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não vai cair... e se cair, inventam outra forma de pirataria.

#26

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Moderatroll
Sep 2007
6.263
615

   

Rampado 

Colaborador
hardMOB

Galera, está rolando o concurso HardMOB de fotografia!  Votem em sua preferida de cada uma das 3 categorias!!! 
 Natureza - Urbanismo - Pessoas 

honor e ClapTrap.

01-02-2012 21:58 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

01-02-2012 22:02

esses mano nao compraram uma ilha algo do tipo 
o pais nao é deles?

#27

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2001
1.459
25

   

halley 

Membro

"Quando todos pensam igual é porque ninguém está pensando." (Walter Lippman)

01-02-2012 22:07 #28
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Sério que vai continuar esse papo?

De vc eu esperava mais, red

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

   

Overhaulin' 
Membro

 Citando rdgr 
ganha dinheiro instalando licença de windows, é óbvio que vai criticar.

01-02-2012 22:29

Tomara que essa crise seja a vera,e que os estados unidos se fodam de uma forma do qual demorem a se
recuperar,dando espaço para outras potencias.E se o povo chines começar uma revolução,vai ser a
oportunidade para o Brasil subir umas posições no ranking.Ai hospeda os sites no Brasil e libera geral a
pirataria e putaria,inclusive no hardmob .

#29

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
2.441
787

   

Rotpar 

Membro

Última edição por Rotpar : 01-02-2012 às 22:30

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

01-02-2012 22:34

Acho poco provável eles conseguirem tirar o Pirate Bay do ar...

#30

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2011
354
90

   

AdM__ 

Membro

"Se não puder convencê-los, confunda-os"
(Harry S. Truman)

01-02-2012 22:40 #31

dIREsTRAITS 

Membro

 Citando TechMaster 
Se alguém me provar que disponibilizar torrent para material pirata não é crime, mudo de opinião. Por mais
que o SOPA seja mal feito, não valida a atitude deles.Se nem aqui no fórum podemos colocar links para
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Ahhhhhhh meu jovem, olha a hipocrisia...

Vai dizer que você nunca baixou nenhum .torrent do TPB? Por favor né.

Como já comentaram antes (e eu rachei de rir), obviamente você foi a favor da sentença, pois ganha a
vida instalando Windows Licenciado ou trabalha na MS.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2004
3.927
50

   

torrents, porque eles poderiam disponibiliza-los? Pessoal aqui não sabe separar as coisas. Quanto aos
mesmos que gostam de um flame contra minha pessoa, no comments, pessoal se acha muito macho atras
de um teclado

Gigabyte 965P-DS3|E6600@3.2ghz|T’t BT|G.Skill F2 4x2GB-DDR2-800|PC X1950XTX|Seagate 1TB 7200.12
32mb|2xSamsung F1 320gb SATAII 16mb @RAID0|DVD-RW 4167B|DVD-RW-H42N|Corsair 520W HX|LCD LG 22"
M228WA|
Notebook - Gateway NV55C04B|Intel® Core™ i3-380M 2.53ghz|4GB-DDR3|WD 500GB SATA-II|DVD-RW|WebCam
1280x1024|15,6" LED Ultrabright TFT LCD|HDMI|Broadcom Gigabit Ethernet|Wireless Atheros 802.11a/b/g/n|

01-02-2012 22:55

sem mais, segue o tópico

#32

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.507
3
1202

   

Felipe 

Membro

 Citando TechMaster 
São covardes, isso sim. Pior são os que apoiam. O site já começou errado pelo nome. PS: O trumam disse
tudo

 Citando TechMaster 
sou burro e ignorante

honor, GaBRa., DFCNTE e mais 3.

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

01-02-2012 22:55

Se cair a coisa vai ficar séria, vai começar a primeira guerra mundial cibernética lol

edit:
Vish, incrivel como o PB enfrenta tudo isso de cara sem medo

Year of the storm

2012 is the year of the storm.

The Pirate Bay will reach an age of 9 years. Experiencing raids, espionage and death threats, we're still

#33

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Derp
Jan 2005
5.386
408

   

Hasgul 
Membro
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here. We've been through hell and back and it has made us tougher than ever.

The people running the site has changed during the years. No sane human being would put up with this
kind of pressure for 8 years in a row. An insane hobby that takes time from our families, our work (sorry
boss) and our studies.

