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Közönségdíjak 2003
Köszönet mindenkinek, aki részt vett a szavazáson 
– íme, az eredmények!
Az idei Linux Journal Közönségdíj szavazása során 
– többnyire az eszközök terén – néhány új kategóriával
találkozhattunk, néhány régebbit pedig töröltünk 
– hála a böngészõk beépített, elõugró ablakok (pop-up)
megjelenését gátló szolgáltatásának. A négyhetes,
elektronikusan elérhetõ idei szavazáson a tavalyinál
többen vettek részt: csaknem 7500-an. Az eredmények
vegyesebbek a „Kedvenc változat” kategóriában, de a
tavalyi év nyerteseinek nagy része idén is visszaköszönt.
A legkedveltebb zenei program

1. xmms
2. noatun
3. mpg123

Az xmms továbbra is uralja e kategóriát, az idén zsinór-
ban harmadik éve foglalja el a vezetõ helyet. A hivatalos
listán töltött elsõ évében a noatun a második helyet vív-
ta ki. A szavazók által megadott új kedvenc az MPlayer.
A leggyakrabban használt biztonsági segédprogram
(Backup Utility)

1. tar
2. Amanda
3. Arkeia

A kedvenc munkaállomás kategória mellett a kedvenc
biztonsági segédprogram tûnik a legkevésbé piacfüg-
gõnek. A tavalyi nyertesek ismét visszatértek: a tar,
az Amanda és az Arkeia végeztek az élen. Az rsync a
szavazók által beküldött új favorit. Szerencsére közületek
csak kevesen gondolták úgy, hogy a biztonsági máso-
latok nyápicoknak valók.
A legnélkülözhetetlenebb Linux-könyv

1. Ellen Siever és mások: 
A Linux dióhéjban (harmadik kiadás)

2. Vicki Stanfield és Roderick W. Smith
Linux-rendszerfelügyelet

3. Matt Welsh és mások: 
A Linux futtatása (harmadik kiadás)

Az elsõ három helyezett ismét a régi, bár a Linux-rend-
szerfelügyelet és A Linux futtatása idén helyet cserélt.
Sok „puritán” felhasználó csupán a súgóoldalakra (man
pages) támaszkodik. A Linux Journal irodájába érkezõ
levelek és az új kiadások bírálatainak a számából ítélve
a linuxos könyvpiac felfutóban van.
A legjobb processzor

1. AMD Athlon
2. Intel Pentiums
3. AMD Opteron

Az idei évben robbant be a mezõnybe a közönségdíjra
pályázó Opteron: egybõl a harmadik helyet érte el
kategóriájában. A tavalyi harmadik helyezett, az AMD
Duron az ötödik helyre esett vissza, a PowerPC lett a
negyedik. Harmadik éve zsinórban az Athlon a kedvenc.

A kedvenc internetböngészõ
1. Mozilla
2. Konqueror
3. Galeon

Itt is megegyeztek a gyõztesek tavalyi év nyerteseivel,
de a Konqueror és a Galeon 2003-ban helyet cserélt.
A Netscape népszerûsége egyre csökken, a 6.x a 
7362-bõl már csupán 236 szavazatot nyert el ebben a
kategóriában. A Firebird több figyelmet kapott a szava-
zók által javasolt sorrendben, az összesített listán
a hetedik helyet érte el.
A kedvenc Linux Journal-rovat

1. Cooking with Linux (a Linuxvilágban a Fogadó
a Linuxhoz néven olvasható)

2. Kernel Korner (Szaktekintély)
3. Paranoid Penguin (Szaktekintély)

Ah, Marcel; il est un homme savant, gentil and trés drole.
Már miért is ne tisztelnénk azt, aki a rendszergazdák
okítása mellett a borok világába is elkalauzol bennünket? 
A legnépszerûbb adatbázis

1. MySQL
2. PostgreSQL
3. Oracle 9i

Tavaly megtorpant egy kicsit az Oracle, amikor az
InterBase lett a harmadik helyezett, de az idén vissza-
tért az elsõ három közé. Bár a MySQL megtartotta
vezetõ helyét, a PostgreSQL egyre jobban felzárkózik.
A Firebird, az InterBase-kódra alapozott független adat-
bázis, ismét a kedvenc a szavazók által javasolt sorban.
Kedvenc asztali munkaállomás

