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Kedvenc Linux-változat: Red Hat Linux
„Mindegyiket imádom.”
A Red Hat visszanyerte 1997-ben elért elsõ helyét. A második helyezett SuSE a Red Hat szavazatainak kevesebb
mint felét kapta. A Mandrake megkétszerezte tavalyi szavazatainak számát és 14 százalékkal áll a harmadik helyen. A tavalyi gyõztes, a Debian leszorult a dobogóról,
a Slackware pedig a válaszadók 8,5 százalékának nyerte
el tetszését. A legnépszerûbb egyéni jelölés a FreeBSD
és a „saját magam által írt változatot használok” volt.

A legkedveltebb irodai programcsomag:
StarOffice
„A StarOffice volt, de mostanában inkább a KOffice az.”
A szavazatok 63 százalékának elnyerésével magasan a
StarOffice vezet a népszerûségi listán, a második helye-
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zett WordPerfect mindössze 12 százalékot gyûjtött össze.
Az irodai programcsomagok kérdése talán a legkényesebb téma a linuxosok körében, erre az egyéni jelölésekbõl is következtethetünk. Jó néhányan röstellkedve kérnek
elnézést azért, hogy a Microsoft Office-ra szavaztak, és
legalább ugyanennyien írták, hogy „egyik sem, minddel
csak a baj van.” Az Emacs, a vi és változatai, illetve a
GNOME Office Suite is számos szavazatot kapott.

A szavazók szívéhez legközelebb
álló felhasználói környezet: KDE
„A parancssor.”
Bár sokan a KDE halálát jósolták
a GNOME Foundation augusztusi
bejelentései után, mégis már harmadik éve vezeti a
versenyt, legalábbis lapunk olvasóinak szavazatai alapján.
A Gnome mindössze 400 szavazattal maradt le.
A Window Maker és az Enlightment közti különbség ennek csupán a tizede volt, azonban egyikük sem ért el 9,7
százaléknál többet.
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Kedves Olvasóink, amerikai társlapunkban minden évben
szavazásra serkentik a szerkesztõk a linuxosok egyre népesebb táborát. Ennek keretein belül megkérdezik az olvasóik
véleményét kedvelt Linux-változataikról, szolgáltatásokról,
a Linuxot futtató gépekrõl és alkatrészekrõl, a szakirodalomról, a lap rovatairól, a legnépszerûbb linuxos honlapokról,
valamint a böngészõkrõl. Sõt, az olyan egyszerû hétköznapi
dolgok felõl is érdeklõdnek, mint hogy mi az olvasók kedvenc számítógépes bájitala. Természetesen kimaradhatatlan
a legizgalmasabb tárgykör: melyik a legjobb, legnépszerûbb
linuxos játék. Ennek az írásnak a közzétételével az a nem
titkolt szándékunk, hogy mi magunk is kedvet csináljunk
honi olvasótáborunknak hasonló szavazáshoz, hiszen a mi
honlapunkon ( www.linuxvilag.hu) hamarosan üzembe
állítjuk a szavazórendszert. Nézzük tehát, hogy milyen
eredménnyel zárult a Linux Journal idei szavazása. A következõkben Heather Mead összefoglalóját olvashatjuk.
Terítsük le a vörös szõnyeget, itt az idõ, hogy bejelentsük
a Linux Journal 2000. évi olvasói szavazásának (Readers’
Choice Awards) eredményét. Mozgalmas évet tudhatnak
maguk mögött a kedvenc operációs rendszerünket övezõ
nagy felhajtás mindenki számára nyilvánvalóvá tette (mi biztosak voltunk ebben), hogy a Linux ma már minden területen az élmezõnyben jár. Sokan arra számítottak, hogy a
Linuxszal kapcsolatos fejlesztési láz hamarosan csillapodik,
ennek ellenére azt tapasztaltuk, hogy a „forradalom” egyre
gyorsabban és erõsebben érezteti hatását. Miközben kíváncsian várjuk az újabb és újabb alkalmazások, eszközök és
szolgáltatások megjelenését, e díjjal kifejezhetjük elismerésünket a már megszületettek alkotói számára. A tárgykörök
száma alapján (eddig ez volt a leghosszabb lista) pedig elmondhatjuk, hogy már most is számos javaslatunk van, a válaszolók rengeteg egyéni jelölésérõl nem is beszélve. Hogy
még szórakoztatóbb legyen a dolog, minden tárgykörnél
feltüntettem néhány tanulságos vagy humoros „jelölést” is.
A 24 témában összesen több mint négyezer olvasónk
adott le szavazatot, a kedvenc programnyelvtõl a legkedvesebb játékokig. Vajon milyen tanulságot szûrhetünk le
az idén beérkezett szavazatokból? A szenvedélyes hangvételû, illetve a koffeinfüggõ szavazók száma szinte megegyezik egymással. Véletlen egybeesés? Nem hinném...

