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Láttuk-hallottuk

Az Omaha Steaks még az internetes vásárlások csúcs-
idõszakának tartott karácsonyi hetek elõtt elhatározta,
hogy a várható hatalmas forgalom minél jobb kiszolgá-
lásához átalakítja webáruházát. Az eOne Group nevû
omahai webáruház-készítõ és szolgáltató cég segítségé-
vel olyan honlap kiépítésébe kezdtek, mely helybõl üze-
meltethetõ, adatbázisokkal dolgozik, és a megrendelé-
seket rugalmasan (akár több címre is) képes kezelni.
A honlap alapjául az eOne saját fejlesztésû, gépfügget-
len, Java-alapú alkalmazása, a jCommerce szolgált.
Nyílt rendszer lévén a jCommerce bármilyen operációs
rendszeren mûködik, és a felhasználói igényeknek
megfelelõen egyszerûen átalakítható. Mivel a
jCommerce valósította meg az Omaha Steaks által
igényelt adatbázis-kezelést, és támogatta az XML és
XHTML használatát, ezért a program kiválasztása nem
jelentett nagy gondot. Az egyetlen eldöntetlen kérdés
az maradt: milyen operációs rendszert használjanak.
Az Omaha Steaks hagyományos családi vállalkozás,
mely 1917 óta mûködik. Chad Bukowski, az eOne vezetõ
szakembere szerint kicsit tartott attól, hogy a vállalat
hogyan viszonyul majd az eOne által oly kedvelt Linux
nyílt forrású szellemiségéhez, de tudta, hogy a végsõ
döntést mindenképpen az ár/teljesítményviszony hatá-
rozza meg. A próbaüzemet több rendszeren, így IBM
RS/6000

M80, AS/400 és RedHat Linux 6.2-t futtató Dell Intel
gépeken is elvégezték. A kipróbálás során az AS/400
lelassult, ha az önálló, egyidejû felhasználói rendelések
száma meghaladta az ötvenet; az RS/6000 úgy 150-200
felhasználóig bírta. A Dell gépek – Bukowski szerint –
250-400 egyidejû kérelmet is képesek voltak feldolgozni,
különösebb teljesítménycsökkenés nélkül.
A Linux kiemelkedõen jó eredményei láttán, ezt a rend-
szert választotta a cég. Jeff Carter, az Omaha Steaks
vezetõje szerint négy kedvezõ tényezõ hatására született
a sikert hozó döntés:
• a Dell és az IBM rendszerek ára közötti hatalmas

különbség miatt (egy Dell gép 8000, míg egy IBM 
250 000 dollárba került, és ez utóbbhoz még a
felhasználási szerzõdés alapján fizetendõ díjak is
hozzászámítandók);

• a Linux közkedvelt és kiemelkedõen jó teljesítményt
nyújt az Interneten;

• megbízhatóbbnak tartják a szintén Intel-alapú gépeken
futó Windows NT-vel szemben;

• hatékonyan együttmûködik a régi rendszerekkel is.
Az új honlap két hónapos próbaüzemet követõen tavaly
év végén nyílt meg. Ez ideig mind az Omaha Steaks,
mind pedig az eOne elégedett az eredményekkel. Újrain-
dításra még nem volt szükség, és Bukowski szerint 
„úgy, dalol, mint egy kismadár”. A vásárlóknak tetszik

az egyszerûsített rendelés, és az Omaha Steaks
alkalmazottai is hamar megszokták az új rend-

szert. Carter különösen elõnyösnek tartja,
hogy a honlap üzemeltetéséhez elegendõk

a belsõ erõforrások: a kívülrõl paraméte-
rezhetõ webkiszolgáló karbantartásához
nincsen szükség javás programozókra.
Carter így nyilatkozott az Omaha Steaks,
az eOne Group, az eCommerce és a
Linux kapcsolatáról: „A piacon senki

más nem tud egy ilyen kellemes
megoldást szállítani.”

� http://www.omahasteaks.com/
� http://www.eonegroup.com/

Ismét a Linux nyert

A Piensa.Com Systems nemrég indította a La Gaceta
de Linux címû újságot. Ezen az oldalon érhetõ el a Linux
Gazette spanyol kiadása is. A Gaceta de Linux célja,
hogy friss hírekkel lássa el a spanyolul beszélõ linuxos
közösséget. A honlap születésében fontos szerepet kap-
tak azok a vállalkozó kedvû fordítók, akik néhány nap alatt
tökéletes minõségû fordításokat készítenek. „Elkötelezett
hívei vagyunk a spanyol anyanyelvû Linux-felhasználók
és a linuxos üzleti alkalmazások támogatásának” –
mondta Felipe Barousse, a BCM-Piensa.Com Systems
igazgatója. „Hisszük, hogy a Linux lehetõvé teszi a

csúcsmódszerek olcsó és megbízható terjesztését, 
olyan esetekben is, ahol nincs más választási lehetõség. 
A La Gaceta de Linux éppen ezért nagyszerû eszköz a
kezünkben. Mire ezt olvassák, addigra a Gazeta do Linux
nevû portugál változat is elérhetõ az Interneten.”
A fordításokat önkéntesek készítik, és minden cikket
szakértõk néznek át, tiszteletben tartva a szerzõ jogait
és véleményét. Bejegyzett látogatókat 22 országból
tartanak nyilván, és a kezdés óta már száznál is több
cikket fordítottak le. A belépéshez látogassunk el a
� http://www.gacetadelinux.com/register oldalra. 

Új linuxos oldal spanyolul értõknek

Pingvinmentõk
Az ausztráliai 
Pingvin Nemzeti Park
dolgozói továbbra is
ápolják az olajbalese-
tekben vagy más
körülmények között
megbetegedett pingvi-
neket. A szervezet
felkérte a segíteni
szándékozókat:
küldjenek minél több
pingvinméretû kötött
pulóvert, hogy kis
frakkos barátaink
gyógyulásuk közben
ne fázzanak.
Az ausztráliai 
pingvinek fotói
megtekinthetõk:
� http://www.penguins.org.au/
webhelyen. 
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