodavatelem vydavateli
 Technická uživatelská podpora – dodavatelem vydavateli
 Se systémem pracuje přímo vydavatel
 Vydavatel má přístup k výsledkům vyhledání s možností dalšího zpracování
 Vydavatel si sám zpracovává podklady pro vlastní aktivity proti narušitelům
 Forma úhrady za služby
 Paušální platba za pilotní projekt
 Paušální měsíční platba za poskytování systému a jeho podporu
 Podíl z vymáhaných úhrad za neoprávněné obohacení
 Není

Příklady obchodních podmínek s dodavateli
podíl z úhrad
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 Obchodní model – podíl z úhrad
 Například s konsorciem TextGuard – EOS KSI
 Poskytnutí kompletního zadání vyhledávání a dat - vydavatel dodavateli
 Dodání výsledků neoprávněného užití obsahu – dodavatel vydavateli
 Označení skutečně neoprávněného užití k vymáhání - vydavatelem
 Zajištění inkasa v zastoupení vydavatele za neoprávněné obohacení narušitelem
– dodavatelem
 Forma úhrady za služby
 Žádná paušální měsíční platba za poskytování systému a jeho podporu

 Podíl z úhrad za neoprávněné obohacení
 Platba za služby dodavatele formou dohodnutého % z úhrady za neoprávněné
obohacení

Shrnutí
32
•
•

SHRNUTÍ AKTIVIT DODAVATELE
DOPORUČENÍ K VÝBĚRU SYSTÉMU

Shrnutí aktivit vydavatele
při sledování přebírání svého obsahu na internetu
33
•Specifikace dodaných
dat ke kontrole
•Časový rozvrh
•Specifikace domén ke
sledování

• Výzva narušiteli
• Inkaso
• Ukončení narušování

•Adresy webů s licencí
nebo souhlasem

Zadání

White list

Komunikace
s narušiteli

Výběr
narušitelů
k řešení
• Výběr
prokazatelných
narušitelů k řešení

Doporučení
pro výběr vhodného systému majitele obsahu
34

Vyhledavače
Vyhledávání
plagiátů
Specializované
systémy

• Hledám občas malé množství přebíraných zpráv
• Vím, kde a co hledat
• Hledaný text je opatřen zdrojem

• Hledám podobnost několika konkrétních textů
• Vím, s jakým zdrojovým textem co porovnávat
• K nárazovému použití

•
•
•
•

Pravidelné sledování například jednou za půl roku
Sledování většího množství zpráv více přebírajícími
Potřeba další práce s výsledky vyhledávání
Příprava dokumentace k inkasu a k nápravě zneužívání

Specializované systémy
jak je vybírat
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Podíl z náhrad

Pilotní projekt

Lokální partner
Reference

Budoucnost u nás?
Infrastruktura pro sdílení výnosů z přebírání obsahu
36

Sledování obsahu
internet a mobilní platformy

Licenční servis

Smluvní zajištění
spolupráce

• Označení obsahu
vydavatelem
• Přístup do NewsRight
Registry Platform
• Analýzy dat z registru

• Vydávání licencí
agregátorům a dalším
uživatelům
• Zajištění podílů z výnosů
• Smlouva NewsRight Content
• Možnost poskytovat licence
sám za sebe nebo přes
vydavatelem určenou třetí
stranu

Závěr
otázky a diskuse
37

Děkuji Vám za pozornost
Cenkl@ctk.cz

