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Daha önce kullanılmış bu
bilgisayar, değil mi? Eğer
hard disk sağlam diyorsanız
alacağım.

İşte bu annemin söylediği bilgisayar. En son
Windows sürümüyle geliyor ve çok hızlı! Şu
ekranın büyüklüğüne bakın!

Ve tüm programlar
da kurulu
geliyormuş…

Harika! İlk ben kullanmak
istiyorum!

Göremiyorum!

Eve döndüklerinde, herşey yolunda
gözükür…

O sırada, komşunun evinde…
Bu bilgisayar çok
berbat,
çalışmıyor!

Vay! Harikaymış bu!

İkinci el aldığımız için bazı
şeyleri düzeltmemiz
gerekiyor…
Lucho amcayı
arayalım, o ne
yapacağını bilir!
Evet, Lucho
amca! Bana
çikolata da
getirir!

Alo, Lucho amca?
Bilgisayarı aldık.
Formatlayıp Ubuntu
kurmamıza yardımcı olur
musun?

Bak! Yedi oyunla
beraber geliyor!
Paint
istiyorum!

Lucho amca!!

"Deneme sürümünün
süresi dolmuştur."

Birileri çikolata ve
Ubuntu mu istedi?

Ne?! Deneme sürümü
mü?! Ödevimi
açamıyorum artık!

Daniel ile konuştum,
bana korsan Oﬃce
getireceğini söyledi,
böylelikle ödevini
tekrar
açabilecekmişsin.

Bence yasal
olmadığı için iyi bir
ﬁkir değil bu,
bilgisayarımız
virüslerle dolacak.
Burada diyor ki
orjinal satın
almalıymışız.

Tamamdır, Ubuntu düzgünce çalışıyor.
Hangi oyunları kurmamı istersiniz?
Şuna baksana!
Binlerce
oyun var!

Satın mı
almalıymışız?

Başka bir şey
daha alacak
paramız yok.

Yasal olmayan yazılım kurmak
gerekli değil. Özgür yazılım
kullan, istediğin gibi yasal
kopya çoğaltabilirsin.
Ödevini açmak için
LibreOﬃce
kurmalısın. Yardım
etmemi ister misin?

Korsan
Oﬃce

Ah hayır!! Patricia
bunu yapmayın
demişti!!

Bak görüyor musun?
Artık Word yerine
Writer kullanacaksın,
neredeyse birbirlerinin
aynısı.

Tamam ama bütün
arkadaşlarım Word
kullanıyor!

Sorun değil! Hala
arkadaşlarının bilgi
paylaşmak için
kullandıkları aynı dosya
biçimlerini kullanmaya
devam edebilirsin.

Birkaç gün sonra…
Anne! Bu bilgisayar virüsle
doldu! Teknik servisi
aramalıyız!
Bilgisayar için
artık harcama
yapmak yok!

Bak Lucas. Bu oyunda zararlı
kodlar var ama Mozilla
Firefox saldırıyı önledi.
Gördün mü uyarıyı?

Daha güvenli bir tarayıcı
kullanmalısın. Mozilla Firefox
kurarsan sorunsuzca gezinebilirsin.
Ücretsiz ve özgürdür.

Alo Lucas. Gıcık reklam pencereleri
yüzünden İnternet kullanamıyorum…
Düzgün çalışmıyor. Ne yapabilirim?

Teşekkürler! Arayıp
haber veririm sana yine.
Bu arada, Patricia
ödevine yardım edip
edemeyeceğini soruyor.
Seve seve.
Buraya bir animasyon
eklemek istiyorum ama
nasıl yapılır ﬁkrim yok…

Yardımcı olmak isteyen
insanların fazlalığı,
Özgür Yazılım kullanmak
için iyi bir sebeptir.
Aynı sorunla karşılaşan
bir başkası var mıymış
webe bir bakalım…

Hımm… Ama pek
açıklayıcı değil ki bu?

Evet bak! İşte bir
çözüm! …

Çünkü eski sürüm için
yazılmış.

Ama tıpkı diğer insanlar
sorunumuzu çözmek için
yardım ettikleri gibi, biz
de daha güncel bir çözüm
yayınlayarak başkalarına
yardım edebiliriz.

Birkaç hafta sonra…
Bakın millet! Özgür yazılım kullanmak insanları
birbirlerine yardımcı olmaya ve beraber
çalışmaya teşvik ediyor. Lucas ile birlikte
faydalı bir çözüm yayınladık ve şimdi birçok kişi
bize teşekkür ediyor.

Bu inanılmaz!
Oyunu kazanmak için dün
keşfettiğimiz püf
noktasını yayınlayalım biz
de!
Evet harika!

Biz de tanınmak
istiyoruz!
Evet! Neler
paylaşabiliriz?

Bu karikatür "Sembrando Libertad"
projesinin "Küçükler için Özgür
Yazılım" kitabının bir parçasıdır.

Bu materyal Özgürdür!

Kopyalayabilir, çeviri yapabilir, uyarlayabilir ve
istediğiniz gibi tekrar yayınlayabilirsiniz. Şu
adresi ziyaret edin:

www.sembrandolibertad.org.ar

Hata mı buldunuz? Çeviriyi iyileştirmek mi
istiyorsunuz? Bizimle iletişime geçin!:
sembrandolibertad@gleducar.org.ar

