
A Linux Journal 1999. augusztusi számá-
ban Bruce Fryer leírta egy látomását a
Linux-alapú iMackel kapcsolatban. Õ vala-
hogy így képzelte el: „Semmilyen mozgó
alkatrészt (ventilátor, hajlékonylemez-meg-
hajtó) ne használjunk, így még olcsóbb
lesz. Mindent az alaplapra kell forrasztani,
még a memóriát is, egy bõvítõcsatlakozó
kivételével. Egy nagyon egyszerû eszközrõl
van szó, ami megbízható, mint egy régi
telefon. Lõjük be, mondjuk az 500 dolláros
árkategóriát, hálózati csatlakozókkal, ope-
rációs rendszerrel, programokkal együtt.
A pénzt fõleg a memóriára és a kijelzõre
fordítsuk, ami legyen mondjuk, aktív mát-
rix, ha egyáltalán szükség van rá.” A cikk
még folytatódik, de ennyibõl is érezhetõ
a lendület.
Egy ilyen masinára már nem is kell sokáig
várnunk: a New Internet Computer (NIC)
hasonló jellemzõkkel bír majd. A név isme-
rõs lehet, hiszen itt Larry Ellison, az Oracle
vezetõje korábbi álmának újjászületésérõl
van szó. Míg az eredeti „NC”, vagyis
Network Computer körülbelül egy okos ter-
minálnak felel meg, a NIC egy linuxos
munkaállomás. A 2.2-es Linux a CD-rõl
indítható. A processzor 266 MHz-es, a gép-
ben 64 MB RAM van, 24-szeres sebességû
CD-ROM, 2 USB csatlakozó, 10/100-as
hálókártya, és billentyûzetet, egeret, va-
lamint hangszórókat is kapunk hozzá.
Az alkalmazásokért és az adattárolásért
a hírek szerint egy távoli kiszolgáló felel
majd, „bár internetes tárolásra is lehetõség
van”. A gépen windowsos alkalmazásokat
is futtathatunk, a Citrix MetaFrame ügyfél
segítségével. Ára 199 dollár, 15”-os,
800×600-as felbontású képernyõvel pedig
329,98 dollárba kerül majd.
A New Internet Computer Company elnöke
Gina Smith, a régi szakíró, rádiós és tévés
személyiség. Smith legutóbb a CNET
News.com-jával mûködött együtt. A válla-
lat tervei között két olyan dolog is szere-
pel, mely komoly piacot teremthet az új
gép számára. Az egyik, hogy Larry Ellison
bejelentette: százmillió dollárt költenek az
amerikai iskolák számítógépekkel való fel-
szerelésére. A másik, hogy az Oracle nem-
rég 500 NIC gépet adományozott a
chicagói általános iskoláknak, ezt újabb
500 követi a NACUBO (fõiskolák és egye-
temek gazdasági vezetõinek nemzeti szer-
vezete) jóvoltából.
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„Öt éven belül a kormányzat úgy kezeli, majd a nyílt forrású projek-
tek indítását, mint most a lakásépítésekét.”
„Minden üzleti mintakép fontos eleme, hogy be kell perelni valakit.
Ez az Amerikai Módszer.” (Bill Weinberg, MontaVista)
„Tanácsot olyankor kérünk, amikor tudjuk a megoldást, de azt
gondoljuk, hogy bárcsak ne tudnánk.” (Erica Long)
„A szabadság alapfeltétele, hogy ne mások kénye-kedve szerint
éljünk.” (Arisztotelész)
„Arra építenek, hogy majd a felhasználók készítenek alkalmazásokat a
miniszámítógépekre, és nem a vállalat költségvetését terhelnénk
azzal, hogy hatalmas összegeket fordítanak programok kifejlesz-
tésére és reklámozására. A digitális üzletkötõk, az egymásnak áru-
sító mérnökök a vásárlókkal való szoros és sokáig tartó kapcsolat
kialakítását segítik elõ... Meglepõ viszont, hogy milyen kevés növe-
kedést sikerült elérniük. Évekig a felhasználóik által kifejlesztett érde-
kes alkalmazások vitték elõre az egész ügyet.”
(Tom Peters és Bob Waterman az In Search of Excellence címû,
1982-ben kiadott könyvükben írták a Digital Equipment
Corporationrõl.)
„Az idõ érzékcsalódás. Az ebédidõ még inkább.” 
(Douglas Adams)
„A betegségek gyógyíthatók, a sors nem az.” (Kínai közmondás)
„Jósolni nehéz, különösen a jövõvel kapcsolatban.” (Niels Bohr)
„Nem a legerõsebb vagy a legokosabb fajok maradnak fenn, hanem
azok, amelyek a leggyorsabban alkalmazkodnak a változásokhoz.”
(John McFee)
„Ha ennek az írásnak a mondanivalóját egyetlen mondatba kellene
sûrítenem, azt mondanám, hogy a Mount Everest csúcsa tengeri
üledékbõl képzõdött mészkõ.” (John McFee – a geológiáról)
„Én vagyok a szólásszabadság utolsó tökkelütöttje.” (Howard Stern)
„Felszállni nem muszáj. Landolni kötelezõ.” 
(Graffiti egy kisebb repülõtéren)
„Képzelje el, hogy a mindennap ugyanúgy bekötött cipõje
keddenként felrobban. Pontosan ugyanez történik a számítógépekkel
is, de senkinek nem jut eszébe panaszkodni.” (Jeff Raskin)
„Határtalan butaságról tanúskodik, ha az ember csak egyféleképpen
tudja egy szó helyesírását elképzelni.” (Andrew Jackson)
„Az ember nem hinni akar, hanem rájönni, hogy mi van a másik
oldalon.” (Bertrand Russel)
Miért éppen Red Hatnek (Vörös Kalapnak)
hívják?
„A Linux végül is a földbõl lett. És annyiban emlékeztet a kommu-
nizmusra, hogy az emberek igen hamar, nagyon megszerették.
Ja, és ingyen van.” (Steve Ballmer)
„A boldogságot az ember nem megtapasztalja, hanem emlékezik rá.”
(Oscar Levant)
„Állj a bátrak közé. Úgyis ott van a legtöbb hely.” (Anita Roddick)
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Láttuk-hallottuk

Õk mondtákKicsivel olcsóbban...
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