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Láttuk-hallottuk

Lássuk, mennyire értünk egyet a
Linux Journal olvasóival!
A Hálózaton hat héten át tartó 2001.
évi olvasói szavazás eredményeit
böngészve megállapíthatjuk, hogy
a Linux Journal olvasóinak mindenrõl
van véleményük, mégpedig igen sok-
színûen. Az is tisztán látszik, hogy
több lehetõség, segédeszköz és mód-
szer közül választhattunk, mint valaha
– ezt jó tudni ilyen zûrzavaros idõkben.
Idén több mint 6500 olvasó szava-
zott 24 tárgykörben, a legkedveltebb
Linux-kiadványtól az irodai program-
csomagon és beszélgetõ fórumon
át a mentési segédprogramokig.
Mindenkinek köszönjük a részvételt,
és most lássuk az eredményeket!
A legkedveltebb Linux-változat

1. RedHat
2. Debian
3. Mandrake

A RedHat kapta a szavazatok a har-
minc százalékát, és ezzel megismé-
telte tavalyi gyõzelmét. A Debian a
negyedikrõl a második helyre lépett
elõ, a Mandrake pedig maradt har-
madik. A legtöbb jelölést a Linux
from Scratch és a lengyel Polish
Linux Distribution (PLD) kapta.
A legkedveltebb grafikus program

1. Gimp
2. xv/xview
3. CorelDraw

A várakozásoknak megfelelõen a
Gimp gyõzött a szavazatok 77 szá-
zalékával. A legtöbb jelölést az xFig
és a Photoshop kapta, és nagyon
sokan kérték a Photoshop átültetését
Linux alá.
A legkedveltebb szövegszerkesztõ

1. StarOffice
2. Abiword
3. Kword

A StarOffice megõrizte tavalyi elsõ
helyét. Legesélyesebb vetélytársa,
az Abiword csak feleannyi voksot
kapott, és mindössze 19 szavazat
választja el a Kwordtõl és az
Emacstól. Bár nem nevezhetõ éppen
szövegszerkesztõnek, a legtöbb
jelölést mégis a LaTeX kapta.
A legkedveltebb 
karakteres szerkesztõ

1. vim
2. vi (és klónjai)

3. GNU Emacs
Megfogadtuk a tavalyi szavazás
során kapott tanácsotokat, így idén
külön indítottuk a vi-t és a vim-et.
Most a vim kapta a díjat, miután
kétszer annyi szavazatot gyûjtött,
mint a vi. A legtöbb jelölés az
mceditre érkezett.
A legkedveltebb asztali környezet

1. KDE
2. Gnome
3. Window Maker

Ez volt az egyik legnépszerûbb tárgy-
kör, és egyértelmûen a KDE lett a
nyerõ a szavazatok negyven százalé-
kával. A Gnome végzett a második
helyen 24,5 százalékkal, a legtöbb
jelölést pedig az xfer szerezte. Ne
feledkezzünk meg azonban a parancs-
sorról sem!
A legkedveltebb 
irodai programcsomag

1. StarOffice
2. KOffice
3. WordPerfect

Az idén, csakúgy, mint 2000-ben,
a StarOffice lett a legkedveltebb
szövegszerkesztõ és irodai csomag.
A tavalyi gyenge szereplés után a
KOffice most erõs második helyezést
ért el. Az utólagos jelölések pedig
az OpenOffice-t ajánlják mindenki
számára melegen.
A legkedveltebb programozási nyelv

1. C
2. Perl
3. C++

Még egy tárgykör, ahol megfogadtuk
a tanácsotokat és külön indult a C és
a C++, hiszen „haver, a kettõ nem
egy és ugyanaz”! A Java és a PHP
még belefért az elsõ ötbe, és a
Python is csak 15 szavazattal maradt
le tõlük. Számos jelölés érkezett a
Kylix/Object Pascal javára: több mint
200 szavazatot kapott.
A legkedveltebb fejlesztõeszköz

1. GCC
2. Emacs
3. KDevelop

A GCC megismételte tavalyi gyõzel-
mét, de lényegesen kisebb százalék-
kal nyert. Az Emacs rugalmassága itt
is megmutatkozik. A múlt évi jelölõk
kedvence, a KDevelop most a har-
madik helyet szerezte meg, míg a

