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DRM; medya ile
yapabileceklerinize yapay
kısıtlamalar getiren, özel-mülk bir
yazılımdır. Bir şarkıyı paylaşmanızı,
video akışını kaydetmenizi ya da
tek kullanıcılı bir oyunu
çevrim dışı halde oynamanızı
engelleyen yapıdır. Söz konusu
medyadan bütünüyle
istifade etme ve paylaşma
özgürlüğünüzü kısıtlar, böylece
medyayı kasten arızalı tasarlamış
olur.
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Çoğu DRM teknolojisi bilgisayarda yaptıklarınızı gözetler, bazen
ilgili medyaların sahiplerine ait sunuculara veri dahi gönderir.
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Daha da kötüsü DRM; "dijital kitap yakma" işlemini - yani
medyaların uzaktan silinebilirliğini, kitlesel ölçekte
DAHASI
mümkün kılar.
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Eğer cihazlarımızın, dijital medya ile olan etkileşimimizi gözetlediği ve
kontrol ettiği bir geleceği önlemek istiyorsak, medya ve yazılımlarımızın
kontrolünü elimizde tutmak için mücadele etmeliyiz.
Bize katılın: defectivebydesign.org
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"Eğer tüketiciler
DRM'den haberdarsa, ne
olduğunu ve nasıl
çalıştığını biliyorlarsa,
zaten başarısız olmuşuz
demektir."
—Peter Lee,
Disney Executive
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2009'da Amazon, egemenlerin tüm medyayı kontrol altında
tuttuğu distopik bir geleceği anlatan, George Orwell'in 1984
adlı kitabının binlerce kopyasını uzaktan sildi. İronik.
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DMCA adlı bir ABD yasası, birçok çevrim içi DRM temizleme
aracını illegal sayarak, büyük bir insan topluluğunu teknik
açıdan suçlu konumuna getirdi. Şimdi ise şirketler, bu yasayı
tüm dünyaya yaymaya çalışıyor.
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Netflix, Microso� ve diğer DRM şampiyonları, standart
belirleyici kurumlara; üzerindeki kontrollerini kolaylaştırmak
amaçlı, DRM'i Internet'in yapısına yerleştirmeleri için baskı
yapıyor.

Netflix, Microso� ve diğer DRM şampiyonları, standart
belirleyici kurumlara; üzerindeki kontrollerini kolaylaştırmak
amaçlı, DRM'i Internet'in yapısına yerleştirmeleri için baskı
yapıyor.

Amazon'un Kindle adlı e-kitap okuyucusunda bulunan DRM;
cihaz her çevrim içi olduğunda, kullanıcının okuduğu tüm
sayfaları şirkete iletiyor.

Amazon'un Kindle adlı e-kitap okuyucusunda bulunan DRM;
cihaz her çevrim içi olduğunda, kullanıcının okuduğu tüm
sayfaları şirkete iletiyor.

DefectiveByDesign.org

DefectiveByDesign.org

Defective by Design; DRM'e karşı direnmek ve medya üzerindeki
gücü olması gereken yere yani kullanıcılar ve sanatçılara teslim
etmek için çalışan bir kampanya ve topluluktur. DRM hakkında
daha fazlasını öğrenmek, DRM-siz kitaplar - filmler gibi birçok farklı
materyalden oluşan dev kütüphanemizi gezmek ve ilgili aksiyon etkinliklere katılmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
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