
Õk mondták
Egy nyereségközpontú programkészítõ vállalat nem
versenyezhet a nyílt forrás gazdaságosságával – mivel
az ingyen van. Továbbá az is kiderült, hogy a nyílt forrás
minõségi kipróbálási folyamatával sem kelhet versenyre.
Noha a nyílt forrású fejlesztés hosszan elhúzódhat, és a
termék általában kevesebb szolgáltatással rendelkezik,
mint jogdíjas megfelelõje, olyan sokan, olyan gyakran és
olyan mértékben próbálják ki, hogy a legtöbb nyílt for-
rású program állandóbbnak és megbízhatóbbnak bizo-
nyul. Az árupiacon az alacsony ár és a megbízhatóság
többet nyom a latban, mint a különféle csecsebecsék.
Christopher Koch, CIO Magazine

Amikor új fájl- vagy nyomtatókiszolgálóra van szükség,
ne egy új linuxos gép telepítésérõl beszélj, hanem új
fájlkiszolgáló vagy nyomtatókiszolgáló telepítésérõl. 
Amíg a megvalósítás kielégítõen és megbízhatóan
mûködik, senkit nem érdekel, mi van a háttérben. 
Craig Sanders, Debian-fejlesztõ és rendszergazda
Arra a felismerésre jutottam, hogy egy hozzáértõ Linux-
rendszergazda két-háromszor annyi gépet képes ellátni,
mint egy Windows-rendszergazda. 
Brian Schenkenfelder, n+1
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Láttuk-hallottuk

Nincs az a Linux-felhasználói összejövetel vagy baráti találkozó, amit ne lehetne pingvinszendvicsekkel és sajtigluval
feldobni. Szabadjon közzétennünk a fentiek álkódját és egy képet annak bizonyságául, hogy a kód kitûnõen mûködik.

Hozzávalók:
2 doboz krémsajt
1 sajttömb
1 üveg nagy fekete olajbogyó, magozott
1 üveg kis fekete olajbogyó, magozott
1 sárgarépa
1 csomag fogvájó és sárga vagy narancssárga színû sós keksz
1 doboz enyhén sózott füstölt hering (jelképes pingvineledelként,

egyébként elhagyható)
#!/bin/bash

while Øhes;

do (\

vÆgd_cs kokra a krØmsajtot_Øs bor tsd_be_vele_a_sajtt mb t;\

a_sajtcs kokb l_kØsz tsd_el_az_iglu_bejÆrati_alagœtjÆt;\

fogvÆj val_hœzd_meg_a_h t mb k_hatÆrvonalait;\

hÆmozd_meg_a_sÆrgarØpÆt;\

karikÆzd_fel_a_rØpÆt_ØrmevastagsÆgœra;\

a_rØpaszeletekbıl_vÆgj_vØkony_Økeket_Øs_tedd_fØlre_csırnek;\

vÆgd_be_az_ sszes_nagy_olivÆt_Øs_t ltsd_meg_krØmsajttal;\

a_kis_olajbogy kba_szœrd_bele_a rØpacsırt;\

szœrd_fel_a_fogvÆj ra_az_olajbogy fejet_Øs_a_nagy_

�olajbogy -testet_Øs_a_rØpacikk-lÆbakat;\

egy_tÆlon_rendezd_el_a_pingvineket_a_sajtiglu_k r l;\

a_tÆlon_vagy_a_tÆl_k zelØben_helyezd_el_a_s s_kekszet;\

tÆlald);

done

Az összképet tovább javíthatjuk néhány heringgel. A hering annak a két dolognak az egyike, amivel egy pingvint
elégedetté lehet tenni. Elegáns vendégváró étel. A recept fordított fejlesztési eljárással készült, egy fogadáson
felszolgált olajbogyó pingvinek és a sajtiglu tanulmányozása nyomán. Reméljük, nincs szabadalmaztatva. Minden-
esetre kijelentjük, hogy a recept a saját munkánk eredménye, és a GNU Free Documentation License (szabad
dokumentumfelhasználási engedély) feltételei szerint tesszük közzé.

Michael Callaham (pingvinek) és Jennifer Gentry (iglu) 
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make pingvin && make buli
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