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Megszülettek a LinuxQuestions.org Tagok Választá
sa Díj 2013 eredményei. Immár 13. egymást követő
éves díjazásban akad néhány meglepetés. Néhány
örök kedvenc visszacsúszott a rangsorban, miköz
ben mások népszerűsége növekedett.

A tagok 2013. december 16tól 2014. február 4ig
szavaztak a kedvenc Linuxos szoftvereikre, 30 ön
álló kategóriában. A LinuxQuestions.org fóruma
disztrófüggetlen fórum, ahol a Linuxfelhasználók
találkozhatnak, hogy feltegyék kérdéseiket és esz
mét cseréljenek egy adott disztróhoz kötődés nélkül.
A fórumon vannak disztróspecifikus részek is azok
nak, akik saját disztrójukról szeretnének beszélni,
vagy kérdezni.

A fórumon csak a legalább egy hozzászólással
rendelkező regisztrált felhasználók szavazhattak és
csak egyszer. A felhasználók az alkalmazások
ismerete, vagy bármilyen vélemény hiányában
átugorhattak kategóriákat. A következőkben
kiemelünk párat a szavazás eredményei közül,
kihagyva néhányat a sajátságos kategóriák közül.
Helyettük az asztali Linux felhasználókat leginkább
érdeklő kategóriákat emeltük ki. A teljes
eredménysort itt nézheted meg, vagy az egyes
kategóriák eredményeit itt.

Az Év Hanglejátszó Alkalmazása

És … (dobpergés) … az év nyertese … a VLC! A
VLC ebben a kategóriában 120 szavazatot kapott a
447ből, a 61 pontot kapott második Amarokot,
annak szavazatai majdnem kétszeresével előzte
meg. Audacious harmadik lett 57 szavazattal.
Negyedik a Clementine 55tel. A RhythmBox és az
XMMS osztozik az ötödik helyen mind 26
szavazattal.

Az Év Adatbázisa

Olyan terület, ahol sok változás történt. Az örökös
kedvenc MySQL a második helyre csúszott vissza,
csak 87et kapott a 379 szavazatból, előre engedve
a 138 szavazatos MariaDBt. A PostgreSQL végzett
a harmadik helyen 77 szavazattal. A Firebird és az
sqlite a negyedik és ötödik kiemelt választás
holtversenyben. Mindkettő 29 szavazatot kapott.

Az Év Asztali Környezete

A KDE megtartotta az első helyét 254et szavazatot
gyűjtve (a 710 leadott szavazatból). Az Xfce az
előző évhez hasonlóan biztosan tartotta a második
helyét 183 szavazattal. A Gnome Shell (az arányt

tekintve) folytatta lecsúszását a rangsorban, csak 70
szavazatot kapott. A Mate foglalta el a negyedik
helyet 59 szavazattal, míg a Cinnamon az ötödik 55
tel.

Az Év Szövegszerkesztője

A másodikhoz képest majdnem 3:1 arányú
különbséggel a Vimé a dicsőség ebben a
kategóriában, 202 szavazat a 663ból. A Kate a
második helyen 71 szavazattal. A Gedit jött be
harmadiknak 69 szavazattal. A Nano a negyedik 60
szavazattal, míg a Geany az ötödik 55 szavazattal.

Az Év Böngészője

A hasonlóképpen örökös kedvenc Firefox kiütötte a
közvetlen ellenfeleit majdnem 4:1 arányú
különbséggel, 467et kapva a 735 szavazatból. A
Chrome a második 102 szavazattal. A Chrome nyílt
forráskódú változata a Chromium szerezte meg a
harmadik helyet 67 szavazattal. Az Opera a
negyedik 28 szavazattal. A Seamonkey vitte el az
ötödik helyet 22 szavazattal.
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Az Év Szerver Disztribúciója

A fő díjat ismét a Slackware kapta, az első helyért
190et szerezve meg az 597 szavazatból. A Debian
vitte el a második helyet 143 szavazattal. A CentOS
jött be harmadiknak 95 szavazattal. Az Ubuntu LTS
jött negyediknek 76 szavazattal. A Red Hat
Enterprise Linux végzett az ötödikként 51 szavazatot
gyűjtve be.

Az Év Asztali Disztribúciója

A kategóriában leadott 1119 szavazatból az Ubuntu
264gyel lett első. A Slackware, az Ubuntut nagyon
közelről követve. lett második, 15tel maradt le, 249
szavazatot kapva a végső értékelésben. A Debian
169 szavazatot felmutatva stabil harmadik lett. Az
Arch lett a negyedik 71 szavazattal. A Fedora ötödik
lett 62 szavazattal. A PCLinuxOS a 11. helyen
végzett.

Az Év Videólejátszó Alkalmazása

A VLC, a kategóriában meggyőző fölénnyel győzve
duplázott, az 530 értékelt szavazatból 354et
begyűjtve. Az Mplayeré lett a második hely 106
szavazattal. Az Mplayer2 jött be harmadiknak, 25
szavazattal. A Xine gyűjtötte be a negyedik helyet,
12 szavazattal. A Dragon Player és a DVDPlayer
(XMBC) holtversenyben lett ötödik, 8 szavazattal
mind.

