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Mantinha, não mantem mais.
Como falei, seguindo seu ideal, vai fechar o Google, o Twitter, o Facebook, a Hardmob e etc.

Uma lei ruim abre brecha para outra lei pior entrar.
Daqui a pouco a lei Azeredo é colocada para funcionar, assim como a ACTA na Austria/etc. E aí quero ver
a sua cara quando for preso por causa de um post mal pensado, ou quando perceber que a China tem
uma internet mais liberal que a nossa 

Não é "liberar geral", é fazer um plano que se adeque ao mercado atual, ao inves de preferir usar o $$
para forçar os politicos a autorizarem leis absurdas para defender o deles sem precisar sair da poltrona.

Jogaram aviões no World Trace Center! Vamos proibir todos aviões!!!!111onze
Sério mesmo que preciso comentar isso?

A ideologia é exatamente a mesma, não tem nada misturado.

#76

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 1999
8.845
267

Kyle 

Membro

 Citando TechMaster 
O TPB não somente indexava, mas também mantinha. E mesmo que somente indexasse, estaria errado da
mesma forma

 Citando TechMaster 
Essa comparação não cabe e o SOPA veio justamente com essa idéia, de penalizar quem disponibiliza o
site. Não que eu concorde com o SOPA, longe disso, tem que analisar melhor a lei. MS e outros já
recuaram no apoio, pois sabem que internamente pode dar m*.

 Citando TechMaster 
Concordo que sigam o caminho de NetFlix e cia, mas, se eles estão perdendo dinheiro então vamos liberar
geral? Não é por ai.

 Citando TechMaster 
O cara do Megaupload tá bem pobre né. Para você ver o quanto afetava a industria e como o cara
ganhava dinheiro sujo com os piratas compartilhando a torto e a direito. Se você concorda com isso, sorry

 Citando TechMaster 
Quem aqui falou em provedor? Não misture as coisas
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"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"

TakoBH, ClapTrap e Rotpar.

02-02-2012 17:03 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

02-02-2012 17:18

Todo topico sobre pirataria tem algum santo para falar mal de tudo e de todos,e fazer analogias com
pirataria e roubo.
A pirataria é um mal necessario para o mundo atual.Sem pirataria não iamos ter o steam,a itunes store,o
netflix...e se esse ciclo acabar,existe uma grande chance de esse desenvolvimento parar,ou pior,tudo pode
voltar a ser como era antes!

#77

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
2.441
787

Rotpar 

Membro

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

02-02-2012 17:42 #78

Frajola 

Membro

 Citando TechMaster 
Não deu a louca em mim não. Deu a louca nos orfãos do TPB que ficam de mimimimi 'aaaaah.... industria
má'... 'ahhhhh... EUA'....
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Os arquivos estão hospedados lá?

Foram eles quem postaram o conteúdo?

Se eu digitar lá Spiderman 3, vou encontrar talvez algumas dezenas de links para baixar o filme.

Seu eu digitar no google spiderman 3 download, vou encontrar algumas dezenas de milhares, se não,
algumas centenas de milhares de links para baixar o filme.

Fecha o google também?

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2004
3.893
213

Ninguém me respondeu 'É permitido criar um site para que se baixe conteúdo protegido por copyright'? É
legal uma atitude destas?
Não? Senta e chora.

Rotpar.

 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 18:15

Você não consegue ter uma visão de todas funções do jogo por DEMO. Você joga uma versão demo com 1
mapa, 3 armas e pensa:
-Meu deus, que jogo magnifico.
Quando na realidade é cansativo monótono sem função extras, enfim o DEMO é melhor que o jogo
original. Posso dizer pelo Dead Island que quase comprei na ultima promoção que teve na Steam, pensei. 
"O jogo deve ser maravilhoso quando na realidade me dava uma dor de cabeça tremenda por ser muito
mal feito. Só descobri isso jogando a versão pirated."
Warning: (Haters de plantão, me desculpem se vocês gostaram do Dead Island, mas eu odiei,

#79

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2011
354
90

AdM__ 

Membro

 Citando TechMaster 
Exato e para isso que servem os demos de jogos.
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sorry.) 

Quando o jogo é online, não tem como você ter uma noção do Multiplayer, World Of Warcraft como eu
saberia que iria gostar se não jogasse em um servidor pirated?

Starcraft 2 jamais teria comprado se não tivesse jogado o pirated antes, a versão demo é toda limitada é
impossivel você ter uma noção real do jogo sem ter experimentado antes.

