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ke azon helyeknek, ahol a szabad kultúra 
művészei elsőként bemutatják munkáikat.

Természetesen, úgy is elkerülheted a DRM által 
sújtott sztrímelő szolgáltatókat, hogy „helyi” 
videó- és zenelejátszókat használsz, mint az 
örök kedvenc VLC médialejátszó, vagy az mpv, 
amivel a saját gyűjteményedet játszod le. Hogy 
a szabad zenekultúrában elmerülhess, van pár jó 
hely, mint a Libre,fm. És ha valóban ambiciózus 
vagy, olyan megosztó eszközökkel, mint az 
Airsonic, vagy a Funkwhale magad is 
megoszthatod a zenéket magadnak és 
barátaidnak. Spotify, kapd be! 

Karanténban az idő arra is tökéletes, hogy új 
ismereteket szerezz – akár magával a DRM 
elleni harcról! A [LibrePlanet video library][17] 
kiváló hely olyan eszmecserék megismerésére, 
mint a Defective by Design (szándékosan hibás) 

„mindent egyben” szolgáltatásokhoz, amik vég-
telen kínálatot ígérnek időtöltésre. A „habzso-
lás” egy darabig jó, de nagyon oda kell figyel-
nünk arra, hogy a médiumok élvezete közben a 
szabadságunk ne sérüljön. Ahogy azt már emlí-
tettük korábban, a Netflix és a többi médiaszol-
gáltató óriás felelős a DRM (digitális jogkeze-
lés) gyakorlatának életben tartásáért és fontos, 
hogy ne támogassuk azokat előfizetésünkkel, a-
mivel a rendszert fenntartják. Az is fontos, hogy 
még ennél kevésbé nehéz helyzetben is a DRM-
mentes médiát biztosító cégeket és weblapokat 
támogassuk és terjesszük barátaink között is. 
Ahhoz, hogy jogaid megóvása mellett hozzáse-
gítsünk DRM-mentes és gyakran ingyenes 
sztrímelő helyek eléréséhez, bemutatunk néhány 
lehetséges választást a „Guide to DRM-free 
Living” (DRM-mentes Élet) útmutatónkból.

A krízis idején jól nézhető videók lelőhelyeivel 
kapcsolatban nagyot hibáznánk, ha nem említe-
nénk az Internet Archive-ot. A digitális könyvtár 
ezen részében a Nosferatu-hoz hasonló remek-
művek mellett olyan különféle „klasszikusok”, 
mint az Outer Space Plan 9-e is megtalálható. 
Sokat maguk az alkotóik töltöttek fel önként az 
Archívumba, vagy az USA szerzői jogi törvé-
nyének szeszélye és szövevényes pontjai alapján 
köztulajdon, mint a Night of the Living Dead. 

A zenék elérését illetően a Bandcamp marad a 
kedvencünk. Nem csak hogy az elérhető összes 
előadó, album és zeneszám DRM-mentes, de jól 
szolgál a kedvenc független művészeink támo-
gatására, illetve újak megismerésére. Miközben 
egyesek szempontjából lehetnek késedelmek a 
kiszolgálásban, sok előadó fizikai másolatot is 
kínál, így azok, akik a kézbe vehető médiumok-
at kedvelik sem maradnak bizonytalanságban. 
Emellett megemlítendő, hogy a Bandcamp egyi-
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Mivel a COVID-19 járvány miatt legtöbbünk a 
lakásába van bezárva, majdnem természetes, 
hogy online mozizunk, zenét hallgatunk, vagy 
más médiával múlatjuk az időt. A legtöbb ember 
kényelmi okokból az Internethez fordul, a 
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kampányról Cory Doctorow nyitó előadása 
„szoftverek, amikről ha beszélsz börtönbe kerülhetsz” 
című , a Freedom Institute könyvtárának 2019-
es részében. vagy egy beszélgetés a Right to 
Repair (a kijavítás joga) mozgalomról.

Nem számít, hogy milyen médiát kedvelsz, vagy 
a kedvenc stílusod, a barátaid a Defective by 
Design-nál őszintén minden jót kívánnak ebben 
a nehéz időszakban. Ha ezeket az információkat 
hasznosnak találtad, látogass el ide, hogy megis-
merd a kampány támogatásának módját. A 
Twitter-fiókunk mellett bizonyos fenntartások-
kal ajánljuk még a Defective by Design kam-
pányt, ami a Mastodon-on az @endDRM-en ta-
lálható. Ahhoz hogy jelezd, nyilvánosan támo-
gatod a kampányt, mikró blogoló szolgáltatában 
használhatod a #drmfree és #defectivebydesign 
hashtageket.

Boldog és egészséges hekkelést!
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