Kedvenc szövegszerkesztõ: StarOffice
„A WP8, de nem az a windowsos vacak.”
A StarOffice ebben a tárgykörben is az élre tört, a második helyen végzett WordPerfect szavazatainak közel kétszeresével. A többi szavazat azonban sok, csekélyebb népszerûségû program között oszlott meg, ez is azt jelzi, hogy
a szövegszerkesztõk terén mindenki ragaszkodik saját, régóta bevált kedvencéhez.
Kedvenc karakteres szerkesztõ:
vi és változatai
„Az Elvis – annyira jó, hogy külön tárgykört érdemelne!”
Itt aztán még erõsebben érezhetõ a fentebb is említett ragaszkodás. A vi és sokféle változata 40 százalékot kapott,
s ezzel elsõ helyezést ért el. Az Emacs változatai (a GNU
Emacs, az X Emacs és a LaTeX-Emacs összeállítás) is igen
népszerûek. Néhányan javasolták, hogy a vi változatai
(Elvis, VIM stb.) külön tárgykörbe kerüljenek. Talán jövõre.

Kedvenc linuxos könyv: Running Linux
„Miféle könyvekrõl beszéltek?”
„Az egész O’Reilly sorozat – az életem sokkal nehezebb
volna nélkülük!”
A Matt Welsh által írt
Running Linux az elsõ, az
Ellen Siever által szerkesztett Linux in a Nutshell pedig a második helyezést érte
el, azaz a tavalyi elsõ kettõ
helyet cserélt egymással.
A különbség azonban igen
csekély, csupán 54 szavazat
volt. A futottak még listáját
(ez volt az összes tárgykör
között a leghosszabb) olvasgatva nyilvánvaló, hogy számos
linuxos kiadvány a szívünkhöz nõtt már. De nem mindenki
olvas könyveket: sokan a súgóoldalakat (man) és az internetes leírásokat jelölték meg kedvenc olvasmányukként.
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A legkedveltebb webböngészõ:
Netscape/Mozilla
„Nincs kedvencem; a böngészõ inkább csak olyan szükséges dolog.”
„A Zen.”
Az egyéni jelölések
alapján ez a tárgykör az
amerikai polgárok novemberi választására
emlékeztet: azt kell eldönteni, hogy melyik
a kisebbik rossz...
A Netscape/Mozilla hatalmas fölénnyel (80%)
nyert, a második helyezett Lynx 201 szavazatot
kapott. A Konquerornak 77 jelölés jutott, a többi szavazat
pedig a „Mozilla, és nem a Netscape!”, a „mindegyiket
utálom”, illetve az „Internet Explorer – bocs!” válaszok
között oszlott meg.

A Linux Journal olvasóinak legtöbb
szavazatát elnyert rovata: Kernel Korner
„Az a legjobb, hogy minden számban új rovat indul.”
„Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy bármi, amit
csináltok, nagyon tetszik.”
Hmmm.... Ennyi dicsérettõl egészen zavarba jöttünk...
Tudjuk, hogy nem minden szám nyeri el maradéktalanul az
olvasók tetszését (az egyik borító miatt például különösen
sokan zúgolódtak), de úgy tûnik, hogy mindenki elégedett.
A Kernel Korner (Szaktekintély) már negyedik éve bajnok,
az At the Forge (Kovácsmûhely) és a Best of Technical
Support (A hónap szakmai tanácsai) pedig a második,
illetve harmadik helyet érte el.
A leggyakrabban használt géptípus:
Intel x86
„Az Amiga, RH 5-tel és NetBSD 4.x-szel.”
Bár a legtöbben azt állítják, hogy kényszerûségbõl használják, a szavazást az Intel x86 nyerte 60 százalékkal.
Tavaly gyakran elõfordult egyéni jelölésként, idén pedig
bekerült a listába az AMD, és a szavazatok 20 százalékát
meg is szerezte. A harmadik és a negyedik a sorban a
PowerPC és az Alpha. A Transmeta idén elõször kapott
egyéni jelölést, jövõre talán még többen választják.

