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Azt mondják, tavasszal a természet felébred, ilyenkor kap mindenki új erõre. A tavasz ereje a
linuxos közösségben is érzõdik,
számos olyan változás történt és
történik a napokban, melyek
hosszú távon éreztetik majd a
hatásukat. Ott van például az
új FSF alapítvány „létrejötte”.
Azért használtam idézõjeleket,
mert a csapat valójában hoszszabb ideje létezik, de csak a napokban történt meg az alapítvány bejegyzése. Ha valaki esetleg nem tudná hova tenni a csapat tagjait, nézzen körbe
például az OpenOffice.org fordítói
hétvégén résztvevõk között.
Ezzel szinte egy idõben lezajlott az LME
rendszeres éves választmányi gyûlése is.
Illetve nem is biztos, hogy helyesen fogalmazok, amikor rendszeres éves gyûlésrõl beszélek, hiszen az egyik legfontosabb meghozott döntés éppen az volt,
hogy ne egy, hanem három évre válaszszák meg az elnökséget, valamint az
ellenõrzõ bizottságot.
Ezzel a két történéssel kapcsolatban csak
nem tudom megállni, hogy hangosan el
ne gondolkozzam. Az elmúlt években
láthattuk, hogy bizony nagyon komoly
igénye van a linuxos közösségnek a képviseletre, az érdekvédelemre és a reklámra. Bár vannak kisebb csoportok, akik
a saját „vonzáskörzetükben” tevékenykednek, de eleddig hiányoltam azt
a szervezetet, amelyik elég erõs és –
mondjuk így – elég rámenõs, hogy fel
tudja venni az üzleti alapokon mûködõ
ellenfelekkel a harcot.
Ahogy azt már régebben is papírra
vetettem, az LME-tõl vártam volna el,
hogy az országos összefogás létrejöjjön,
és az ország különbözõ pontjain lévõ
csoportok között erõsítse kapcsolatot.
Azt gondolom, hogy sajnos még mindig
a turáni átok ül a linuxosokon is, és – bár
ne legyen igazam – könnyen lehet, hogy

a több szakmai szervezet nem segíteni
fogja az elõbb említett célt, hanem
éppen ellenkezõleg. Csak abban bízom,
hogy ez a „megerõsödési idõszak” minél
gyorsabban, minél fájdalommentesebben zajlik le, és hamarosan tényleg erõs
képviselet lesz – számomra mindegy,
hogy egy szervezet vagy tíz, a lényeg,
hogy hatékonyan mûködjön.
Szóval tavasz és kikelet. Nálunk is több
huncutság gyûlt össze erre a lapszámra.
Nem csak arra gondolok, hogy két gép
találta ki lapzárta közben, hogy õk nem
hajlandóak tovább folytatni a robotmunkát, meg nem is arra, hogy a nyomdába
adás napján derült ki több oldalról,
hogy nincs meg, sokkal inkább például
nyugtalan grafikusunkra, aki – meglátva
a gimpes cikket, megviccelte egy kicsit
olvasóinkat. Ha alaposabban megnézitek a cikkben található babát, hogy mit
is olvas, látjátok majd, mire gondolok.
Új tervem is szép lassan körvonalazódik
a nyílt forrású „vállalatirányítási rendszerrõl”, a múlt havi számban megjelent
cikkem kapcsán többen jelentkeztek, és
remélem, hogy hamarosan egy komolyabb találkozót hozhatunk össze.
Az már sejthetõ, hogy egy olyan modulos felépítésû rendszert kell kialakítsunk,
ami a felhasználó igényeitõl függõen a
különbözõ rétegeket (például raktárkezelés, partnernyilvántartás, rendelések
stb.) tetszõleges mélységben kezeli, de
a szolgáltatásokat mindenhol megtartja.
Komoly kihívás lehet például, hogy ahol
nem foglalkoznak engedményekkel, ott
ne kelljen a felhasználónak bajlódnia a
felesleges adatok kitöltésével, mindezek
ellenére a rendszer egységes maradjon.
No, de errõl majd a következõ számban
írok részletesebben. Addig is várom
mindenki levelét, aki – akár vállalat
nevében, akár szakemberként – szívesen
részt vesz a fejlesztésben.
A márciusi számhoz is kellemes olvasgatást kívánok, remélem, mindenki talál
benne kedvére valót!
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