1. Homemade
2. Monarch AMD 2000+ System Special
3. Los Alamos ULBx

Lehet, hogy ezt az új kategóriát „nyílt forrású tákolmány-
versenynek” kellett volna nevezni. Bár a Monarch, a Los
Alamos, az Apple G5, a Dell és néhány Sun masina is
kapott szavazatokat, a voksolók csaknem kilencven szá-
zaléka ebben az új kategóriában a Homemade-et nevezte
kedvenc munkaállomásának. Képzeljétek csak el, mit
lehetne mindebbõl kihozni: két négyfõs csapat, száz dol-
lár, két nap és egy szemetesládányi használt alkatrész!
A kedvenc fájlcserélõ rendszer

1. Gnutella
2. Freenet
3. MORPHEUS

Valahányszor azt látom, hogy Gnutella, a Nutella jut
eszembe, az a fincsi európai mogyorós kakaóvaj. Tény,
hogy a Gnutella is szinte ugyanilyen jó. Az idén a Freenet
betört az elsõ három helyezett közé, visszalökve ezzel az
audiogalaxyt az ötödik helyre, míg az elsõ és a harmadik
helyezett megegyezik a tavalyival. Az eDonkeyval, a
Kazaával, az mldonkeyval és a Bit Torrenttel viszont tele
van a szavazók javaslatlistája.
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A kedvenc Linux-változat
1. Debian
2. Red Hat
3. Mandrake Linux
Most elõször vívta ki magának az elsõ helyet a Debian
ebben a kategóriában – egy olyan évben, amikor a
csapból is a Linux asztali felhasználása és szuper-
gyors, és könnyû telepítési kellékei folytak. A techno-
filek lázadásáról van szó, vagy az apt-get csábítja
az új felhasználókat?

A programozók itala
1. Kávé
2. Víz
3. Tea

E kategória szépsége a szavazók által beírt kedvencek
listája, ahol az egyéni ízlés pompás és érdekes nyomait
leljük fel. Az elsõ három hely mindig a kávéé, a vízé és
a teáé, de a szavazók által beírt italok a vodkától a pálin-
káig, a Yerba Mate-tõl a Tangig terjedtek. Az idei év leg-
visszataszítóbb itala a kávé fahéjjal és pirospaprikával.
Utóirat: gratulálunk annak a szavazónak, aki helyesen
betûzte a Merlot-t, r-rel és t-vel! 
A leggyakoribb levelezõügyfél

1. Evolution
2. KMail
3. Mozilla

Idén is sikertelen maradt a GUI levelezõügyfelének az
elsõ három helyezett ellen intézett támadása. A negye-
dik helyezett muttnak a Mozilla szavazatainak a felét
sikerült megszereznie. Az Evolution megjelenésének
második évében mindösszesen 151 szavazattal múlta
fölül a KMailt.
A legismertebb beágyazott Linux

1. Qtopia
2. MontaVista
3. Lineo

2003 már a második esztendõ,
hogy a „beágyazott” kategóriában
is lehetett szavazni – az idén
kétszer annyi szavazat született,
mint tavaly. A Qtopia és a Monta-
Vista helyet cserélt, és a beágyazott SnapGear piacon
való megjelenése évében egybõl a negyedik helyre
ugrott. A szavazók által beírt legnépszerûbb a tenyér-
gépekre (PDA) írt Familiar projekt.
A legnépszerûbb grafikai program

1. Gimp
2. ImageMagick
3. CorelDraw

Ismét a Gimp nyert – igen, igen, mi is meg vagyunk
lepve. Ami ennél is érdekesebb, azoknak az Adobe
Photoshopot megadóknak a száma, akik azt a CrossOver
Office-on keresztül használják.

