
لکردن آزادی از شماست در حال زای

  در اکتبر امسال ، شرکت مایکروسسسافت۷با انتشار ویندوز 
هی جدید ویندوزش به همراه ترس  در حال فروختن نسخ
هانسسد کسسه نها به طور مؤکدی تهدیسسد کرد  و تهدید است. آ
یکنند ههای قدیمی ویندوز را متوقف م  پشتیبانی از نسخ
نهسسا اختصاصسسی ( وابسسسته بسسه  و به خاطر اینکه سیستم آ
مافسسسسزار آزاد ماننسسسسد هجسسسسای نر  مالسسسسک ) اسسسسست « ب

/GNU Linuxشما به مایکروسافت وابسته هسسستید «  
لهای منظم را انجام یهای امنیتی و رفع اشکا  تا بروزرسان

دهید.

ًا بسسه نهسسا شسسما را قویسس سگیری پشتیبانی ، آ  با تهدید بازپ
مافزارشسسان دعسسوت ههای جدیسسد از نر لکردن نسسسخ  قبسسو
نها نیاز نداشته باشسسید یکنند، حتی زمانی که شما به آ  م
ه یهای عمکردی شما داشت  و حتی اثر مفنی بر روی توانای

ًا القاء کردن محبوس شسسدن در ءاستفاده کردن و صریح  باشند. و این یعنی بار دیگر از جایگاه کالی انحصاری سو
شرکت فروشنده.

تهای  هکردن محدودی هریزی برای اضاف ًل این شرکت در حال برنام   است که بسساVista برای ویندوز DRMمث
 این کار مایکروسافت حملت خود را بر ضد امنیت ، حریم شخصی و آزادی شما ادامه داده اسسست. مایکروسسسافت
مافزارهایش بسسر روی کامپیوترهسسایی تهای کامپیوتری جهت نصب نر هی طولنی در مورد دستکاری شرک  تاریخچ

یخرید ، دارد.  که شما م

یکننسد ، مافسزار اسستفاده م هی آن هستید تا قادر باشید به صورتی باز و آزاد با دیگر افرادی کسه از نر  شما شایست
هی آن بسسه یکنسسد و بسسه وسسسیل مافسسزار چگسسونه کسسار م هی آن هستید کسسه بدانیسسد آن نر  همکاری کنید. شما شایست
مافسسزار هی آن هستید تا هر وقت مشسسکلی بسسرای آن نر شجویانتان آموزش بدهید. شما شایست شآموزان یا دان  دان

هتان را استخدام و به دلخواه خود آن را درست کنید.  هنویس مورد علق پیش آمد ، برنام
مافزار آزاد هستید. هی نر شما شایست


