
92002. január–februárwww.linuxvilag.hu

Láttuk-hallottuk

Az elmúlt év elején Don Marti továbbított
nekünk egy ritka rejtélyes elektronikus
levelet, amit az egyik sajtóosztály alkal-
mazottja írt. Marti levelének címe ez volt:
„Rossz sajtófiú! Nem kap jutalom-
falatot!” Kis híján megpukkadtam
a nevetéstõl, mivel – bár szé-
gyellem bevallani –
magam is jelentõs
idõt töltöttem saj-
tóügyintézõként.
Azóta az RSNKJF
bevett kifejezéssé
vált a Linux Journal
berkeiben. Hadd
adjak közre néhány
idézetet a levélbõl:
• „Ha beszélni szeret-

nél a vállalat veze-
tõivel a jövõbeli tervei-
rõl és arról, hogy a Linux
7.1 milyen hatással van az
Internetre, a hálózati környezetekre és
az információtechnológia világára…”

• „A nem alkalmaz hátrányos megkü-
lönböztetést a Linux operációs rend-
szert használó számítógépekkel
szemben sem. A nyílt szerkezetû,
ami azt jelenti, hogy a Linux-felhasz-
nálók a saját hálózati igényeikhez
szabhatják, ha alkalmazásaikat a
programjára telepítik. ” 

• „Igazán klassz volt a 70-es években
élni. Akkoriban az Earth, Wind and
Fire, a hippiszerelés és a kommunák
voltak divatban. Harminc évvel ké-
sõbb, 2001-ben a 70-es évek még
mindig menõnek számítanak. Úgy-
hogy ne dobd el a régi, földet söprõ
farmert, a nyakpántokat és a nagy-
számítógépeket – a régi most a
menõ, csak „retrónak” kell hívni.
A segítségével a régi technológia
visszailleszthetõ napjaink legkorsze-
rûbb felületére.”

Az utolsó meg sem említi, mi is az „A”
vagy mire való. Ennek ellenére azt kell
hinnünk, hogy valóban a Linux a legkor-
szerûbb felület.

Nincs süti
Miközben a Der Spiegelt fordítottam angolra a Babelfish
segítségével, felfedeztem, hogy a „lépfene” angol megfelelõje a
„léptûz”. (Anita French)
Elképzeltem, milyen lenne, ha a programokat visszafelé fejlesz-
tenék – az ötlet nem is rossz. Így az 1.0-s változat egy halom lát-
ványos szolgáltatást tartalmazna. A késõbbi változatok egyre ke-
vesebb szolgáltatást nyújtanának, míg végül egy szép napon mind
letisztulna, és már csak azok a változatok maradnának, amelyek
igazi bombázóvá teszik az alkalmazást. (Brent Simmons)
Nemrég… rájöttünk, hogy a teljes tulajdonosi költséget tekintve 
– beleértve a számítógépek, az alkatrészek, az alkalmazások, a
munkaerõ, a beszerzések és a nyugdíjazás költségeit is – a Unix-
nál lényegesen kevesebb költséggel jár, ha a hálókiszolgálásra és
a hasonló feladatokra három éven át Linuxot használunk.   
(Dan Kusnetzky, International Data Corp. – IDC)
Az a tanító, aki összhangban van azokkal, akiket tanít, eggyé válik
velük, és többet tanul tõlük, mint amennyit õ tanít nekik. Aki sem-
mit sem tanul a tanítványaitól, az véleményem szerint maga is
értéktelen. Én mindig tanulok attól, akivel beszélgetek. Többet
kapok tõle, mint amennyit én adok neki. Ily módon az igazi tanító
a diákjai diákjának tartja magát. Ha ilyen hozzáállással tanítod a
növendékeidet, az nagymértékben a javadra válik. (Ghandi)
Mindegy, mivel foglalkozik, minden vállalat az útjában áll
valakinek. (Deborah Branscum)
A Microsoft az összes szórakoztatótechnikai ágazatra pályázik.
Annyi oldalról támad, hogy könnyen célt téveszt. (David Strom)
Nincsen törvény arra, hogy egy vállalatnak feltétlenül fenn kell
maradnia. Olyan törvény azonban van, hogy minden, amit az em-
ber alkot, mulandó. Ritka az a vállalkozás, amely több mint 25
éven át sikeres tud maradni. Az örökkévaló vállalat gondolata Wall
Street-i téveszme. Az Internet fõ hatása nem gazdasági, hanem
pszichológiai. Nincsen új gazdaság. Az Internet mindössze a régi
gazdaságot terjesztette ki nagymértékben. (Peter Drucker)
A pénzügyi szakértõk sosem fogják megérteni az üzlet lényegét,
mert meggyõzõdésük, hogy a vállalatok pénzt csinálnak. A vál-
lalatok azonban például cipõt készítenek, és ezt a pénzügyi váte-
szek nem fogják fel. Õk azt hiszik, hogy a pénz a valódi, pedig
a cipõk a valódiak. A pénz csak a végeredmény. (Peter Drucker)
Habár tagadhatatlan, hogy nyílt forráskódú programot írni nem
akkora dicsõség, mint életeket menteni egy égõ házból, azonban
azt is el kell ismerni, hogy nem felforgató tevékenység. Sokkal
inkább önzetlenség – olyasvalami, amit Amerikában mindig szíve-
sen fogadnak. (Russell Pavlicek)
A vezetõk olyan látnokok, akikben csak csekély mértékben fejlõ-
dött ki félelemérzet, és fogalmuk sincs az elõttük álló nehézsé-
gekrõl. (Dr. Robert Jarvik)
Manapság az ROI-számítások igen nagy fontosságúak, és a nyílt
forráskód az egyetlen üdvözítõ módja annak, hogy olyan költség-
gel készítsenek igényes alkalmazásokat, amelynek a megtérülési
ideje elfogadható. (David A. E. Wall – idézet egy Yozuns-vázlatból)
A szellemi tulajdon (intellectual property, IP) már vagy ötmillió éve
irányítja az emberi fajt. Az utóbbi száz évben egyre nagyobb
mértékben szipolyozták ki a közvetítõk és a paraziták, akik enélkül
egy sörösdoboz kinyitásához sem értenének. (Tom Matrullo)
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