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Láttuk-hallottuk

Linus Torvalds (a LJ 1995. márciusi szá-
mában): egyszer majd elkészítem a 2.0-s
rendszermagot…
Valaki a Novelltõl: nem kell csodálkozni
azon, hogy a Linux ilyen jól mûködik,
hiszen Linus tízezer felhasználó visszajel-
zéseire számíthat.
Az immár családos Torvalds úr már
jócskán a 2.x-es rendszermagot készíti,
háta mögött nyolcmillió felhasználóval.

A LJ története

Érdekes helyek
Részeges Linux
� http://i-want-a-website.com/
about-linux/oct98.shtml#Drinking-Game5
Stiledot
A Slashdot és a Stile Project e furcsa
gyermekét a BBspotnak köszönhetjük
� http://www.bbspot.com/SiteBlender/
index.html
A Linux már megint okosabb…
� http://www.bbspot.com/News/2000/
12/smart.html
Andrew Leonard ingyenes
fejlesztése a Salon.com-nál
� http://www.salon.com/tech/fsp/about/
index.html

1. Az IBM z900 (régebben S/390) nagygép áramfogyasztásának
költsége naponta (USA): 32 dollár

2. Az IBM z900 alapgép ára (USA): 750 ezer dollár
3. Az 900-on párhuzamosan futtatott Linux példányok száma

(USA): 41 ezer
4. Azon cégek százaléka, amelyek alkalmaznak Linuxot, illetve lega-

lább egy linuxos rendszer üzembeállítását tervezik (USA): 68%
5. Tavaly az Egyesült Államokban az eladott informatikai eszközök

száma: 7 440 000
6. Az informatikai eszközeladások száma 2005-ben az Egyesült

Államokban várhatóan: 51 800 000
7. Az informatikai eszközök eladásának növekedése az Egyesült

Államokban: 47,4%
8. Tavaly a világszerte eladott informatikai eszközök száma: 

29 millió
9. Az informatikai eszközeladások száma 2005-ben világszerte

várhatóan: 305 millió
10. Az informatikai eszközök eladásának éves növekedése

világszerte: 59,8%
11. A letöltött, vagy másképpen szállított BSD-alapú Apple 

OS X béták száma 2001. január 1-jéig: százezer
12. Az OS X fejlesztési folyamatot visszajelzésükkel segítõk

száma: hetvenezer
13. Naponta a Monster.com-ra elküldött önéletrajzok száma: 38 ezer
14. A Monster.com-on nyilvántartott állások száma: 12 000 000
15. Az egyetlen beteg állat által is megfertõzhetõ állati eredetû

takarmány (húsliszt) súlya: 15 000 kg
16. Az esélye annak, hogy egy amerikai állampolgár ma gyors-

étteremben ebédel: egy a négyhez
17. Világszerte a VA Linux ellen indított polgári peres eljárások

száma 2001. januárig: öt
18. Ezek közül tévesen „Linux” néven hivatkoztak a cégre: négyen
19. Általános cégek – például a Milberg Weiss –, ellen hasonló

okból beadott keresetek száma az elmúlt évtizedben: 200
20. Egy teljesen Linux-alapú megoldás becsült költsége egy IBM

nagygépen: 7 millió dollár
21. Ugyanennek a megoldásnak a becsült költsége a fenti példával

azonos összteljesítményû Sun gépparkkal: 55 millió dollár
Forrás:

1–2: CRN
3: LinuxPlanet
4: CIO
5–10: eTforecasts
11–12: Apple
13–14: ZDNet
15–16: Eric Schlosser Fast Food Nation
17–18: Linux Weekly News � http://www.lwn.net
19: � law-phoenix.com
20–21: Infoworld
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