What binds us all together is a strong belief that what we do is good. That it is something we one day can
tell our grandchildren about with pride. People from all over the world confirm this. We read testimonials
from people in Syria longing for freedom, thanking us for what we provide. We receive more than 100
visits daily from North Korea and we sure know that they need it. If there's something that will bring
peace to this world it is the understanding and appreciation of your fellow man. What better way to do
that than with this vast library of culture?

With this said, we hear news from our old admins that they have received a verdict in Sweden. Our 3
friends and blood brothers have been sentenced to prison. This might sound worse than it is. Since no one
of them no longer lives in Sweden, they won't go to jail. They are as free today as they were yesterday.

But what enrages us to our inner core is that the system, the empire, the governments, are still allowed
to try to boss you and us around with one law crazier than the other. Do you think they will stop with
SOPA/ACTA/PIPA? They will not. Because you won't stop sharing those files. Because we will not stay
down. Because no one can turn back time. Together, we are the iron that hardens with each strike.

In this year of the storm, the winners will build windmills and the losers will raise shelters. So flex your
muscles, fellow pirates, and give power to us all! Build more sites! More nets! More protocols! Scream
louder than ever and take it to the next level!

Última edição por Hasgul : 01-02-2012 às 23:03

.
.

Paz nos foruns.

02-02-2012 0:28

@TechMaster não estou te criticando, só quero entender: como você vê o panorama atual das coisa? 

Esse movimento cerceador das grandes empresas e mega-corporações? 

Me refiro a coisas simples que estão deixando de existir: Eu tenho uma biblioteca relativamente vasta
(somados aos livros dos meus pais, indo do Direito à Medicina, romances, biografias, revistas em
quadrinhos, mangás, jornais e revistas em geral (Vejas, Épocas, Nat.Geo's dá vida), algo em torno de 6
mil exemplares. Sempre foi costume nosso ter a casa aberta aos amigos, doar livros no fim do ano. Mas
hoje, se eu compro um tablet e adquiro um livro, eu não posso emprestar pra mais do que X pessoas
(quando posso), e elas só vão poder usar caso se submetam à tecnologia X, Y, ou Z. O que você acha de
pessoas que discordam desse modelo e que agem de maneiras contrarias, no sentido de liberar o acesso a
essa cultura?

Veja bem, eu não estou dizendo que tudo são flores, e que o Pirate's Bay é um antro de gente-finas que
são cruelmente injustiçadas, e muito menos que eu não baixei Transformers 3 por lá. Eu digo isso porque
estou te pedindo uma opinião, e não te dando abertura pra dizer que o que eu expus ai em cima é inválido
"porque eu baixei uns filmes da Sasha Grey por lá, e não paguei a ela pra ver alguem comendo aquela
bundinha linda e esmurrando a garota, e agora quero pagar de bonzinho defensor dos fracos e
comprimidos".

#34

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2009
276
164

   

ReinaldoBr 

Membro
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Ps.: Como em geral, as pessoas costumam ter dificuldade pra entender o que eu digo (provavelmente
porque eu sou prolíxo e confuso mesmo =D ), qualquer coisa, porfavor, perguntem, e eu venho tentar me
fazer entender! Se possível, não avacalhem, eu realmente quero ver aonde isso aqui vai dar!

Última edição por ReinaldoBr : 02-02-2012 às 0:29

02-02-2012 0:44

Se o PB cair vai ser a mesma história do Suprnova.org (http://pt.wikipedia.org/wiki/Suprnova). Eles tiram
do ar, ae começa a surgir os mini sites de torrents, tipo o sucessor que era para ser o mininova e depois
se forma outro grande portal.

#35

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Autor do topico
Jul 2002
7.959
708

   

r0m4  

Membro

02-02-2012 0:47

É, igual ao napster, caiu, mas não demorou nada já tinham vários similares.

#36

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2011
895
141

   

Inv4der 

Membro

I'm smiling because they haven't found the bodies yet.

02-02-2012 0:58

ia falar isso, quando ele caiu oq teve de gente chorando achando que era o fim de tudo , dos torrents e
tudo mais. huhuahuahu nao demorou nem 1 dia, no IRC comecou a pipocar varios sites de torrents, dois
meses depois ninguem nem lembrava mais oq era suprnova.

