Större likhet än du tror!
Att likna Windows vid ett
trasigt fönster med tjocka galler
och Ubuntu vid en livboj kan
tyckas orättvist, men liknelsen
är ändå rätt slående.

är tekniskt kunnig. Därför ges det
även generösa löften om en evigt
öppen produkt istället för krav på
att man godkänner oläsbara
licensavtal.

Inte bara är Windows ofta trasigt
med virus och spionprogram som
härjar fritt, det är också instängande och begränsande med licensavtal, licensnycklar och program
som måste köpas dyrt och absolut
inte får delas bland vänner.

Utöver detta så är Ubuntu fritt
från virus och spionprogram samt
kommer med de bästa fria
programmen för hem och kontor.

Ubuntu å andra sidan är precis
som livbojen skapad för att vi ska
kunna hjälpa varandra.

Ubuntu lånar sitt namn från ett
afrikanskt ord som betyder medmänsklighet, det tycker vi är ett
passande namn på en produkt
som bygger på gemenskap och
samarbete!

Bakom Ubuntu står inte ett
ensamt girigt företag utan en
gemenskap av tiotusentals företag
och individer som ser en större
långsiktig vinning i att skapa ett
bra och fritt system för oss alla,
oberoende av språk, ekonomi och
tekniskt kunnande. Därför kan
Ubuntu hämtas gratis från nätet
och kopieras fritt till vänner och
bekanta. Därför är Ubuntu både
enkelt att använda samt kraftfullt
och anpassningsbart för den som
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www.ubuntu-se.org

Denna annons har framställts och distribuerats av Ubuntu-användare som vill hjälpa till att sprida kunskap om Ubuntu. Den är inte betald, godkänd eller på annat sätt sanktionerad av The Ubuntu Foundation, Canonical Ltd eller någon annan Ubuntu-sponsor. Windows med tillhörande logotype är ett av Microsoft Corp registrerat varumärke.
Ubuntu med tillhörande logotype är ett av Canonical Ltd registrerat varumärke. Fotografi på trasigt fönster är taget av "Arcatan" och nyttjas under Creative Commons CC-BY-licens. Fotografi på livboj är taget av "Anaulin" och nyttjas under Creative Commons CC-BY-SA-licens. Annons som helhet med tillhörande text är framställd av Tord Jansson
och får modifieras och distribueras fritt under Creative Commons CC-SA-licens. För mer information om licensvillkoren, vänligen besök www.creativecommons.org.