A legtöbb szavazatot elnyert linuxos
honlap: Slashdot.org
„Az eLinux.com.”
„Ez valami vicc? Természetesen az összes!”
Bár a Slashdot nem csak a Linuxszal foglalkozik, ennek ellenére úgy tûnik, ez a mi kedvenc helyünk. A három éve
veretlen Slashdot a második helyezett Freshmeat.net szavazatainak kétszeresét kapta. A többi népszerû linuxos honlap közé tartozik a LinuxToday.com, a Linux Documentation
Project és a Linux.org. Ebben a tárgykörben szintén sokféle egyéni jelölés érkezett, ezek között leggyakrabban a
linuxfr.org szerepelt. Tu parles français, non?
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Kedvenc üzenettovábbító rendszer: Xchat
„Mi más, ha nem a Gnomeicu?”
Ebben az új tárgykörben a válaszadók közel fele adta le szavazatát. Az Xchat 20 százalékos eredménnyel elsõ lett, és
a Jabber is csak 15 szavazattal maradt le tõle. A BitchX
összesen 14 szavazatával a harmadik helyre került.
A Gnomeicu volt a leggyakoribb egyéni jelölés. Jövõre talán
már mindenki megtalálja a kedvencét?
Legkedveltebb programozási nyelv: C/C++
„A sima C (a ++ nélküli).”
A régi harcos a C/C++ a szavazatok 40 százalékával
büszkélkedhet. Sokan felhívták a figyelmünket arra, hogy
a C és a C++ még csak véletlenül sem ugyanaz. A második és harmadik helyezett a Perl és a Java lett, a
Python pedig tovább növelte rajongótáborát, idén már
nyolc százalékot kapott.

A legnépszerûbb héj: Bash
„A kagylóhéj.”
Már megint a Bash nyert? És még csak nem is volt szoros
a verseny? Bizony, bizony. A Bourne Again Shell három
éve a legnépszerûbb, idén 78 százalékot tudhat magáénak. A messzi távolban felsejlik a tcsh 10 és a ksh 4,5
százalékos eredménye. Néhányan megjegyezték, hogy
a bash-t csak parancsfájlok írására használják, a mindennapos feladatok elvégzéséhez inkább valami mást.
A kagylóhéj, juhéj stb. típusú értelmességeket persze
sokan nem bírták kihagyni... Ki mondta, hogy a számítógépeseknek nincs érzékük a (rossz) viccekhez?
A legkedveltebb linuxos játék: Quake 3
„Nincs idõm játszani.”
„Az operációs rendszer
telepítése.”
1998-ban a Quake, 1999ben a Quake 2, idén meg a
Quake 3 nyert... Az X-Bill 9,
a Civilization: Call to Power
6 százalékot szerzett. Az elsõ öt helyezett közé két ingyenes játék, a NetHack és
a FreeCiv is bekerült. Az
egyéni jelölések sokszínûségébõl arra következtethetünk, hogy a linuxosoknak is
egyre több okuk van arra, hogy ne lépjenek ki a házból.

Kedvenc zeneprogram: XMMS
„A jó kis zsebrádióm.”
„Nem lenne rossz, ha egy is mûködne közülük!”
Lássunk csodát, a helyzet egy év alatt is milyen sokat változhat. A tavalyi szavazáson az XMMS néhány egyéni jelölésben tûnt fel, az idén elért ötven százalékával pedig
a népszerûségi lista tetejére kúszott. Az összes tárgykör
között itt volt a legszorosabb a verseny a második és a
harmadik helyezett között: a Real Audio egyetlen szavazatnak köszönhetõen tolta maga mögé az mpg123-at. Néhányan büszkén vallották, hogy köszönik szépen, de vígan
elvannak a CD-lejátszójukkal.
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Kedvenc hálózatieszköz-gyártó testület:
Cyclades
„Izé... mi van?”
Nos, úgy tûnik, hogy nagyon sokan azt sem tudták, mit kérdezünk. Ez legalábbis megmagyarázza,
hogy a szavazók több mint
fele miért nem választott. Akik kitalálták, hogy mit akarunk,
azok felerészben a Cycladesre szavaztak. A második és
harmadik helyezett a Digi International és a Boca lett.

Kedvelt fejlesztõeszköz: Gnu Compiler
Collection (GCC)
„A VIM élt, él és élni fog!”
Idén e tárgykör is azok közé tartozott, melyeknél az elsõ
és a második helyezett között óriási volt a különbség.
A GCC 71 százaléka tízszerese volt a második helyezett
Code Warrior szavazatainak. És valóban: mit is érnénk
a GCC nélkül? A KDevelop pusztán az egyéni jelöléseknek
köszönheti harmadik helyét. Ez figyelemre méltó, szóval
jövõre a listán a helye!

