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A Linuxvilág jövõje 
Avagy hova tûnt a Programvadászat rovat és a CD?

Vezérfonal

Az elmúlt hónapokban gyakori
vitatéma volt a szerkesztõségben
a Linuxvilág jövõje. 

• Milyen legyen a kezdõknek, a ha-
ladóknak és az abszolút profiknak
szóló cikkek aránya?

• Legyen-e CD?

• Egyáltalán van-e igény erre egy
olyan korban, amikor a felhaszná-
lók többsége egyre nagyobb sávszé-
lességû kapcsolattal rendelkezik, és
gyakorlatilag mindent, programot,
dokumentációt, oktatóanyagot, hí-
reket a netrõl szerez be?

• Legyen-e ennek a trendnek meg-
felelõen elektronikus kiadásunk,
ami lehetõvé teszi, hogy mindenki
csak azokat a cikkeket fizesse elõ
vagy töltse le egyedileg, amelyekre
valóban szüksége van?

Talán ezek voltak a leggyakrabban fel-
merülõ kérdések. Két felmérést is vé-
geztünk, amelyek jelentõsen segítet-
tek bennünket abban, hogy a magazin
új „fõcsapását” kijelöljük.
Tekintettel arra, hogy az olvasók, illet-
ve potenciális olvasók többsége nyilat-
kozott úgy, hogy jobban örülne egy
CD nélkül megjelenõ, de olcsóbb lap-
nak, 2005-tõl a mellékletet megszün-
tettük, a lap árát pedig jelentõsen
csökkentettük.
Szeretnénk azonban rögvest leszögez-
ni: ez nem azt jelenti, hogy soha töb-
bé, semmilyen formában nem lesz CD
vagy DVD. Valószínûleg a gyors és
egyre olcsóbb internet korában is szá-
mos, a digitális külvilágtól még rész-
ben elszigetelt embernek lehet szüksé-

ges például arra, hogy lemezen jut-
hasson hozzá egy-egy újabb terjesz-
téshez, amit nem tud letölteni. Nekik
valamilyen formában mindenképpen
segítséget kívánunk ehhez nyújtani,
hiszen egyik célunk éppen a Linux
terjedésének elõsegítése.
Hamarosan beindul egy olyan elektro-
nikus elõfizetési rendszer is, amelyen
keresztül az egyes cikkek egyenként is
letölthetõk lesznek.
Terveink közül a leglényegesebb azon-
ban a lap „alapstílusának” megváltoz-
tatása. Bár a felmérések azt mutatják,
hogy a jelenlegi elõfizetõknek leg-
alább a fele a „profi” kategóriába tarto-
zik, úgy érezzük, a példányszám nö-
vekedésének – a magas ár mellett –
a leglényegesebb fékezõ ereje az volt,
hogy a haladó illetve középhaladó fel-
használók nem találtak kellõen sok
nekik megfelelõ cikket.
A jövõben tehát sokkal inkább az al-
kalmazások bemutatására szeretnénk
koncentrálni, és nem a csak informati-
kai szakemberek számára érthetõ kü-
lönleges mûszaki megoldásokra és fej-
lesztésekre. Ezzel párhuzamosan való-
színûleg komoly változások lesznek
a rovatok szerkezetében is. Újak jelen-
nek meg, egyesek pedig eltûnnek,
vagy más néven bukkannak majd fel.
Erre az elég komoly stílusváltásra
ebben a pillanatban még nem va-
gyunk teljesen felkészülve, tehát
csak fokozatosan, néhány hónap
alatt tudunk majd a fent vázolt irány-
ba elmozdulni.
Végül néhány szó a teljesen kez-
dõkrõl. Félreértés ne essék, ezt a kife-
jezést most nem a levelezési listákon
megszokott értelemben használjuk.
Számunkra teljesen kezdõ az, aki még
soha nem látott Linuxot, soha nem te-

lepített még önállóan ilyen rendszert,
és jó esélye van rá, hogy ha ez sike-
rülne is neki, akkor se találná meg
a módját annak, hogy megjelenítse
például egy a meghajtóba helyezett
CD tartalmát.
Az ilyen felhasználók problémái jó
esetben erõsen átmenetiek. Egy jó
könyv elolvasása és néhány napi vagy
akár pár órányi „játék” után rendsze-
rint minden világossá válik. Ez pedig
azt jelenti, hogy ettõl a ponttól kezdve
jó esélyük van arra is, hogy megértsék
a haladóknak és középhaladóknak
szóló cikkeket.
Mindebbõl az következik, hogy
a teljesen kezdõknek nem lesz külön
rovata a lapban, egyszerûen azért,
mert ez nem oldható meg. Értelmet-
len volna minden hónapban közölni
mondjuk egy-egy terjesztés telepíté-
sének részletes leírását, hiszen
a többség ebbõl semmit nem profitál-
na, az a néhány „újonc” pedig, aki
éppen akkor csöppent bele a Linux
világába a következõ számig már túl
is van a traumán.
Õszintén hisszük, hogy a fent vázolt
elhatározásaink jelenlegi és leendõ
olvasóink örömére szolgálnak majd,
és munkánkkal hozzájárulhatunk
a szabad szoftverek és a Linux elter-
jedéséhez Magyarországon.
A változásokkal kapcsolatban termé-
szetesen szívesen veszünk minden
észrevételt, javaslatot! Igyekszünk
minden ésszerû felvetést megfontolni,
és minden levélre válaszolni. 

A véleményeket a
� szerkesztoseg@linuxvilag.hu
címre várjuk.

A Linuxvilág stábja
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