Láttuk-hallottuk
Linux Afrikában

Õk mondták

Péntek délutánonként Githogori wa
Nyangara-Murage, a Xerox Kutatóközpont
(Xerox Research Center) volt alkalmazottja,
rendetlen irodájában ingyenes számítástechnikai elõadásokat tart fiatal programozók
számára…
A Linux egyre élénkebb érdeklõdést kelt az
afrikai szakemberek körében. Jó néhány
Linux-felhasználót tartanak számon, még
a földrész legtávolabbi csücskeiben is.
„A Szabad Szoftver alkalmazásának van értelme Afrikában. Lehetõvé teszi, hogy Afrika
a világ többi részével egyenrangú fél lehessen” – mondja Githogori. „Ha az óriáscégek
termékei jelentenék az egyetlen lehetõséget, Afrika számára a számítástechnika
elérhetetlen álom lenne, mert nincs a földrészen elég pénz ezekre a programokra.”
Kivonat Nick Wachira Afrika, a linuxosok
földrésze? címû cikkébõl.

„A gondolkodás az emberiség egyik legõsibb és leghasznosabb
tevékenysége. A gondolat szüli az életet, az életkedvet, a közösséget. Az egyetértés nem számít. Ami viszont fontos, hogy gondolataink termékenyítõ ereje teszi elevenné az életet, söpri ki életünkbõl a berozsdállt gondolatokat és intézményeket.”
(Michael Ventura)

technology/0,1282,38749,00.html.

Ötletadó
Klónozni akarsz egy merevlemezt? Használd
a tar parancsot. Kösd be a klónozandó merevlemezt a rendszeredbe (a gépet állítsd le
a mûvelet alatt). Indítsd el a gépet. Rendszergazdaként lépj be a gyökérkönyvtárba
(cd /). Illeszd be az új merevlemezt a /mnt
könyvtár alá, majd futtasd le a következõ
parancsot:
$ tar clf - . | ( umask \
0; cd /mnt; tar xvf - )

c = létrehozás (create)
l = csak a lokális fájlrendszert (ne lépje át
a fájlrendszer határait).
f = fájl (a következõ argumentum a tar fájl
neve vagy „-”)
- = írj a szabványos kimenetre vagy olvass
a szabványos bemenetrõl
x = kicsomagolás (extract)
v = bõbeszédû üzemmód (verbose)
Az „umask 0” alkalmazásával elérhetjük,
hogy az új fájlok jogosultságai megegyezzenek a régi fájlokéval.

„A dokumentáció olyan, mint a szex: ha jó, akkor nagyon,
nagyon jó; de ha rossz, akkor is jobb a semminél.”
(Dick Brandon)
„Az idealizmussal nincs semmi baj, de amint megközelíti
a valóságot, a költségek hirtelen emelkedni kezdenek.”
(Williem Buckley Jr.)

„A régi ócska operációs rendszereknek mégis van egy elõnyük.
legalább nem kell megszoknunk valami újat.”
(Neal Stephenson)

„Úgy tûnik, hogy az immár 120 éves vállalat nem lesz képes túlélni
az elkövetkezendõ 25 évet. Jogilag és pénzügyileg igen, de szerkezetileg és gazdaságilag nem.”
(Peter Drucker)

„Kövezzetek meg. Állítom,
hogy a leggyorsabban úgy
oldódnak meg a gondjaim,
ha feladok egy siránkozó
üzenetet a hírcsoportokba:
néhány pillanat alatt
megkapom a megoldást
és közben még a Neten
is lóghatok…Huh… ”

– Dave Phillips,
dlphilp@bright.net,
a nehézségek kiküszöbölésérõl
a hírcsoportok segítségével

„Akár hiszik, akár nem, az Internetet még mindig nem istenítjük
eléggé. Hiszen mi, az internetes üzletben dolgozók, a világ legújabb
törvényes vagyonszerzõ hálózatának vagyunk tagjai.”
(L. John Dorr)
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„A zseni az, aki a fiatalok eredetiségét a felnõttek tapasztalatával
képes ötvözni.” (Michael Polanyi)

Aláíráskényszer:

„Az örökké tartó növekedésben csak a ráksejt bízik.”
(Edward Abbey)

„Az egyszerû, tiszta szándékok és elvek az összetett és leleményes
viselkedésnek nyitnak teret. A bonyolult szabályok és korlátozások
pedig az egyszerû és ostoba magatartásnak.
(Dee Hock)

„Aki igazán ötletgazdag alkotó akar lenni, az ne ismételje önmagát.”
(Rob Breszny)
„Sokszor teljesen más értelmet ad a szavaknak a köznyelv.
A legtöbb ember szótárában a látványterv csupán mázat jelent.
Számomra azonban ez áll tõle a legtávolabb. A látvány és forma
az emberi alkotás szíve-lelke.”
(Steve Jobs)
„A legnagyobb veszély nem az, hogy túl magasra tesszük
a mércét, és leverjük, hanem hogy túl alacsonyra tesszük,
és könnyedén átlépjük.”
(Michelangelo)
„A bizalom mindig vesztes a pénzzel szemben.”
(David Hodskins)
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