A legkedveltebb biztonsági mentést
végzõ program: tar
„Biztonsááági mentééés?!? Minek az?”
Jó, jó. Bár sokan írták, hogy „egy igazi férfinak nincs szüksége biztonsági mentésre”, meg hasonlók, azért úgy tûnik,
hogy óvatosabb olvasóink szívesen használják a tart. Ez a
megoldás elég gyakran szerepelt a tavalyi egyéni jelölések
között, így idén bekerült a listába és nyert. A tar az elõzõ
év gyõztesét, a BRU-t 46 százalékkal elõzte meg, ám a BRU
még így is a második lett. Az Amanda és az Arkeia között
szoros volt a verseny a harmadik helyért, melyet végül is
az utóbbi nyert el, 11 szavazat különbséggel.
A leggyakrabban használt X-kiszolgáló:
XFree86
„Csak XFree86-om van. Lehet, hogy a többi is ér
valamit, nemtom’.”
Van egyáltalán valaki, aki otthon nem Xfree86-ot használ?
Nem valószínû. A válaszadók 93 százalékának véleménye
alapján messze a legnépszerûbb a tárgykörben. A második
helyen befutó Accelerated-X kemény 3,5 százalékot mondhat
magáénak. A legtöbb egyéni jelölést pedig az Xpmac kapta.

www.linuxvilag.hu

A számítógépnél ülve legtöbbet
fogyasztott életmentõ ital: kávé
„Sajnos, egyelõre a dobozos kapitalizmus (Coke).”
„A cseresznyés Fun Dippel kevert Sprite.”
„Mountain Dew! Ez nem csak egy újabb üdítõital.”
A legdögösebb megjegyzéseket természetesen
ehhez a tárgykörhöz kaptuk. Unalmas vagy
nem, ennek ellenére szeretjük a kávét,
fõleg cukorral. A kávé a szavazók felének kedvenc
„számítógépes” itala. A többi alkoholmentes ital szerepel a második helyen, bár sok
válaszadó határozottan sértve érezte magát amiatt,
hogy a Mountain Dew nem szerepelt külön tárgykörként.
Meglepõ, de a harmadik helyre a víz került.

Kedvenc fájlmegosztási szolgáltatás:
Gnapster
„Mi a fene van?”
A Napster jogi botrányai mindenki figyelmét felkeltették
a szolgáltatás iránt (ha már Courtney Love is képes összefüggõen és érthetõen beszélni, akkor tényleg nagy dologról lehet szó). Internetes szavazásunkban a Gnapster 45,
a Gnutella 34 százalékot ért el.
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A leggyakrabban
választott adatbázis: MySQL
„Az, amit nem kell
felügyelnem.”
„Az FBI amerikaellenes tevékenységet rögzítõ adatbázisa.”
Az adatbázis-felhasználók hamar lázba jönnek, ha a MySQL
–PostgreSQL háború a téma. Olvasóink egyértelmûen döntöttek: a MySQL közel kétszer annyi szavazattal büszkélkedhet, mint begépelhetetlen nevû rokona. Az Oracle 8i R2 11
százaléknyi szavazattal a harmadik helyre került, tehát a dobogós helyezések sorrendje nem változott a tavalyihoz képest. A többi adatbázis egyike sem érte el három százalékot.

Kedvenc reklámszûrõ: Junkbuster
„Nem használok ilyesmit. Köszi a tippet.”
A tárgykörre leadott csekély számú szavazat alapján nyilvánvaló, hogy a legtöbben még mindig
dühösen bámulják a szép lassan letöltõdõ
reklámcsíkokat. A szavazást a Junkbuster nyerte, negyven
százalékot ráverve a második helyezett SquidGuardra, a
legtöbb egyéni jelölést pedig az AdZapper kapta. Néhány
különc programozó saját maga ír ügynököt a reklámok kiszûrésére. Valljuk be, ez azért nem semmi.

A legkedveltebb grafikai alkalmazás: GIMP
„A barátnõm szerint a GIMP, mert õ azt használja (és most
itt bámul a vállam fölött).”
„A Photoshop... hüpp-hüpp... miért nem írja már át
valaki Linuxra?”
Továbbra is a GIMP vezet toronymagasan, idén
az összes szavazat 72
százalékát birtokolhatja;
az xv 10, a CorelDRAW
hét százalékkal kullog utána. Különösen a szerényebb rajztudású szavazók értékelik nagyra a GIMP rugalmasságát
és egyszerû kezelését.
A Readers’ Choice Awardsról és számos linuxos szolgáltatásról, illetve termékrõl sok érdekességet olvashatunk
a  http://www.linuxresources.com/ címen.
Heather Mead amerikai irodalmat ment tanulni
Seattle-be, de rájött, hogy a munka élvezetesebb,
mint a tanulás. Hamarosan a Linux Journalhoz
került szerkesztõként. Mostanában éppen egy
tévéjátékot ír, de hát ki nem?
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