Antigamente quando nem existia PC agente testava na loja o jogo antes de comprar o CD, você teria que
jogar um tempo para poder ter uma noção do jogo.

Só uma ultima coisa, duvido que você nunca, jamais, tenha baixado algo pirated, que seja uma música, ou
visto um pornozenho sapeka em algum site que "robou" de algum filme das brasileirinhas.
Agora vamos ser menos hipócritas dar as mãos e sermos felizes. 

 Citando TechMaster 
Essa atitude é a menos danosa.

Última edição por AdM__ : 02-02-2012 às 18:17

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

02-02-2012 21:01

pra ser bem sincero, eu torco pelo piratebay, mas nao por esse mimimi de liberdade de expressao ou
etc... eu torco pq to do lado dos viloes nessa jornada e quero continuar vendo filmes piratas... nao vou ser
hipocrita de dizer o contrario...

sim, alguns argumentos fazem sentido, a pirataria talvez tenha sido uma das maiores razoes para o
desenvolvimento da internet de banda larga de altissima velocidade,e tbm deuinicio ao netflix pela net,
steam, e por ai vai... mas nao acredito que seja esse o ponto, meu ponto sao filmes e series, pq eh caro
comprar por aqui, soh por isso...

no mais, anonymous de cu eh rola, nao tem white knight ali nao, nego usa o anon pra ficar fazendo essas
coisas, anon ta ocupado fapando, se mexerem nos porns dele com pipa/sopa, ele debulha, mas honra,
liberdade e mimimi, nada com nada...

#80

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Posso botar o que quiser aqui?
(frase de duplo sentido...)

Dec 2003
18.172
1603

Calconha 

Membro
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A coisa tá: When you wish upon a star... 
Kung Fu Choy Lay Fut
\o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/
CHEGA DE LADRÃO E SEM VERGONHA, PARA PRESIDENTE VOTE NO CALCONHA!!!  

AnARcHo e Rotpar.

02-02-2012 22:36

Cara, se você é desenvolvedor pequeno, já embute no preço os prejuízos da pirataria ou faça o mínimo de
segurança por serial/ativação on-line e atualize sempre esse sistema quando lançar uma funcionalidade
nova. 
Ao meu ver, crackers não querem programas pequenos que ficam atualizando sempre. Estou errado ?

#81

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Feb 2002
10.201
2
78

GaBRa. 
Membro

http://blogcloud.com.br - Cloud Computing para desenvolvedores 

02-02-2012 22:42

Faço das suas as minhas palavras.

#82

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
678
30

Macaco feroz  

Suspenso

 Citando Frajola 

Os arquivos estão hospedados lá?

Foram eles quem postaram o conteúdo?

Se eu digitar lá Spiderman 3, vou encontrar talvez algumas dezenas de links para baixar o filme.

Seu eu digitar no google spiderman 3 download, vou encontrar algumas dezenas de milhares, se não,
algumas centenas de milhares de links para baixar o filme.

Fecha o google também?

03-02-2012 1:31

Eu quero saber como o pirate bay é sustentado.

#83

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2011
2.902
1788

Chesterfield 

Membro
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03-02-2012 2:15

donate?

#84

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long] for you.
Oct 2007
3.869
1100

itsmeMario 

Membro

 Citando hhenri 
Eu quero saber como o pirate bay é sustentado.

 Citando KaZu
Bom é ficar andando no meio de um monte de drogado, se esfregando em homem sem camisa...

03-02-2012 5:13

Ele é sustentado pela mãe e pelo pai dele.
Acho que a a maior parte é publicidade e donate.

#85

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
2.441
787

Rotpar 

Membro

 Citando hhenri 
Eu quero saber como o pirate bay é sustentado.

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

03-02-2012 7:14

Só pq eu comecei a usar o TPB.

#86

Registro:
Mensagens:
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HUEHUEBRBR GIBE MONI PLOX
Oct 2010
1.287
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Chris Rock 

Membro
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 Citando Soro 

É importante que o boteco seja divertido. Isso é muito importante, senão muda o nome de boteco pra UTI ou
qualquer outra coisa que não nos iluda quanto a intenção e as regras.
Vocês estão ficando velhos. Cuidado pra esquecer como era ser vocês mesmos.

