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Otto Sá escreveu:
Pessoal,
Infelizmente eu tive que arquivar 2 forums que eu patrocinava - o aptosid Brasil e siduction Brasil por falta
de usuários e abandono por quase 2 anos.eu não pude manter mais abertos por falta de apoio e
cooperação. Infelizmente, essa é a realidade dos forums de gnu Linux. Mas os forums precisam de apoio
e usuarios e apoio financeiro. Eu pude manter por mais de 5 anos, mas não havia mais justificativa de
continuar sem usuários.

Amigo Otto,
Essa morte lenta de comunidades GNU/Linux, ponha na conta da Red Hat, com seus planos de
"profissionalização" do GNU/Linux, estão matando pouco a pouco as comunidades, até que só sobrem as
distros mantidas por empresas, e, de preferência, pela Red Hat Corporation.
Explico:
Esse movimento já vem acontecendo há alguns anos.
Há mais ou menos 5 anos atrás, a RH declarou que tinha necessidade de obscurecer o código fonte do RHEL,
para não ser sabotado pelos concorrentes. Isso era uma clara ação contra a Oracle, e o seu Unbreakable
Linux, um clone do RHEL que a Oracle dizia funcionar tal e qual, e, que iria dar suporte, tanto ao seu Linux
quanto ao RHEL.
Ora, tal atitude atrasou a Oracle, mas, feriu mais ao CentOS, que ficou no vácuo.
Depois, veio o locked boot UEFI, onde a RH, ao invés de lutar contra essa atrocidade, comprou chaves com a
Microsoft... De todas as companhias no universo, logo com quem.
Mais adiante, veio o systemd, e a destruição da comunidade Debian, que foi partida ao meio, graças às
politicagens da RH e seus acordos escusos.
Mais recentemente tivemos o acordo da Microsoft com a Red Hat, em violação da GPL e leis de propriedade

intelectual.
Até o Stallman ergueu sua voz contra esse acordo.
Então amigo, assim é que as coisas caminham: RH matando o ecossistema GNU/Linux, uma distro por dia, até
só sobrarem as distros da RH (Fedora, RHEL e CentOS, que foi cooptado).
Os melhores dias do GNU/Linux já se foram, mas, muita gente ainda não caiu na real.
Extremamente triste,
Sds,