A kedvenc linuxos játék
1. Frozen Bubble
2. Quake 3
3. TuxRacer

Szórakoztatóbb, mint egy Michael Jackson-botrány és
veszélyesebb, mint egy ügyvéd, aki a szellemi tulajdont
próbálja meghatározni: a Frozen Bubble egybõl az elsõ
helyre ugrott a hivatalos listán. Vajon leváltja-e jövõre a
szavazók egyes számú idei jelöltje, a Neverwinter Nights?
A kedvenc munkakörnyezet (Desktop Environment)

1. KDE
2. Gnome
3. Window Maker

A kedvenc változat kivételével
ez a kategória kapta a legtöbb
szavazatot, ami érthetõ, hiszen
a Linuxot az asztali gépekhez reklámozták leginkább.
A szavazatok 44 százaléka a KDE-re esett, amely
immáron hatodik éve az elsõ helyezett. A Gnome
23 százalékkal tartja a második helyet. Az Ion a szavazók
új kedvence, a tavalyi favorit fluxbox a negyedik lett a
hivatalos listán töltött elsõ évében. És milyen jó, hogy
valaki beírta megjegyzésként: „Egyik sem, mind gyogyi!”
– már kezdtük azt hinni, hogy idén ez elmarad.
A kedvenc üzenõügyfél (Instant-Messaging Client)

1. Gaim
2. Jabber
3. Kopete

Három az egyhez ismét a Gaim nyert. A második és
harmadik helyet a tavalyi lista esélyesei töltik be. A ta-
valyi év befutója, a Licq csupán 388 szavazattal az
ötödik helyre esett vissza. Idén az irssi a szavazók listán
kívüli jelöltje. Bár nem sokat tudok a fegyverekrõl, abban
egészen biztos vagyok, hogy egy tizenkétlövetû
Mossberg 500A nem üzenõügyfél.
A legkedveltebb programozási nyelv

1. C++
2. C
3. PHP

Nosza, mindenki csapjon gyorsan a billentyûk közé!
Pár másodperc, és indul a vita! A tavalyi év nyertesei-
nek és befutóinak fordított listáját látjuk: a C++ mind-
össze 23 szavazatos fölénnyel 2003-ban az elsõ helyre
került. A Perl kiszorult az elsõ három helyezett közül,
ez a közönségdíj történetében elõször fordult elõ. 
A C-vonalon a C# a szavazók kedvence.
A kedvenc irodai programcsomag

1. OpenOffice.org
2. AbiWord
3. KOffice

2003-ban az irodai csomag (Office Suite) és a szövegszer-
kesztõ (Word Processor) csoportot ebbe az általánosabb
kategóriába vontuk össze. Ezt a szavazást nagy elõnnyel 
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�
az OpenOffice.org nyerte meg. A 6650 szavazat közül
4317-et kapott az OpenOffice.org, 477 szavazattal követi
az AbiWord. Az ingyenes, extrákkal teli irodai programok
meglehetõsen jók. Továbbá hadd gratuláljunk a szavazók-
nak az igencsak kisszámú MS Office-javaslatért – min-
denki átállt már vagy csak nem mertek beszélni róla?
A leggyakrabban használt fejlesztõeszközök

1. GCC
2. KDevelop
3. Emacs

A Gimphez hasonlóan a GCC is minden évben jelentõs
elõnnyel nyer a kategóriájában – majdhogynem megsaj-
nálja az ember a versenytársakat. Bár az Emacs ismét
a harmadik helyet kapta, a tavalyi második helyezett
Kylix a hatodik helyre csúszott vissza, a KDevelop pedig
visszatért az elsõ három közé. Az idén a szavazók ked-
vencjelöltje az Anjuta, amely a Glade-et a szövegszer-
kesztõ kellékekkel és egy egyedi IDE-szimulátorral ötvözi.
A kedvenc hálózati és kiszolgáló eszközök

1. Cyclades AlterPath ACS
2. CommuniGate Pro
3. SnapGear SME 550

A piac kínálta tömérdek termék hívta életre ezt a kate-
góriát 2003-ban. A szavazók jelöltlistája azt mutatja,
hogy számos termék illik ebbe a csoportba. Úgy tûnik,
sokan használnak Cyclades AlterPath ACS-t (advanced
consoler server) a hálózatok távoli karbantartásához; 
s a Linksys útválasztók is számos felhasználó szívéhez
állnak közel.
A legkedveltebb szerkesztõ

