Láttuk-hallottuk

fejlesszük azokat az eszközöket, amelyek segítségével
részt vehetünk ebben az egészben? A Collab.net-en
például azt oktatjuk és kutatjuk, hogyan tudnak ez emberek hatékonyabban együttmûködni. A Linuxról folytatott
beszélgetésekbõl az derült ki, hogy a mozgalom a GNU
projektben és a szabad programban gyökerezik. Szeretnék
a usenetes gyökerekrõl is néhány szót ejteni. Azokról a
gyökerekrõl, melyek az adatok megosztásának módjaihoz
vezetnek vissza. Ha azt hisszük, hogy a beszélgetés egy
adott program felhasználási szerzõdési modelljérõl szól,
és azt, hogy a Microsoftnak szabadon elérhetõvé kellene
tennie a programjai forrását, és hogy „mi” akkor fogunk
gyõzedelmeskedni, ha „ti”, egyszerû halandók szó nélkül
követitek a papság utasításait, akkor mindannyiunknak
annyi. A végén az egész a kapcsolattartás és a leleményesség kultúrájáról szól, ez pedig nem fölülrõl jön,
hanem minden irányból. Bizonyos értelemben lehetõség
nyílik egy új világ építésére. Túl sok embert látok, amint
elhagyják ezt az új világot, és visszamennek dolgozni
a régibe, vagy a réginek annak a részébe, amelyik arra
a nyílt forrású új világra alapul, amit mindannyian építünk.
Visszakanyarodtunk a beszélgetésünk elejére, amikor a
pénzrõl beszéltünk. Ha nem hosszú távon gondolkodsz,
a régi rend malmára hajtod a vizet.
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Doc: De nagy a kísértés – fõleg pénzügyi okokból –,
hogy rövid távra tervezzünk.
Tim: Ez így van. És azok, akik ki akarják használni ezeket
a lehetõségeket, nem szabad, hogy megfeledkezzenek a
hosszabb távról, a közös érdekekrõl. Arról a világról, amit
közösen építünk.
Doc: És azért van lehetõség a pénzszerzésre is.
Tim: Pontosan.
Miután kikapcsoltam a magnót, azt ajánlottam Timnek,
hogy nézzük meg a Jabbert, az új, nyílt forráskódú, üzenettovábbító rendszert. Augusztusban, az általa szervezett
nyílt forráskódú tanácskozáson, már a Jabberrõl tartott
elõadást, és nem sokkal késõbb csatlakozott a Jabber.com
igazgatótanácsához. Tim beszélgetése, amit a szabadalmakról folytatott Jeff Bezosszal, a Bounty Questté nõtte ki
magát. Ez egy olyan webhely, ami összefogja a szabadalmakkal kapcsolatos változásokkal egyetértõ közösségeket.
Ez az ember pedig továbbra is a maga útját járja.
Doc Searls
(doc@ssc.com) a Linux Journal
fõszerkesztõje és a The Cluetrain
Manifesto társszerzõje.

Elmozdulás a „miért?”-rõl a „miért ne?” felé
Las Vegasban, a Comdexen a North Hallban mutatták be
termékeiket az adatátvitellel foglalkozó cégek. Az internetes készülékek pavilonja közepén állított ki a Be, az az
operációs rendszereket gyártó cég, amely nemrég állt át
az internetes eszközök gyártására. Amíg a Be hõsies
erõfeszítéseket tett, a teremben más standokon kiállított
termékekbe a Linux már teljesen beivódott, a „nagy
újdonság” pedig teljesen nyilvánvalónak számított.
Az Internet Appliance nevû cég több polcnyi kiszolgálót
mutatott be fejlett hibatûrõ rendszerrel, erõs tartalomvédelemmel, böngészõalapú kezelési és felügyeleti lehetõséggel és más nyalánkságokkal, amit csak remélhet
az ember, hogy megtalál egy „kevesebb, mint harmincezer dollárért kapható” teljes adatközpontban. Fut
Linuxon? Igen. Ez a nagy üzleti húzás? Nem.
Amíg a Be igyekezett mindenhol megjelenni, addig a Linux
csendesen bemutatta új arcát: egyszerû árucikként jól
eladható, alapvetõ operációs rendszerré vált. Álljon itt néhány Linux-alapú eszköz, amellyel a kiállításon találkoztam:
• Sony VAIO C1 PictureBook hordozható számítógép
(Transmeta Crusoe processzorral)
• Snap Servers – hordozható összekapcsolt kiszolgálók
a Quantumtól
• Agenda VR3 tenyérnyinél is kisebb digitális
személyi titkár
• IBM NetVista N2200 vékony ügyfél
• Ericsson Nanorouter 2 átjáró és kiszolgáló
• Nokia Mediascreen Multimedia terminálok
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e-Appliance SuperScaler hálózati eszközök
ZFLinux Devices – X86 lapkán (és lapkakészleten)
beágyazott Linux
• a Gateway Connected Touch Pad internetkészüléke
(szintén Transmeta Crusoe processzorral), mely
elnyerte a ZDNet és a CNet „Best Consumer
Product” díját.
Amikor elbeszélgettem a kiállítókkal, a legtöbben meg
sem indokolták, miért Linuxot használnak árucikkeikben.
Olyan volt, mintha azt kérdeztem volna tõlük, hogy miért
használtak TCP/IP protokollkészletet, esetleg mûanyagot
a termékeikben.
A beágyazott Linux fertõzõvé vált. Ha éppen nincs kéznél
jó téma a sajtóban, még mindig ott van gumicsontként:
a beágyazott Linux gyors terjedése a legkülönfélébb
eszközökben.
Egy csapat sráccal beszélgettem a Micronas pavilonjánál
(a Micronas német cég, melynek multimédialapkái
nagyon sok termékben megtalálhatók), akik szóba hozták
a NetGem nevû új céget, amely szintén Linux-alapú
termékeket gyárt (készülékeiket Európában a televíziós
társaságok monitorként használják).
A két vezetõ európai cégrõl jut eszembe, hogy a Be
kétségtelenül sok mindent tud ajánlani, csakhogy ezeket
el is kell adnia. Ennél a pontnál pedig többé már nem
annyira a Linux beágyazása okoz fejtörést. A közelmúlt
során valamikor elmozdultunk a miértrõl a miért ne felé.
Doc Searls
•
•
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