
os Angelesben élek, ahol még él a Hollywood 10 és a

Blacklist emléke. Még Sundance-napjaimból ismerek számos

olyan írót, akik feketelistára kerültek, és tudom, a HUAC-vel

(� http://www.english.upenn.edu/~afilreis/50s/blacklist.html) kapcso-

latos élményeik megkeserítették vagy sokszor megtörték õket. Rend-

kívül tehetséges emberek voltak, akiknek életét a „Nagy Hazugság”

tette tönkre.

A Microsoft emberének, Jim Allchin-nak a szavaival ugyan nagyon

könnyû tréfát ûzni – van is miért viccelõdni ezekkel –, ugyanakkor

egyfajta jelzésértékkel is bírnak. Ugyancsak könnyû elutasítani azt

a látszólag alaptalan és nevetséges vádat, hogy az ingyenes progra-

mok nem felelnek meg az amerikai szellemnek, de azt hiszem, nem

elég kikacagnunk ezt a véleményt. Az a lehetõség is mindig fennáll-

hat, hogy néhány alulmûvelt és meggondolatlan ember szó szerint

értelmezi Allchin kijelentéseit, különösen akkor, ha ezek az emberek

köztisztviselõi állást töltenek be valahol.

A GNU/Linux cégeknek, illetve azoknak a magánszemélyeknek,

akiknek szenvedélyük a Linux, hallatniuk kell a hangjukat a Capitol

Hillen, valamint a helyi és az állami törvényhozásban. A Linux Inter-

national (� http://www.li.org/) nemrég változtatta meg a saját szabály-

zatát oly módon, hogy így már lehetõséget teremt szakmai csoportok

létrehozására és a lobbizásra is. A SIIA (� http://www.siia.net/),

a programozói ipar legrégebbi és legnagyobb kereskedelmi társasága

évi rendes gyûlésén egy Open Source Division találkozót tartott

(errõl bõvebben lásd lentebb) azzal az ötlettel, hogy egy tervezetet

hozzanak létre a törvényhozókkal való kapcsolatfelvétel céljából.

Az olyan könnyû célpontokra tüzelni, mint Allchin, hatalmas sikerél-

ménnyel járhat, mégis elõvigyázatosan kell viselkednünk, hiszen

az olyan szervezetek kereteinek kihasználása, mint például a Linux

International vagy a SIIA, közelebbi betekintést enged a dolgokba.

A Linux Professional Institute
A Linux Professional Institute (� http://www.lpi.org/) egy olyan

szabványosított, nemzetközi programot tervez, amely alkalmas az

egyéni Linux-tudás mérésére és igazolására. A programok szigorú

teljesítménymérési folyamaton mennek keresztül, így biztosítható,

hogy megfeleljenek a Linux-szakértõk, illetve az õket alkalmazó,

vagy velük kapcsolatba kerülõ szervezetek elvárásainak. Pillanat-

nyilag az elsõ szint érhetõ el, mely az alapvetõ rendszerfelügyeleti

tudást ellenõrzi; jelenleg pedig a második és harmadik szinten dol-

goznak. Az LPI megõrzi a gyártóktól való függetlenséget, a tesztelés

pedig világszerte azonos módon, angol nyelven folyik a Virtual

University Enterprise (� http://www.vue.com/) segítségével.

„A Linux Professional Institute fenntartja a vizsgákra való felkészü-

lési mód szabad megválasztását” – állítja Dan York, az LPI elnöke.

Honlapjukon megtalálható azoknak az ajánlott könyveknek, képzési

központoknak és tanfolyamoknak a listája, amelyek segítséget nyújt-

hatnak a felkészülésben. Az LPI a fontosabb gyakorlati ipari szabvá-

nyok és pszichometriai alapok segítségével dolgozta ki vizsgáit. Más

szavakkal élve, egy több mint 1400 embert felölelõ munkahelyi fel-

mérésben kérdezte meg a résztvevõk véleményét az elsõ szint tesztjé-

rõl. A felmérés megpróbálja számba venni azt a tudásanyagot, amelyre

az egyes szakmai szinteken a szakértõknek szükségük van, illetve

azokat feladatokat, amelyeket el kell tudniuk végezni. A cél York

szerint az, hogy a valós élet által is igazolható célkitûzéseket hozza-

nak létre. A tesztek jogi védhetõsége úgyszintén fontos kérdést jelent.

