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Szabad szoftveres internetkávézók
Miután a Microsoft 2010-ben felhívta rá a figyelmet,1 hogy a közvélekedéssel ellentétben operációs rendszerének, irodai programcsomagjának könyvtárakban, internetkávézókban, szállodákban
való „bérbeadása” illegális, illetve speciális licenc hatálya alá esik, 2 még inkább előtérbe kerültek a
jogdíjmentes szabad szoftveres alternatívák.

Internetkávézókhoz fejlesztett szabad szoftverek
Az internetkávézók 1991-től kezdve3 az egész világon elterjedtek, egyes országokban, mint Kína, különösen jelentős részesedéssel rendelkeznek az internet-hozzáférés biztosításában. Az internet, illetve a Világháló működését nyílt szabványok határozzák meg, lehetőséget nyújtva a teljes értékű szabad szoftveres internetkávézó-platformok kialakításának. Ilyen például a Tails operációs
rendszer,4 egy internetes névtelenséget szavatoló Linux-terjesztés, amelynek legutolsó változatát kifejezetten a Windows helyére szánják: a „Windows álca” opcióval a Tails Linux felhasználói felülete megtévesztően hasonlít a Windows XP-ére, így az internetezésre ugyanolyan jól használható linuxos gépekre való részleges migráció esetén is egységes megjelenés szavatolható.5 A ZenCafé egy
hasonló indonéz Linux-terjesztés,6 amely a kenyai Mkahawával,7 az internetkávézók üzemeltetéséhez kidolgozott szabad szoftverrel a használati idő nyomon követését nemcsak az üzemeltetőknek,
hanem a felhasználóknak is lehetővé teszi egyéb funkciók mellett.

Ubuntus internetkávézó-hálózat a Fülöp-szigeteken
Az icafebusiness.com ubuntus internetkávézók üzembe helyezését végző cég a Fülöp-szigeteken,
komoly referenciákkal. Kulcsrakész szabad szoftveres megoldásaik, szakképzett alkalmazottaik és
versenyképes áraik mellett a Fülöp-szigeteken különösen vonzó szoftvermegoldásokkal (távmenedzsment, amivel a vendégmunkások külföldről is elérik hazai internetes kávézójuk kiszolgálóit),
tanulmányokkal, üzleti tervvel, a jogi környezetet is taglaló szakkönyvvel, tanfolyamokkal segítik a
leendő üzemeltetőket. A cég 2005 óta foglalkozik számítógép-hálózatok kiépítésével, 2008-ban
Ubuntu Internet Café néven népszerűsítették „100%-ban” legális platformjukat, az elterjedt illegális
Windowsok alternatívájaként.8 A cég frissebb üzembe helyezéseit mutató oldalon tucatnyi internet1
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Ubuntus internetkávézó-hálózat a Fülöp-szigeteken
kávézó szerepel.9 A gyakran ismételt kérdések szerint alapkiépítésben Ubuntu Linux, szabad szoftveres víruskereső, online játékok elérhetősége és OpenOffice.org jár a cég által üzembe helyezett
internetkávézó gépeire.10 Más cég megbízásával más operációs rendszer is telepíthető a kiépített internetkávézóban (a cég tehát nem vállal felelősséget az illegális szoftvertelepítésekért).

Online és windowsos játékok a linuxos munkaállomáson
A Wikipédia szerint az internetkávézók nemcsak a szegényebb országokban, hanem pl. DélKoreában is nagy népszerűségnek örvendenek a közösségi online játékok miatt. 11 Az icafebusiness.com által hivatkozott Yahoo–Nielsen tanulmány szerint a Fülöp-szigeteken az internetkávézók látogatói az internethasználat 53%-ában online játékokat játszottak. 12 A Linux erre akkor is lehetőséget
nyújt, ha nincs a játéknak linuxos változata, mivel a Wine Windows emulátor segítségével még népszerű windowsos hálózati játékok is futtathatók rajta.13
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