Az Év VOIP Alkalmazása

A Skype, a tavalyihoz hasonlóan, ismét erős volt, a
189 leadott szavazatból 89et kapva lett első. Az
Ekiga vitte el a második helyet 25 szavazattal. A
Mumble jött be harmadiknak 18 szavazattal. A Jitsi
volt a negyedik 15 szavazattal, míg az Empathy
végzett az ötödik helyen 12 szavazattal.

Az Év Programnyelve

Az örökös kedvenc Python ismételten elragadta az
első helyet, 148 szavazattal végezve az 517ből. A C
lett a második 82 szavazattal. A C++ jött be
harmadiknak 69 szavazattal. A PHP jött negyediknek
40 szavazattal. A Java az ötödik 33 szavazattal.

Az Év Irodai Csomagja

A LibreOffice utcahosszal nyert itt 513mal a 600
szavazatból. Az OpenOffice tisztes távolról jött
másodiknak 62 szavazattal. A Caligra csak 25
szavazatot kapott. Ebben a kategóriában nem volt
több jelölt.

Az Év Üzenetküldő Alkalmazása

A Pidgin volt – ismét – az elsődleges választás, 121
et gyűjtve be a 253 szavazatból. Az Irssi és az Xchat
holtversenyben a második, 23 szavazattal. A Kopete
vitte el a negyedik helyet, 21 szavazattal. Az
Empathy ötödik helyen végzett, 15 szavazattal.

Az Év Fájlkezelő Alkalmazása

Ez a kategória feltehetően nem okozott meglepetést,
mivel nagyjából az Asztali Környezet kategória győz
tesei köszöntek vissza. A Dolphin volt a favorit 147
szavazattal a 254ből. A Thunar második lett 88 sza
vazattal. A harmadik helyet a Nautilis kapta 66 sza
vazattal. A Midnight Commander jött negyediknek 59
szavazattal. A Konqueror ötödik 27 szavazattal.

Az Év X Terminál Emulátora

A dicsőséget a Konsole szerezte meg 116 szava
zattal a 486ból. A Gnome Terminal a második 67
szavazattal. Az Xterm alig lemaradva harmadik 65
tel. Az Xfce Terminal lett a negyedik 58 szavazattal,
míg a Terminator lett az ötödik 35 szavazattal.
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Az Év Nyílt Forráskódú CMS/Blogging Platformja

Nem meglepően a WordPress vitte el a dicsőséget
101et kapva a 177 szavazatból. A Drupal lett a
második 31 szavazattal. A Joomla! Lett a harmadik
21 szavazattal. A kategóriában a többi program alig
kapott szavazatot.

Az Év Virtualizációs Programja

A közvetlen riválisához képest 4:1 arányban a
VirtualBox futott be 236tal a 434ból. A KVM lett a
második 73 szavazattal. A VMware jött harmadiknak
59 szavazattal. A QEMU negyedik 26 szavazattal,
míg a Xen ötödik, 16 szavazattal.

Az Év Ablakkezelője

Ismét csak az Openbox volt a legkedveltebb
ablakkezelő, hat szavazattal győzve le a KWint
(Openbox 94, Kwin 88). A harmadik helyezés az
xfwmé lett 55tel a 498 szavazatból. A negyedik
helyezett a Fluxbox lett 51 szavazattal.
Meglepetésre a Compiz vitte el az ötödik helyet 46
szavazattal.

Az Év Magánszféra Megoldása

Teljesen új kategória az évben. Az AdBlock Plus
végzett az első helyen 76ot gyűjtve be a 312ből. A
GnuPG lett a második 63 szavazattal. A Tor Browser
Bundle gyűjtötte be a harmadik helyet 54
szavazattal. A NoScript lett a negyedik 52
szavazatta. A TrueCrypt lett ötödik 21 szavazattal.

A további kategóriákban a Linux felhasználók
egyértelmű kedvence a GIMP, minden évben az Év
Grafikus Alkalmazása lett. Az Év Mobil Alkalmazása
címet az Android vitte el. Az Rsync megismételte
tavalyi szereplését, elhozva a szavazatok többségét
és az Év Biztonsági Mentő Alkalmazása címet. A Git
volt az egyértelmű kedvenc Év Verziókezelő
Rendszere. A Battle of Wesnoth, a tavalyi évhez
hasonlóan ismét az Év kedvenc Nyílt Forráskódú
Játéka lett.

Összegzés

Ezek voltak a Linuxfelhasználók által választott
kedvenc alkalmazások. Ha elmulasztottad volna
leadni a szavazatodat, mindenképpen jegyezd elő a
naptáradban a 2014es Tagok Választása Díjat. A
2014es szavazás úgy december közepén kezdődik.
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