Az LPI jelenleg a második szint tesztjét fejleszti, és máris 200 szak-

értõt kérdezett meg. A feladat hosszadalmas és rengeteg idõt vesz

igénybe, de egy megbízható tesztelési alap elkészítése megéri az idõt

és az energiát – vélekedik York.

Az LPI fel tudná használni a Linux-szakértõk segítségét a vizsgázási

folyamatban. Olyan emberekre van szükségük, akik el tudnák készí-

teni, le tudnák ellenõrizni, és le tudnák fordítani a második szint kérdé-

seit; illetve el tudnák látni az elsõ szint kérdéseinek folyamatos karban-

tartását, hogy azok a mindenkori fejlesztések eredményeit tükrözzék.

Mindemellett segítségre lenne szükségük az anyagiak és a marketing

területén is. Mivel költségvetésük nem tartalmaz marketingkiadásokat,

a minõsítési folyamat résztvevõi csak szóbeszéd útján szereznek tudo-

mást az LPI-rõl. A cégek oldaláról is meggondolandó kezdeményezés

lenne, ha alkalmazottaik néhány órát az LPI-kezdeményezésnek szen-

telnének. További felvilágosítást a � http://www.lpi.org/ oldalra ellá-

togatva, majd a Getting Involved hivatkozásra kattintva találhatunk.

A SIIA Open Source Division találkozót tart San Diegóban
A Software Information Industry Association (SIIA) San Diegó-i

éves tanácskozásán megtartotta az Open Source Division szakmai

csoport alakuló ülését. A napirenden olyan kérdések szerepeltek,

mint a nyílt számítástechnikai modell jövõje vagy a szabad progra-

mok piaci elfogadottságának növelésére alkalmas eszközök megtár-

gyalása. Szintén szóba kerültek azok a közérdekû fejlesztések,

amelyek a nyílt forrású programokat fejlesztõ cégeket érintik, vala-

mint elkészült a jövõbeli lépéseket felvázoló ütemterv is. A RedHat

volt az elsõ olyan szabad forrású programokkal foglalkozó cég,

amely csatlakozott a SIIA-hoz.

A SIIA a programozó cégek nemzetközi kereskedelmi szervezete.

A közelmúlt trösztellenes eljárása során a SIIA olyan beadványt

nyújtott be, amely a kormány oldalán sorakoztatott fel érveket. Tette

mindezt annak ellenére, hogy a SIIA igazgatóságában a Microsoft

egyik vezetõje is helyet foglalt. A beadvány benyújtását követõen

a Microsoft néhány napon belül lemondott tagságáról. Ken Walsh,

a SIIA elnöke szerint fontosabb volt a helyes út követése az igazga-

tósági tagok túlnyomó többségének egyetértésével, mint a meghajlás

egyetlen tag akarata elõtt.

Gnome Alapítvány
A Gnome alapítvány (� http://www.gnome.org/) kiadta a Gnome

1.4-es változatát, egy kiforrott, megbízható asztali környezetet.

A kiadás nemcsak számos apró díszítõelemet tartalmaz, hanem

több kiegészítõ csomagot is, köztük az Eazel fájlkezelõ rendszerét,

a Nautilust. A kiadás nagy elõrelépést jelent a Gnome számára,

amely mind megbízhatóbb, és mind nagyobb teljesítményt nyújt.

A Gnome 1.4-es változatáról a Help fülrõl kiindulva bõséges leírást

található. Nagyszámú tüköroldalról tölthetõ le, melyek listája a Ximian

oldalán (� http://www.ximian.com/desktop/download/.php3) található

meg, valamint számos Linux-csomag részeként is elérhetõ. 
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Figyelem! Lépnünk kell!

L

Leslie Proctor
(lesproctor@yahoo.com)
a .org közösség tevékeny résztvevõje,
világszerte több .org-szervezet tanács-
adójaként dolgozott.
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