Borland Kylixa ebben az osztályban
is gyakorta feltûnt a jelöltek között.
A legkedveltebb munkakörnyezet

1. bash
2. tcsh
3. ksh

A szavazók 81 százaléka választotta
a bash-t legkedveltebb munkakör-
nyezetül, míg a tcsh csak messzirõl
követi a második helyen. A ksh har-
madikként végzett, mindössze öt
szavazattal elõzve meg a negyedik
helyen álló zsh-t.
A legkedveltebb processzor

1. AMD Athlon
2. Intel Pentium
3. PowerPC

Olvasóink választott processzora,
az AMD Athlon a szavazatok 42 szá-
zalékát söpörte be. Sok jelölés érke-
zett az AMD Duron, K6-II és a Cele-
ron javára is. A Pentiumra szavazók
közül jó néhányan megjegyezték,
hogy inkább szükségbõl választották,
semmint a teljesítménye miatt.
A legkedveltebb kapcsolatfelület

1. Cyclades
2. Equinox
3. Digi International

Ebben a tárgykörben szavaztak a leg-
kevesebben, mégpedig – a megjegy-
zésekbõl ítélve – azért, mert sokan
nem tudták, mire is gondolunk. Nos,
nem az ókori Róma fõterére (Forum
Romanum) és nem is valamelyik
kávéházra. Azok közül, akik megér-
tették szándékunkat, a Cyclades
mellett voksoltak a legtöbben.
A legkedveltebb adatbázis

1. MySQL
2. PostgreSQL
3. Oracle

Sorozatban másodszor verte meg
a MySQL a PostgreSQL-t 2 az 1-hez
arányban. Együttesesen a szavaza-
tok csaknem nyolcvan százalékát
kapták. Sokan jelölték a (Postgre-
SQL-re támaszkodó) RedHat
Database-t és a GemStone/S-t is.
A legkedveltebb 
mentési segédprogram

1. tar
2. Amanda
3. Arkeia

A tar fölényesen nyerte a legkedvel-
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tebb mentési eszköz címet. Az
Amanda és az Arkeia áll a második,
illetve a harmadik helyen, csupán
egyetlen szavazatnyi különbséggel.
Sokan használják a BRU-t, a dump-ot
és egyéb saját készítésû mentési
programokat.
A legkedveltebb Linux Journal-rovat

1. Cooking with Linux
2. Kernel Korner
3. At the Forge

Marcel Gagné, a Cooking with Linux
(Fogadó a Linuxhoz) rovat szerzõjé-
nek rajongói alighanem teljes lét-
számban részt vettek az idei szavazá-
son, és az elsõ helyre juttatták ked-
vencüket. Második lett a változó
szerzõjû Kernel Korner (Szaktekin-
tély). Nagyon sok szavazó legkedvel-
tebb rovata – és ezt nem csak kita-
láltuk – „mindegyik”.
A programozók legkedveltebb itala

1. kávé
2. víz
3. tea

Ki gondolta volna, hogy ez a tárgykör
váltja ki a legnagyobb vitát? Akadt
olyan ital, amit a tavalyi közfelhábo-
rodás hatására idén felvettünk a
listára, erre jól leszidtatok minket,
amiért más üdítõkrõl elfeledkeztünk.
Mint kiderült, mindannyian a kávé
rabjai vagyunk, és száznál is többen
bátran vállalták, hogy az újmódi
édes-habos kávéfélékkel élnek.
A legkedveltebb linuxos játék

1. Quake III
2. xBill
3. Tux Racer

Egyes vélemények szerint a játékok
nem a komoly Linux-felhasználók
számára készültek, de kétségkívül jól
jövedelmeznek és ösztönzik a fejlesz-
téseket. És ismerjük el, néha mind-
annyiunknak jár egy kis szórakozás
is, nem? Idén ismét a Quake III vitte
el a pálmát, a jelölések listáját pedig
a klasszikusok: a Mahjongg és a
Shisen-sho vezetik.
A legkedveltebb webböngészõ

1. Netscape
2. Mozilla
3. Konqueror

A Netscape a szavazatok harminc
százalékával büszkélkedhet, mögötte
kullog a Mozilla (minden hibájával

együtt) alig több mint 300 szava-
zattal. A legtöbb jelölést az Internet
Explorer mondhatja a magáénak, de
sokak egybehangzó véleménye sze-
rint „mind szivacs, csak másképpen”.
A legkedveltebb linuxos webhely