#37

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vai Corinthians!
Aug 2003
13.788
148

   

WilsoNeto 

Membro

 Citando r0m4 

Se o PB cair vai ser a mesma história do Suprnova.org (http://pt.wikipedia.org/wiki/Suprnova). Eles tiram do
ar, ae começa a surgir os mini sites de torrents, tipo o sucessor que era para ser o mininova e depois se
forma outro grande portal.
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02-02-2012 1:04

Sem contar que existem vários sites que disponibilizam uma grande variedade de torrent's, alguns até
com um banco de dados de arquivos indexados maior que o Piratebay.
Ex: BtJunkie.

OBS: TPB não trabalha mais com arquivos indexados, somente magnetic link, porém, mesmo antes o
Btjunkie já tinha um banco de dados relativamente maior.

#38

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2004
3.927
50

   

dIREsTRAITS 

Membro

Gigabyte 965P-DS3|E6600@3.2ghz|T’t BT|G.Skill F2 4x2GB-DDR2-800|PC X1950XTX|Seagate 1TB 7200.12
32mb|2xSamsung F1 320gb SATAII 16mb @RAID0|DVD-RW 4167B|DVD-RW-H42N|Corsair 520W HX|LCD LG 22"
M228WA|
Notebook - Gateway NV55C04B|Intel® Core™ i3-380M 2.53ghz|4GB-DDR3|WD 500GB SATA-II|DVD-RW|WebCam
1280x1024|15,6" LED Ultrabright TFT LCD|HDMI|Broadcom Gigabit Ethernet|Wireless Atheros 802.11a/b/g/n|

02-02-2012 1:20

Isso me lembra uma vez que um moderador postou algo semelhante a você, como se usasse tudo
original, eis que descobrimos que ele realmente tinha todas as licenças originais em seu computador,
todas disponibilizadas gratuitamente pela faculdade no programa msdn.

Olha que interessante, hoje eu também tenho tudo original, pelo mesmo motivo, mas não sou demagogo
à ponto de postar isso que você postou.

#39

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2004
3.893
213

   

Frajola 

Membro

 Citando TechMaster 
São covardes, isso sim. Pior são os que apoiam. O site já começou errado pelo nome. PS: O trumam disse
tudo

pReD@ToR e SLOTER.

 Citando ReDGRounD 

Alcool causa dependencia num prazo mais longo e maconha nao provoca vício quimico, apenas
psicológico (nao fumo maconha mas bebo todo dia a mais de 10 anos e nucna viciei)

02-02-2012 4:43

hum... Piratebay tá fora do ar aqui. 

Alguém ai tá conseguindo acesso?

#40

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2008
585
107

   

TakoBH 

Membro
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..::|| Referências ||::..

02-02-2012 6:37

e tem gente que apoia essa medida ainda? aqui no boteco?

não entendi pq o post do redground foi advertido, primeira vez que concordo com ele

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

And a bottle of rum!
Sep 2009
3.328
635

   

Captn 

Membro

Tópico sobre Boa-noite-cinderela 

 Citando leoent 
Portanto, desconfie das pessoas, aquele cara que é teu amiguinho e te cumprimenta todo dia pode estar te
fudendo nas escondidas.

02-02-2012 6:42

Nada como um post sensato, sem afirmações infundadas

Acho que com o SOPA ou sem ele, isso iria acontecer de qualquer modo. Mesmo que uns argumentem que
fechar o TPB é uma 'afronta a liberdade na Internet', tem sempre o outro lado, das produtoras. E por mais
que elas sejam 'do mal', estão no direito delas. O grande problema é que as grandes corporações
demoraram muito para definir um modelo seguro de proteção, deixaram o 'mercado virtual' rolar e quando
acordaram, já era tarde. A meu ver, ou colocam preços bem mais baixos (é um pouco dificil pois os custos
de produção intelectual NÃO SÃO baixos)

Eu vejo como alguns falaram por ai, fecham um, no dia seguinte surge outro tipo de tecnologia, outro site,
outro tipo de de compartilhamento, por isso a cópia ilegal nunca acaba.

Você liberar na sua casa, como você disse é uma coisa. Um cara abrir um site e oferecer Xerox de toda a
obra, é outra (e ainda ganhar com isso). Veja bem, tem sempre os dois lados, e não só do nerd que vai
baixar tudo e fica de mimimimi porque fecharam a fonte dele.

Isso eu acho muito injusto, por isso uso Android. 

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307

   

TechMaster 

Membro

 Citando ReinaldoBr 

não estou te criticando, só quero entender: como você vê o panorama atual das coisa?

 Citando ReinaldoBr 

O que você acha de pessoas que discordam desse modelo e que agem de maneiras contrarias, no sentido
de liberar o acesso a essa cultura?