03-02-2012 7:38 #87

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

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

Felipe 

Membro

 Citando TechMaster 
Essa atitude é a menos danosa. O que eu estou tentando argumentar (e muitos estão de flamezinho bobo)
é que o direito do TPB acaba quando começa o da industria. Eu estou pouco me lixando se alguém baixa
de lá, estou dizendo que o que o TPB faz é ILEGAL. Se fosse legal a HM deixaria eu colocar um link para
lá, mas pode? Claro que não

Mas não, daqui a pouco vem os mesmos users com mimimimimi e sempre atacando, argumento a favor do
TPB, nenhum

Última edição por Felipe : 03-02-2012 às 7:40

ClapTrap.

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

03-02-2012 8:29

Se o preço não fosse abusivo não existiria, ou existiria muito pouca pirataria. Exemplo? Steam.

#88

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
5.317
1254

ClapTrap 

Membro

 Citando TechMaster 
Essa atitude é a menos danosa. O que eu estou tentando argumentar (e muitos estão de flamezinho bobo)
é que o direito do TPB acaba quando começa o da industria. Eu estou pouco me lixando se alguém baixa
de lá, estou dizendo que o que o TPB faz é ILEGAL. Se fosse legal a HM deixaria eu colocar um link para
lá, mas pode? Claro que não

Mas não, daqui a pouco vem os mesmos users com mimimimimi e sempre atacando, argumento a favor do
TPB, nenhum

 Citando Liev
Stalin, eu virava gay por ele

03-02-2012 8:49 #89

TechMaster 

Membro

 Citando Felipe 

http://www.bilerico.com/2009/08/baby-crying.jpg
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Argumento que é bom, nada né

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

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

Jan 2001
5.453
307

03-02-2012 8:51

a indústria deve servir ao povo, não o contrário.

#90

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

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

Felipe 

Membro

 Citando TechMaster 
Argumento que é bom, nada né

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

03-02-2012 9:50

Concordo.
Tenho vários jogos no meu steam. Aliás, alguns eu joguei a versão "full" pirata e acabei comprando a
original depois, seja por funcionalidade, seja por merecimento ou simplesmente pq o preço estava tão
baixo que eu resolvi colaborar.

#91

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2011
440
77

RamiroCerb 

Membro

 Citando _lipemr_ 

Se o preço não fosse abusivo não existiria, ou existiria muito pouca pirataria. Exemplo? Steam.

03-02-2012 9:54

Vejam essa:

iRacing: letter (yes, they sent us a PDF) our response (the actual response was a 1MB BMP file, but well...)

#92

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
2.052
99

MatthauS 

Membro

 Citando itsmeMario 

http://thepiratebay.se/legal aqui mora a parte boa e engraçada da coisa, olhem os emails...
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Ri demais aqui!

03-02-2012 9:58

Na moral, o que é esse tal de sopa que todo mundo fala aí?

#93

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.035
726

XtReMe . 
Membro

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
E quando a mente muda a gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente.
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura!
Na mudança de postura a gente fica mais seguro.
Na mudança do presente a gente molda o futuro!

03-02-2012 17:36

 

Só isso que posso dizer, galera que tem pirataria no pc vai tudo para os caixões da F.E.M.A

#94

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Sep 2004
5.143
1
156

Cross(|_uiz) 

Membro

[Assinatura e avatar editados por conterem publicidade]  ->  ->  -> 

03-02-2012 18:33 #95
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deixa eu ver se entendi:
homens de verdade não se escondem, usam um nick "Truman" na Hardmob? E vive metendo o pau na
mulherada?
prefiro continuar sendo um homem de mentirinha.

@Topic 

to de saco cheio desse bla bla bla norte americano ante pirataria.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2011
751
115

Feigur 

Membro

 Citando Truman 

Não importa se a apelação fracassou.

Nem se ela foi vitoriosa.

Importa é que os "condenados" foram bravos, corajosos e ACREDITAVAM EM ALGUMA COISA! 

E foram pra cima.

Quer maior glória que morrer por algo que se acredita?

Não importa se o site tinha isso ou aquilo.

Importa é que os donos se levantaram contra a tirania, e foram pra cima de todos, MESMO SABENDO que
iam perder! 

É melhor uma morte honrada e na glória, do que passar o resto da vida feito um verme submisso. 

MAS HEEEEI!

É ASSIM QUE O BRASILEIRO ESTÁ!!!! 

Um belo exemplo recente foi a turminha do "Doutrinador" se mijando de medo.

Apesar que a função desses foruns e listas nunca foi de defender ou mesmo "filosofar" sobre nada, e sim

de juntar a maior quantidade de neofascistas virtuais, homossexuais reprimidos e sexistas. 

Nesse caso eram apenas moleques que, assim como aqui, discutiam o tempo todo sobre mulheres, o
governo e a mediocridade de suas vidas.