1. Slashdot
2. Freshmeat
3. LinuxToday

A jelöltek listájáról hosszasan sorol-
hatnánk a Linux-termékeket és
szolgáltatásokat ajánló vállalati
webhelyeket, nemzetközi és szak-
mai közösségi weboldalakat. Termé-
szetesen a szavazók nagy része,
csaknem harminc százalékuk elsõ-
ként a Slashdot oldalain próbálkozik.
A legtöbb jelöléssel pedig egy len-
gyel linuxos webhely,
a � http://www.linuxnews.pl
dicsekedhet.
A legkedveltebb levelezõügyfél

1. Netscape
2. KMail
3. Pine

Bár ennek a tárgykörnek is megvan-
nak a gyõztesei, egyik sem bír el-
söprõ fölénnyel. Alig 70 szavazat
választja el az elsõ helyen álló 
Netscape-et a harmadik helyezettõl.
Az elm, a hajdani kedvenc, a lista
aljára zuhant vissza.
A legkedveltebb csevegõügyfél 

1. Xchat
2. Jabber
3. BitchX

A hálózati csevegésben résztvevõk
közül négy százalékkal többen vá-
lasztották az Xchatet, mint a Jab-
bert. A legtöbb jelölés a Licq és a
GnomeICU javára érkezett. Sokan
megvetõen nyilatkoztak a csevegõ-
programok és a gyorsüzenõk
minden fajtájáról. Úgy tûnik, még
többen folyamodnak azonban az
AOL, a Yahoo vagy valamelyik MS-
változat használatához, mondván:
„minden barátom ezt használja”.
A legkedveltebb osztott fájlkezelõ
rendszer 

1. Gnutella
2. Freenet
3. OpenNAP

Egy éve Amerika-szerte még minden
kávézóban és bíróságon errõl folyt a

vita. Nos, a Metallica szerencsésen
elkerülte a szegényházat, és a Gnutel-
la és a Freenet maradt a legnépsze-
rûbb fájlmegosztási megoldás. A jelö-
lések között az audiogalaxy és a
MORPHEUS fordult elõ leggyakrabban.
A nélkülözhetetlen Linux-könyv

1. Ellen Siever: „Linux in a Nutshell” 
2. Matt Welsh et al.: „Running Linux”
3. Vicki Stanfield et al.: „Linux

System Administration”
Az örökös kedvencek, név szerint a
„Linux in a Nutshell” és a „Running
Linux” ismét a dobogó két felsõ
fokára állhattak, bár a tavalyihoz
képest fordított sorrendben, ugyanis
most az elõbbi lett a gyõztes. A há-
lózatról elérhetõ különbözõ kéziköny-
vek és leírások vezetik a jelöltek
listáját, s úgy tûnik, az összes valaha
megjelent Linux-könyv legalább egy
szavazatot kapott.
A legkedveltebb reklámszûrõ eszköz

1. Junkbuster
2. Homemade
3. Squidguard

Valaki a következõt írta nekünk:
„A reklámok a weboldalak szerkesz-
tésének fontos elemei, és igenis arra
valók, hogy megnézzék õket.” A jelek
szerint egyedül maradt a vélemé-
nyével, mivel mindenki más vala-
milyen szûrõt használ, legtöbben a
Junkbustert említették. Sokan saját
szûrõt készítenek.
A legkedveltebb hanglejátszó
(audio) eszköz

1. xmms
2. pmg123
3. RealAudio

A szavazatok 58,4 százalékával újra
az xmms lett olvasóink legkedvel-
tebb hanglejátszó eszköze. Ehhez
képest egyetlen másik eszköz sem
tudhat magáénak a szavazatok kilenc
százalékánál többet. A jelöltek között
a leggyakrabban a Grip bukkan fel,
és még mindig eléggé sokan
esküsznek az ogg-eszközökre is.

�

Heather Mead a Linux
Journal társszerkesz-
tõje. Szabadidejében
fotózik, filmeket néz,
zenét hallgat, valamint
novellákat ír.

©
 K

is
ka

pu
 K

ft.
 M

in
de

n 
jo

g 
fe

nn
ta

rt
va


