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Láttuk-hallottuk

Tavalyelõtt még senki nem hallott a Google-ról. Idõközben a kere-
sõrõl kiderült, hogy tulajdonképpen a linuxos közösség „ajándéka”
a linuxos közösség számára, és már mindenki ismeri. Így az sem
jelentett nagy megrázkódtatást, hogy a Google most már a Yahoo
webkeresõjét is kiszolgálja. Bár a Google továbbra is egy jó kere-
sõ marad, a vállalat azon döntése, hogy a keresési módszereit
szabadalmaztatni kívánja, nem aratott sikert a szabadalmaktól
elvbõl viszolygó linuxos közösségekben.
Nos, nem baj: nem egy olyan keresõ található még a Weben,
melyet linuxos-unixos elkötelezettség jellemez. Ezek közé tartozik
a Fast Search és a Transfer ASA (FAST), melyek a
� http://www.alltheweb.com/ címen érhetõk el. Ez a norvég
vállalat több irodát is üzemeltet az Egyesült Államokban, és a Dell
céggel kötött megállapodást. A két vállalat eszerint közös erõvel
dolgozik a világ legjobb és leggyorsabb keresõjén.
Múlt év elején a Lycos komoly befektetést hajtott végre a FAST
cégben, és mára a FAST négy alapvetõ keresõjének (FAST Web
Search, FAST FTP Search, FAST MP3 Search és FAST MultiMedia
Search) résztulajdonosa. Ezeket a � http://www.alltheweb.com/,
illetve a � http://www.lycos.com/ címen találjuk, és mindkettõ
ugyanazt a keresõmotort alkalmazza.
A FAST motorja FreeBSD-n fut, fejlesztéséhez FreeBSD-t és Linux-
rendszereket alkalmaztak. Valójában a FAST elsõ motorját, az FTP
Searchöt a Free Software Foundation GPL szerzõdése alapján
terjesztették, és ez a változat ma is letölthetõ az
� ftp://ftpsearch.ntnu.no/pub/ftpsearch/ címrõl. Az eredmények
megjelenítésérõl az Apache és a PHP gondoskodik. A linuxos
kötõdésekrõl még annyit, hogy a FAST emberei részt vettek a PHP
kidolgozásában is, sokan közülük pedig a trondheimi egyetem
Unix-lelkületû számítógépes klubjából („Program-vareverkstedet”,
� http://www.pvv.org/) érkeztek.
A FAST által eladott termékek zárt forrásúak (ez a keresõmotorra
is vonatkozik), egyébként ez a helyzet minden mai webes keresõ-
vel. Ha bárki tudna nyílt forrású keresõrõl, kérjük, tudassa velünk…
A FAST által alkalmazott eljárásokról részletesebben olvashatunk
a vállalat honlapjának „Technology” menüpontját választva.
A keresõkkel kapcsolatos tavaly év végi hírek között szerepelt a Yahoo
novemberi húzása is: a cég üzleti és gazdasági tárgykörébe tartozó
„Business to Business” (cégek közötti) és „Shopping and Services”
(vásárlás és szolgáltatások) nevû csoportjaiba való belépés lehe-
tõségét reklámozta. 199 dollárért a Yahoo a Business Express
programban részt vevõ cégeknek azt ígéri, hogy az általuk bekül-
dött ismertetõket azonnal elemzi, és ha a kapott adatok megfele-
lõek, akkor elhelyezi azokat a két csoport valamelyikében.
A� http://docs.yahoo.com/info/suggest/faq.html címen található
kérdések és válaszok oldalon azt írják, hogy az elfogadó vagy elutasító
döntésrõl hét munkanapon belül értesítik a cégeket. Elutasítás ese-
tén ennek okát is közlik, és a felhasználó fellebbezhet a döntés ellen.
Eközben az Open Directory Project � http://www.dmoz.org/
gyors növekedésbe kezdett. Néhány, keresés alapján elmond-
hatjuk, hogy a két szolgáltatás egymás komoly vetélytársa lehet.
A Yahoon csak azzal „segíthetünk”, ha a cégnek dolgozunk, vagy
fizetünk a listáért. Az Open Directory Projecthez azonban mi
magunk is rengeteget tehetünk hozzá: kedvenc témánk szerkesz-
tõjévé is válhatunk, ehhez mindössze a minden témánál megtalál-
ható hivatkozásra kell kattintanunk.
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Szótárból

Õk mondták
A rosszindulatot soha nem lehet pusztán
gyengeelméjûséggel magyarázni.
(Joseph E. Arruda)
A fekete lyukak akkor jöttek létre, amikor
Isten nullával akart osztani. (Steven Wright)
Lehet, hogy a sas tud repülni, viszont
a menyét nem repül bele egy repülõgép
hajtómûvébe. (ismeretlen a Slashdoton)
A minden varázslattól megkülönböztethetõ
tudománynak még van hova fejlõdnie.
(Don Marti – amennyire mi tudjuk)
Minden fejlõdést erõsen bíráló gondolkodás
elõz meg. A fejlõdés a kultúra terjedése
és a gondolatok áramlása olyan emberek
között, akik elõször vonakodnak meghall-
gatni azokat, majd elõsegíti a saját gaz-
dasági és politikai gondjaik megoldását.
(Antonio Gramsci)
Nem arra van szükség, hogy higgyünk vala-
miben, hanem hogy felderítsük azt, ez pe-
dig éppen az ellenkezõje. (Bertrand Russell)
Az csak egy tévhit, hogy az emberek ellen-
állnak a változásnak. Az emberek mások
akaratának nem szívesen engedelmesked-
nek, õk a saját elképzeléseiket szeretnék
megvalósítani.... Ez az, amiért sikeresek
azok a fejlesztõ vállalatok, amelyek éveken
át figyelemmel kísérik az emberek ötleteit,
és lehetõvé teszik számukra új tervek meg-
valósítását, hogy még több tapasztalatra
tehessenek szert. (Rosabeth Moss Kanter)
A hosszú távú tervezés nem a jövõ
döntéseirõl, hanem a jelen döntéseinek
jövõjérõl szól. (Peter F. Drucker)
Nem számíthatunk saját ítélõképessé-
günkre, ha nem használjuk képzelõerõnket.
(Mark Twain)
A felfedezés az, amikor valaki olyasmit lát
vagy gondol, amit addig még senki.
(Szent-Györgyi Albert)
Az Internet soha nem hátrál meg. (Vint Cerf)
Ha eleve lehetetlen dolgot próbálunk csi-
nálni, az csakis egy sikertelen vállalkozást
eredményezhet. (Michael Oakshott)
Az unalmas emberek a legjobb vásárlók.
(John Taylor Gatto)
Csak nem értik, ugye? Az összes Linux-
alkalmazás fut Solarison, ez a mi Linux-
változatunk. (Scott McNeal)
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