A mesma coisa acontece do lado das mulheres (sendo suas "lideranças" compostas das mocréias mais
detestáveis do mundo), mas a verdade é que os "rapazes" tem um medo tremendo da Vida. 

Para chamar a atenção, eles volta e meia fecham blogs, detonam sites (Anonymous?), enfim, fazem seu

showzinho tipicamente homossexual: sair chorando e batendo o pezinho. 

Mas, para mim, o grande horror é que esses fascistas, sexistas, homofóbicos e criminosos são sempre
anônimos.

Pior: são anônimos e ainda ousam dar conselhos para a molecadinha, ensinando como pensar, como agir,
como lidar com mulheres, etc.

A farsa desses caras pode ser destruída com uma simples questão de Lógica: se eles se dizem "homens
honrados", por que se escondem? O verdadeiro Homem Honrado pode dizer a besteira que for, tipo eu
assim, mas ele não se esconde. Ele mostra a cara, diz onde está e, por conseguinte, dá a cara pra bater.

Que "honra" existe em dizer o que se quer mas usar do anonimato como forma de fuga? 

Eu tenho pena desses caras porque os considero a mais baixa e vil forma de covardes da Internet pois
eles fazem pose de "arautos da liberdade" mas não passam de lixo humano.
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referencias da minha conta antiga (porém novas referências ainda estão sendo postadas aqui) :
http://www.hardmob.com.br/threads/26...ijr?highlight=

04-02-2012 9:10

Esse SOPA está dando nos nervos já. Já foi o BJ-Share, agora o PB... Até que ponto isso vai?

#96

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2012
21
0

Scriptz 

Membro

04-02-2012 11:11

Idolos

#97

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Ahn?
Oct 2007
3.668
1594

Genetically Mod. Towel

Membro
 Citando MatthauS 

Vejam essa:

iRacing: letter (yes, they sent us a PDF) our response (the actual response was a 1MB BMP file, but well...)

Ri demais aqui!

kicking squealing Gucci little piggy

04-02-2012 11:23

Concordo com o pessoal que dioz que a pirataria ajudou no desenvolvimento de muitas coisas.

Quanto ao @TechMaster se tu está levando prejuizo por ser programador, que tal voce sair da sua zona de
conforto e começar a trabalhar de verdade?
Ofereça um serviço diferenciado ao seus clientes, ofereça um suporte tecnico apenas parar os
compradores, ou uma pequena mensalidade...
Sei lá, existe varias formas de se ganhar dinheiro.

E quem é inteligente de verdade, ultiliza a pirataria para ganhar dinheiro...
Paulo Coelho fez marketing com isso e se deu bem.
Jogos bons só são vendidos por causa da versão Online, na qual é paga.

Tudo é evolução, as coisas estão em mudanças constantementes e com essas mudanças é que os
inteligentes ficam ricos.
Quem fica de mimimi estou sendo prejudicado, é que não tem capacidade de inverter a situação e utilizar
isso ao seu favor.

#98

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2002
7.028
321

Xandao SCCP 

Membro

 Citando redhat 
To moido mano, desde as 6 metendo.. ai agora to aqui com caganeira..
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

04-02-2012 15:54

TechMaster... existem trocentas leis que são mal feitas e interpretadas para beneciarem alguém.

Existem proibições idiotas como por exemplo, fazer sexo com uma garota de 16 anos ser pedofilia mesmo
quando ela esteja com vontade. (olha? ja estou distorcendo tudo de novo também né).

Toda e qualquer lei que fizerem para beneficiar as grandes produtoras vai só fu*** cada vez mais o povo.
Ponto.

Pirataria é o que mais traz cultura pro mundo. É o que mais traz conhecimento.

Suas músicas, seu office, seu photoshop, seu dreamweaver, seu delphi etc etc etc são TODOS piratas.
Confesse isso para nós para odiarmos um pouco menos você. Sim eu ti odeio por causa desse tópico, por
causa do monte de me*** que você falou.

#99

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2009
67
7

G2U 

Membro

04-02-2012 17:15

haeuhaeuhaeu muito bom!

#100

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2006
2.023
0

garfield! 

Membro

 Citando itsmeMario 

http://thepiratebay.se/legal aqui mora a parte boa e engraçada da coisa, olhem os emails...

 Citando EduSp 

esse muleque é chato e burro demais, não le a parada e fica postando merda.
a parada desse muleque é ficar perguntando quanto os outros tem de braço
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