
132002. júliuswww.linuxvilag.hu

Láttuk-hallottuk

�
az esetben a Red Hat lehet. Az is elképzelhetõ, hogy a
UnitedLinux nem tudja beváltani a hozzá fûzött remé-
nyeket, akkor viszont a konzorcium tagjai olyan presztízs-
veszteséget könyvelhetnek el, amibõl talán csak a SuSE
tud komoly anyagi veszteségek nélkül kilábalni.
A felhasználói tömegeket nézve nem feledkezhetünk el a
Debian GNU/Linuxról sem. A jelek szerint a UnitedLinux
körül kavargó indulatok, érvek és ellenérvek messze elke-
rülik. Ez talán abból is adódik, hogy a Debian GNU/Linux
alapítványi formában mûködik, így a Linux elüzletiesedé-
sére irányuló kísérletek, vagy az RPM (Red Hat Package
Manager) csomagkezelõk közötti változatháborúkkal
szemben ellenálló – adódik ez abból is, hogy csomagke-
zelõje dpkg, azaz .DEB kiterjesztésû csomagokat használ.
A Debian/GNU Linux biztonságban érezheti magát, mivel
felhasználóinak tábora ma már annyira széles, hogy a kri-

tikus tömeget rég meghaladta. Népszerûségét nemcsak
legendás megbízhatóságának köszönheti, hanem annak
is, hogy a Linux eredeti filozófiájához ez áll a legközelebb.
Felmerül a kérdés, hogy akkor most melyik irányt érde-
mes követni?
Szavazzunk bizalmat a Linux egységesítésére törekvõk-
nek, vagy egyszerûen csak várjuk meg, mit hoz a jövõ,
esetleg maradjunk a kitaposott stallmani, vagy írhattam
volna azt is: Debian GNU/linuxos úton?

Gibizer Tibor
(gibzo@linuxmania.hu)
Újságíró, immár hét éve a Linux
elkötelezett híve. Imádja a kutyákat,
a kerékpározást és az autós
csavargást.

Õk mondták 
A TiVo csak egy rossz felület csomagolása. 
(Bruce Sterling)
Nem tetszik, hogy egyre divatosabbá válnak azok a
dolgok, amelyek alááshatják a Google megbízhatóságát
és pontosságát. (Seth David Schoen)
Csak remélni tudom, hogy nem fogják „szoftverterro-
ristáknak” nevezni azokat, akik digitális adathordozókat
másolnak. (Derek K. Miller)
Naiv elképzelés volt azt hinni, hogy a Háló nyitott
maradhat. Soha semmi nem marad nyitott. A dolgok
mostanában nem alakulnak jól – az üzleti modelleket
védõ, magas szintû vállalati érdekcsoportok újult erõvel
lobbiznak azért, hogy káros és ostoba törvényeket
fogadtassanak el. (Mitch Kapor)
Hollings törvényjavaslata bizonyos értelemben vissza-
esés. Fenyegeti mindazt, amit az emberek el szeret-
nének érni, bármely oldalon álljanak is… Az iparban
dolgozók nem akarnak olyan szorosan összetartozó
forgatókönyveket, amilyeneket Hollings vet fel a fej-
tegetéseiben. (Hillary Rosen)
A tartalmi ipar képviseletében a Disney és a Fox fel-
keresi a kongresszust, és azt mondja: „döntsetek ti…
nektek kell megtalálni a megoldást”. Azt hiszik, ez a
„nyílt forrás”. (Maria Cantwell, az Egyesült Államok
szenátora – D-Wash)
Ezen kívül szükség van a régi autókat védõ törvényre,
amely kimondja, hogy az Egyesült Államokban eladott
mozgó jármûvek mindegyikében régi autóalkatrésznek
kell lennie. És vasútvédelmi törvény is kell, amely szerint
nem árusítható tömegközlekedési jegy olyan szolgálta-
tásra, amely gyorsabb vagy kevésbé költséges a vona-
tozásnál. (A. K. M. Adam tiszteletes)

Képzeld el, mi lenne, ha a rádiózást elõbb találták volna
fel, mint a telefont. Az emberek azt mondanák: „Ugyan,
kinek kell a személyes beszélgetés? A mûsorszórásnál
nincs jobb.” (Bob Frankston)
Az engedély nélkül használható színkép (spektrum) a
legjobb dolog, amit valaha tettünk. (Michael Powell,
az FCC elnöke)
Senki nem jogosult a szabadság áldásaira, aki nem
ügyel éberen annak megõrzésére. (Douglas MacArthur)
Azok, akik szabadalmi rendszerrõl beszélnek, többnyire
érdekeltek is abban, és ezért kedvezõ színben tûntetik
fel. Csakhogy a szabadalmak a sorsjátékokhoz hason-
latosak: az embernek csak ritkán származik belõlük
elõnye. A sorsjáték azt sugallja, hogy csak a nyerésre
gondolj, a vesztésre soha, és a szabadalmaztatási
rendszer is éppen ilyen. (Richard M. Stallman)
A megsebzett bika öklelésre kész bika. (Jim Barksdale)
A programozás olyan, mint a szex. Természetesen
fizethetsz és nézheted a színészek játékát is, de bizonyos
dolgok sokkal élvezetesebbek, ha magad csinálod. 
(Miguel de Icaza)
A Világháló egy felhízlalt program (bloatware). Annyi
minden van rajta, hogy lehetetlen bármit is megtalálni.
Gondolj bele, mekkora merevlemez-kapacitást foglal
feleslegesen a sok különféle weboldal, amelyet
mindössze a világ 0,00000000001 százaléka olvas el
valaha. Mivel az emberek túlnyomó többsége csak
a Yahoót, az Ebay-t vagy az MSN-t látogatja, nem lenne
jobb a Világháló, ha csak Yahoo, Ebay és MSN lenne
rajta? Mondhatni, „optimalizálttá” válna. (Joel Spolsky)
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