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Láttuk-hallottuk

1. Az XML felhasználásának növekedése a Linux-fejlesztõk között,
2000. szeptemberhez képest: 75%

2. A megkérdezettek között az XML-t is használó Linux-fejlesztõk
aránya: 28%

3. A megkérdezettek között munkájuk legalább feléhez XML-t
használó Linux-fejlesztõk aránya: 27%

4. A megkérdezettek között a Javát használó Linux-fejlesztõk
aránya: 54%

5. Az elmúlt 25 évet nézve kevesebb klubösszejövetelre járók
aránya: 58%

6. Az elmúlt 25 évet nézve a családi vacsorák csökkenésének
aránya: 33%

7. A baráti összejövetelek csökkenésének száma az elmúlt 25 évet
nézve: 45%

8. Akik szerint csökken a halálozás esélye, ha belép egy klubba:
50%

9. Az az év, amikorra a nyílt forráskód várhatóan teljesen megvál-
toztatja a programipart: 2004

10. Kapcsolatban nem lévõ Zelerate (eredetileg Open Sales) alapítók
száma, akiknek vezetékneve Ferber: 2

11. Az Egyesült Államok vállalkozói pénzalapjából származó
nyereség, az 1999. év utolsó negyedévében: 59,4%

12. Az Egyesült Államok vállalkozói pénzalapjából származó
nyereség, a 2000. év elsõ negyedévében: 23,1%

13. Az Egyesült Államok vállalkozói pénzalapjából származó
nyereség, az 2000. év második negyedévében: 3,9%

14. Vállalkozói tõkések által teremtett új pénzalap, 2000 október
közepén: 64 000 000 000 dollár

15. Vállalkozói pénzalapból származó nyereség tervezett százaléka 20
év alatt 2000. 06. 30-tól: 19,9%

16. A Priceline részvények árfolyama, ahogy azt Henry Blodget-nek
Merrill Lynch internetelemzõ jósolta: 150 dollár

17. A Priceline részvények árfolyama 2000. április 22-én: 76,38 dollár
18. A Priceline részvények árfolyama 2000. április 30-án: 165 dollár
19. A Priceline részvények elõre jelzett árfolyama 2000 májusában

Jamie Kiggen szerint, a DLJ-t követõen: 190 dollár
20. A Priceline részvények árfolyama 2000. október 17-én: 5 dollár

Források:
• 1–4: Evans Data Corporation (2000. szeptember 26.)
• 5–8: BowlingAlone.com
• 9: Wired, idézet a Forester Researchtõl
• 10: Zelerate
• 11–13: Venture Economics
• 14: San Jose Mercury News, idézet a Venture Economicstól
• 15–20: CBS.MarketWatch.com

Linux-index

A Linux Journalban hat évvel ezelõtt meg-
jelent a Beszélgetés Linus Torvaldsszal
címû cikk, melyben Linus elmondta, hogy
Canberrában megharapta egy pingvin, sze-
reti az ír sört, és a Freakix helyett inkább
Linuxra keresztelte az új operációs rend-
szer 1.2-es változatát. Linus a beszélgetés-
ben felfedte a hosszú távú tervét is:
„Világuralom. Gyorsan.”

LJ-történelem

„A kibertér legborzasztóbb szavai:
tönkrement a kapcsolatom.” 
(Bob Metcalfe)
„A programokra már nem vonatkozik a
Moore törvény.” (Ellen Ullman)
„A Double-Click Inc. reklámóriás és a
hordozható eszközök tartalomszolgáltatója,
az OmniSky kellemetlen szorulásként
jelentkezett a vezeték nélküli izékre
reklámokat küldözgetõ cégek egyre
erõsödõ tünetegyütteséhez.” 
(Tom Matrullo)
„Az olaj végnapjai elkezdõdtek.” 
(Mike Bowlin, az ARCO vezérigazgatója)
„Minden bõvítés csonkolással is jár.”
(Marshall McLuhan)
„A tehetség mindig tudatában van saját
nélkülözhetetlenségének, és ebbõl
következõen semmit sem hajlandó
megosztani másokkal.” (A. Szolzsenyicin)
„Ha az autóipar az utóbbi ötven évben a
számítástechnikával azonos ütemben
fejlõdött volna, az autók ma két fillérbe
sem kerülnének és fénysebességnél is
gyorsabban száguldanának.” 
(Ray Kurzweil)
„De ki akar olyan autóba ülni, amelyikbe
egyedi üzemanyag kell, és használat
közben naponta tízszer is lefagy?” 
(Egy amerikai autógyár szóvivõje)
„A Linux a General Motors számára is
fontos, nem csak a gm.com-nak.” 
(Larry Augustin, VA Linux)
„Ahol káosz van, ott több lehetõség is
van.” (Bryan Sparks, Lyneo)
„Káosz nélkül nem lenne móka és kacagás.”
(Jonah Kinata)
„Egyre több új készülék jelenik meg, és
egyre nagyobb az esély is arra, hogy ezek
az eszközök kapcsolatba is lépjenek
egymással.” (Michael Tiemann, RedHat)

Õk mondták

„Az alkatrészek, a
programok és a

sávszélesség
költségei nullára

fognak csökkenni.
Ha ez bekövetkezik,

a beágyazott
alkalmazások

számára megszûnik
minden határ.

Semmi okunk nincs
tehát arra, hogy

készülékeinket ne
ruházzuk fel
értelemmel.

A program már
adott hozzá,

Linuxnak hívják.”
– Michael Tiemann,

RedHat
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