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Flavio R. Cavalcanti escreveu:
Do SystemD, eu estava sabendo.
https://byteria.blogspot.com/p/without-systemd.html
Pulseawful é Pulseaudio?

Sim, é aquela desgraça, que hora funciona, hora para de funcionar e sempre te deixa na mão, seja pela
qualidade do áudio (ele faz re-sample do áudio), seja pelos recursos (máquinas celeron e dual core, nem pense
em usar, ele arria o processador, e aí, ou você baixa a qualidade do som, ou ele começa a cortar)
Citando:

GTK3 também não sabia que era inimigo.

Sim, a Red Rat faz, eu acho, de propósito, eles quebrarem as versões do GTK, com versões anteriores, só
para o pessoal precisar da assessoria e manutenção, que é vendida para as empresas.
Citando:

Achei 3 Pulseaudio e 8 gtk infiltrados no Void.

O Void é tranquilo de remover o pa. Problema são algumas distros (debian e bugunto), que os colocaram como
hard dependency em um monte de coisa.

No Void eu já removi e é barbada. No Lubuntu, tentei remover e, por pouco ele não removeu o Xorg...
Citando:

Mantive o Devuan instalado um tempão, mas pessoalmente não gosto de "stable".
Até o "testing", não me agrada muito. Já era viciado em KDE, agora fiquei viciado em "KDE latest".

Depois que conseguir me entender com o Void, acho que vou experimentar o Gentoo.
(atualmente, tenho Sabayon, pra "ver como é", mas ele usa SystemD)

O Slackware também está aqui, com KDE mais recente, mas ainda não consegui me entender com as
atualizações, pra manter o KDE sempre "latest".

Hum hum.
Pois então amigo, quem está do outro lado do balcão nem sonha como o Linux está sendo corrompido por
dentro.
A Red Rat, que era uma das maiores incentivadoras do projeto, está matando as distros, pouco a pouco, por
causa das limitações que está impondo ao projeto.
Diversas distros já morreram por causa do systemdick, já que ele força manutenção radical da estrutura das
distros.
A distro Fudunto, do Andrew Wyatt, um cara super chapa, me ajudou bastante com o Gnome Br, desapareceu
por causa do systemdick. Eles tinham só 12 empacotadores, e, não puderam resistir com a lambança da Red
Rat.
Outras, como o Knoppix, não aguentaram as lambanças e largaram o systemdick.
A coisa está bem complicada, com diversas corporações querendo tomar o controle do Linux, e, esquecendo
que o GNU/Linux nasceu para seus usuários, não para corporations.
Mas, assim está, eles estão tentando dominar nosso espaço, e, nos empurrar pra fora.
Por sorte ainda há gente como o cara do Devuan, o italiano Jaromil que segue adiante, e, vem ganhando força,
já que nascem outras distros derivadas do Devuan a cada dia.
E o Void também ganha força, já que o Trident OS, que era baseada em BSD, já na próxima versão versão
será baseada no Void, sendo assim a primeira derivada do Void.
Então amigo, se você gosta de algum Linux em especial, se envolva, e não deixe o Linux morrer.
Só com o trabalho de todos vamos poder reverter esse cenário.

Sds,

