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XXI a. piratai. Piratavimas virtualioje erdvėje. Arba nuomonė: kodėl piratai neišnyks
Piratauti ar ne? Ką pasirinkti: legalią ar piratinę kopiją?
Visi jau žinom, kad viskas prasidėjo nuo to, kai mūsų smagusis Vytukas pagalvojo, kad legali Windows 7 programos kopija yra nelegali ir dėl to pasisavino keleto
"Linkomanijos" vartotojų asmeninius duomenis. Kaip rašė "Lietuvos rytas", tiems keliems vartotojams gresia labai rimtos baudos. Jei kuris nors išsigandot,
paskaitykit vieno tokio Džiugo parašytą komentarą apie visą tai ir nusiraminsit. Mūsų Vytukas vėl susimovė, tačiau nereikia tikėtis, kad susipras ir nebandys to daryti
vėl. Lauksim kol vėl padarys kokią nesąmonę. O su tuo megztuku toks suaugęs ir protingas atrodo... Niekada neslėpiau ir niekada neslėpsiu, kad siunčiuosi viską
nelegaliai. Pas mane legali tik pati Windows Vista operacinė. Ir tai tik todėl, kad buvo parduota kartu su kompiuteriu, o atsiradus normaliam stabiliai veikiančiam
Windows 7 nelegaliam nulaužimo būdui, imsiu naudoti piratinę naujesnės operacinės sistemos kopiją. Kitaip sakant, piratavau, piratauju ir tai darysiu toliau. Net jei
pagaus ir nubaus. Kodėl? Tuoj pasakysiu. Kaip jau minėjau viršuj, "Lietuvos rytas" kažkada spausdino interviu su Vytuku, kur jis svajojo apie tai, kad visiems
vartotojams gresia administracinė atsakomybė. Kitaip sakant, jei jam visgi pavyks pričiupti kokį vartotoją, pastarasis gali būti nubaustas bauda nuo 1 iki 2 tūkstančių
litų. O dabar paprastas paskaičiavimas su kainomis: DVD filmas: nuo 3 iki N Lt už vieną DVD diską. Naujas PC žaidimas 250 Lt už vieną žaidimą. Neseniai
pasirodęs muzikos CD diskas apie 40 Lt. Programinė įranga nuo nemokamos iki kokių 3 tūkstančių litų. Kainas paminėjau vidutines, nes visur jos skiriasi
priklausomai nuo konkretaus filmo, muzikos ar žaidimo. Standartinio lietuvio personalinio kompiuterio 1TB talpos kietasis diskas. Skaičiuojam tai, kas jame yra:
Top 1000 visų laikų albumų muzikos kolekcija. Apie 100 kitų muzikos albumų. 1100 x 40 Lt = 44 tūkstančiai litų. Apie 20 naujų DVD filmų ir dar kelios HDTV,
HDRip, BDRip ar panašios nelegalios kopijos. Tarkim, 40 x 50 Lt = 2 tūkstančiai litų. 7 įdiegti ir kokie 4 vis dar siunčiami žaidimai, tad 11 x 250 Lt = 2750 litai.
Adobe Photoshop CS4 kaina Britanijoje siekia bent 500 svarų. Tad vien už šią programą kokie 1800 litai išeitų. Jau neskaičiuojant viso kito. Visą tai suskaičiavus
gauname daugiau nei 51 tūkstantį litų, kuriuos žmogus išleisti pirkdamas visą tai. O dabar jei žmogelį "pagauna" ir jis susimoka 2 tūkstančius litų. Šiek tiek sutaupo,
taip? Bent jau 48 tūkstančius litų. Jokios lojalumo ar nuolaidų kortelės neleis tiek sutaupyti. O Vyktukas pats susipras po dar kelių pasikėsinimų. Tai buvo asmeninė
nuomonė, kuri gali nesutapti su jūsų, LANVA ar šiaip kieno. Dėl to ant jūsų nepykstu. Savo nuomonę galite parašyti paspaudę nuorodą Komentarai Tekstas
Info.Norim.lt redakcijos neredaguotas. Tai yra subjektyvi vieno žmogaus nuomonė.
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