1. Vim
2. vi és klónjai
3. GNU Emacs

Tavaly a Vim kétszer annyi szavazatot kapott, mint a 
vi – az idén ez a különbség háromszoros. A harmadik
helyezett biztosan tartja magát idén, mivel az Emacsot
kedvelõk egyre több mindenre tudják használni a
programot. De mi lett Elvis iránti érzelmeinkbõl? Röpke
14 szavazatra futja? Kate viszont a hivatalos listán töltött
elsõ esztendejében a negyedik helyig eljutott.
A legnépszerûbb kiszolgáló

1. SGI Altix 3000
2. IBM DB2 OLAP Server
3. Tyan Thunder K8S

Ezt az idei februári király Altix címlapsztorinknak köszön-
hetik, ugye? Vagy a szavazók a tavaly januári LinuxWorld
New York 2003 rendezvényen botlottak bele az ott kiállí-
tott, nagy Altix-gépekbe? Bárhogy is legyen, egy biztos:
mindenki imádja az Altix 3000-et. A Dell, az HP, a Sun
és a Compaq található még a szavazók jelöltlistáján, míg
néhányan azon méláznak, hogy miért venne az ember
kiszolgálót, amikor akár építhet is egyet? – a házi gyártá-
sú kiszolgálók viszik el a pálmát a szavazók jelöltlistáján.

A rendszergazdák nélkülözhetetlen
rendszerkarbantartó eszközei

1. Webmin
2. YaST
3. Ximian Red Carpet

Mivel a „sysadmin” kellékek széles
kínálata beszerezhetõ, gondoltuk,
itt az ideje, hogy megkapják a saját
kategóriájukat. Az önmûködõ frissí-
tõcsomagok nyerték el a legtöbb
szavazatot. A szavazatok több mint harminc százalékát
a Perl alapú Webmin kapta, és ezzel nyert is. Távoli
másodikként kullog mögötte a SuSE YaST-ja. Természe-
tesen sok szavazó azt írta, hogy nekik nincs másra
szükségük, mint egy parancssorra és a vi vagy a vim
valamiféle kombinációjára ahhoz, hogy ellássák
a rendszerfelügyeleti feladatokat.
A legnépszerûbb hordozható munkaállomások

1. QLi 15” AMD notebookok
2. QLi Pentium 4 notebookok
3. QLi Centrino notebookok

Ismét egy új kategória az idei
díjazottak között: a legnépszerûbb
hordozható munkaállomásé, amely
távolról sem kapott annyi szavaza-
tot, mint más csoportok. A szavaza-
tok többsége a szabadon jelölhetõ
sorból érkezett. Mindenki egy laptopot választhatott
kedvencéül, bár a Zaurus számos szavazatot kapott.
A szavazók jelöltlistáján a Dell és az IBM laptopjai és az
Apple PowerBookja is szerepel.
A legnépszerûbb linuxos weboldal

1. Slashdot
2. LinuxFR
3. Freshmeat

Az elmúlt néhány évben ebben a
kategóriában volt a legszorosabb a
verseny. A Slashdot mindössze 343
szavazattal ütötte ki ki a LinuxFR-t az
elsõ helyrõl – ez lenyûgözõ, különösen, ha azt vesszük,
hogy 6588 szavazónk volt. Jó volt látni, hogy az idén
nem kergült meg mindenki és nem ajnározta a „Da Linux
French Page”-et. A Slashdot áll tehát az élen, ha valaki
szupergépekrõl, kaliforniai kormányzójelöltekrõl vagy
kétórás Cadillac-árreklámokról – akarom mondani:
Mátrix-folytatásokról – kíván olvasni.

Linux Journal 2003. november, 115. szám
Heather Mead
A Linux Journal társszerkesztõje.
Szabadidejében fotózik, filmeket néz,
zenét hallgat, valamint novellákat ír.
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