 Citando ReinaldoBr 

Mas hoje, se eu compro um tablet e adquiro um livro, eu não posso emprestar pra mais do que X pessoas
(quando posso), e elas só vão poder usar caso se submetam à tecnologia X, Y, ou Z
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Acho o modelo da Apple Store fenomenal, porém essa limitação acaba com o prazer de baixar no iPhone e
copiar o conteúdo que comprei para outro player. 

A liberdade é ótima, mas em uma sociedade capitalista como a nossa, acaba desencorajando novas
produções das grandes corporações, pois, de que adianta investir se todos poderão ter 'de graça'?

Eu não gostaria de ter gasto 100 mil (exemplo) num super ultra software de gestão, famoso na AL toda e
depois ver no TPB que posso te-lo de graça. É muito fácil descer o pau quando se está atrás do teclado
comendo pipoca e baixando o filme 'da hora'.

http://www.danilozanaga.com.br

02-02-2012 6:46

Então você acha certo disponibilizar material protegido (software por exemplo) pela internet sem ter pago
nada por ele? Disserte porque você acha esta atitude correta.

#43

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307

   

TechMaster 

Membro

 Citando dIREsTRAITS 

Ahhhhhhh meu jovem, olha a hipocrisia...

Vai dizer que você nunca baixou nenhum .torrent do TPB? Por favor né.

Como já comentaram antes (e eu rachei de rir), obviamente você foi a favor da sentença, pois ganha a vida
instalando Windows Licenciado ou trabalha na MS.

http://www.danilozanaga.com.br

02-02-2012 6:48

Frajola, acho que muitos não entenderam o ponto. Não é demagogia, é ILEGAL. Concorde ou não, não
pode disponibilizar este tipo de material publicamente, software protegido NÃO É de uso irrestrito. Eu
defendo o direito que as empresas tem de coibir um negócio destes. Se o TPB pode colocar link's, porque
aqui na HM não pode? Não é a tal 'liberadade' que conta? Para mim, não pode nos dois e pronto, e pelo
mesmo motivo

#44

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307

   

TechMaster 

Membro

 Citando Frajola 

Olha que interessante, hoje eu também tenho tudo original, pelo mesmo motivo, mas não sou demagogo à
ponto de postar isso que você postou.

http://www.danilozanaga.com.br

02-02-2012 8:07 #45

honor 

Membro

 Citando Arnaldo Rampado 
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É como dizem, enquanto meia dúzia estão tentando bloquear, 1 milhão já estão trabalhando como
burlar/criar novos meios.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Moderador Boteco
Oct 2000
6.234
544

   

não vai cair... e se cair, inventam outra forma de pirataria.

One shoot, one kill!

Rampado.

02-02-2012 8:09

ahuahuha eu rí.

#46

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Moderador Boteco
Oct 2000
6.234
544

   

honor 

Membro

 Citando Felipe 

sem mais, segue o tópico

One shoot, one kill!

02-02-2012 8:17

Acho que o moderador interpretou o post do red como "birra" com o TechMaster (veja o tópico de onde
saiu o "burro e ignorante" - acho que foi o da Rita Lee).

#47

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2011
440
77

   

RamiroCerb 

Membro

 Citando Lipe x) 
e tem gente que apoia essa medida ainda? aqui no boteco?

não entendi pq o post do redground foi advertido, primeira vez que concordo com ele

02-02-2012 8:23

Eu sou contra o Anonymous e acho eles um bando de crianças fanfarrões e etc.
Mas criticar de não se mostrarem eu acho inválido, mesmo fazendo algo bom para o povo se o cara se
mostra ele só acaba se fodendo, governo vai atras, inventa um monte de merda pra foder a pessoa, isso

#48

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 1999
8.845
267

   

Kyle 

Membro

 Citando TechMaster 
São covardes, isso sim. Pior são os que apoiam. O site já começou errado pelo nome. PS: O trumam disse
tudo
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se não morrer misteriosamente.

Sou totalmente a favor do anonimato, não é preciso mostrar o rosto ou nome para ser heroi.

"Tudo aquilo que algum idiota diz que é urgente,
é algo que algum imbecil não fez em tempo hábil e quer que você,

o otário, se vire para fazer em tempo recorde"

02-02-2012 8:54

Que ser em plena sanidade mental vai baixar programa pirata pra usar no trabalho? Sabe o que é
assistência técnica? Não fale do que não entende amigo, software pirata tá sujeito a dar muito erro e isso
em um ambiente profissional é simplesmente inaceitável, tanto que ninguém usa software pirata em
ambiente de trabalho.

Já a questão do windows, office, photoshop e afins. Sério que vocês tão dizendo que se dispõem a pagar
mais de 500 reais por um programa que tu vai usar menos que eventualmente? isso é burrice,
sinceramente.

No mais, se tu realmente critica e acha que o TPB mata a indústria do software ( ), tu realmente deve
trabalhar de programador em alguma empresa, não é possível.

#49

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
5.317
1254

   

ClapTrap 

Membro

 Citando TechMaster 
Nada como um post sensato, sem afirmações infundadas

Acho que com o SOPA ou sem ele, isso iria acontecer de qualquer modo. Mesmo que uns argumentem
que fechar o TPB é uma 'afronta a liberdade na Internet', tem sempre o outro lado, das produtoras. E por
mais que elas sejam 'do mal', estão no direito delas. O grande problema é que as grandes corporações
demoraram muito para definir um modelo seguro de proteção, deixaram o 'mercado virtual' rolar e quando
acordaram, já era tarde. A meu ver, ou colocam preços bem mais baixos (é um pouco dificil pois os custos
de produção intelectual NÃO SÃO baixos)

Eu vejo como alguns falaram por ai, fecham um, no dia seguinte surge outro tipo de tecnologia, outro site,
outro tipo de de compartilhamento, por isso a cópia ilegal nunca acaba.

Você liberar na sua casa, como você disse é uma coisa. Um cara abrir um site e oferecer Xerox de toda a
obra, é outra (e ainda ganhar com isso). Veja bem, tem sempre os dois lados, e não só do nerd que vai
baixar tudo e fica de mimimimi porque fecharam a fonte dele.

Isso eu acho muito injusto, por isso uso Android. 

Acho o modelo da Apple Store fenomenal, porém essa limitação acaba com o prazer de baixar no iPhone e
copiar o conteúdo que comprei para outro player. 

A liberdade é ótima, mas em uma sociedade capitalista como a nossa, acaba desencorajando novas
produções das grandes corporações, pois, de que adianta investir se todos poderão ter 'de graça'?

Eu não gostaria de ter gasto 100 mil (exemplo) num super ultra software de gestão, famoso na AL toda e
depois ver no TPB que posso te-lo de graça. É muito fácil descer o pau quando se está atrás do teclado
comendo pipoca e baixando o filme 'da hora'.

 Citando Kyle 

Eu sou contra o Anonymous e acho eles um bando de crianças fanfarrões e etc.
Mas criticar de não se mostrarem eu acho inválido, mesmo fazendo algo bom para o povo se o cara se
mostra ele só acaba se fodendo, governo vai atras, inventa um monte de merda pra foder a pessoa, isso se
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

foda do anonymous é que bem... eles são anônimos, qualquer pé rapado pode aparecer dizendo "SÔ
ANÔNIMUS, RAQUEIO TEU ORCUTEM UAHEUAHEUAHEUUHEA BRBRBRBR"

Eu acho válida as tentativas de protesto deles, ao menos tão tentando fazer alguma coisa, ao invés das
ovelhas que nem a gente que só esperam as merdas acontecerem.

não morrer misteriosamente.

Sou totalmente a favor do anonimato, não é preciso mostrar o rosto ou nome para ser heroi.

Última edição por ClapTrap : 02-02-2012 às 9:09

 Citando Liev
Stalin, eu virava gay por ele

02-02-2012 9:47

pra mim e indiferente se o pb fechar, ou mesmo o mu, so uso tracker privado ja faz um bom tempo,
torrent leech e bitgamer ruleiao .

#50

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
481
47

   

rf47- 

Membro

pc 1 - Asus Sabertooh 990FX| FX 8150 | Nocuta NH-D14 - 3 x NF-P14 FLX | 16GB Gskill | AMD 5450 | Arctic Cooling
Accelero XTREME Plus II | SSD Corsair Force GT 120 | 2x 3tb | 5x 2TB | Silverstone Strider Gold 1200W | Chieftec BA-
01BBB | Zalman ZM-MFC1 | Zalman ZM-MFC2 | Razer Mamba | Razer Black Widow | Razer Destructor | Razer Armadillo |
LCD Semp Toshiba 42 Full Hd | Sony Muteki
pc 2 - MB ZOTAC IONITX-N-E | 4GB Gskill | LED 23" AOC E2343FSK | 80GB
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