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Láttuk-hallottuk

Linux-index 2001. június–július
1. Azon levelezõprogramok száma – a Microsoft

Outlook Express kivételével –, amelyekre veszélyes
volt az Anna Kournikova vírus: 00

2. Azon – Anna Kournikova vírust tartalmazó – levelek
száma, amelyeket a Linux Journal egyik szerkesztõje
kapott 2001. február 11-én: 1515

3. Az Eazel Inc. (linuxos grafikus felületet készítõ cég)
által 2001 márciusában elbocsátott munkatársak
száma (becsült érték): 40 fõ40 fõ

4. SuSE-alkalmazottak száma (becsült érték): 600 fõ600 fõ
5. A 2001 májusáig megjelent Linux-változatok 

száma: 188188
5. Beágyazott Linux operációs rendszerek száma tavaly

augusztusban: 1717
7. Beágyazott Linux operációs rendszerek száma idén: 2525
8. A vékony ügyfelek eladásának növekedése 1999

folyamán világszerte: 90 százalék90 százalék
9. A Fortune 100 cégek közül a vékony ügyfeleket

alkalmazó cégek százaléka: 8080
10. Bejelentett elbocsátások száma az Amazon.com-nál

2001. januárban: 1300 fõ1300 fõ
11. Az Amazon elbocsátott alkalmazottai számára

létrehozott bizalmi letétként kezelt pénzalap
mennyisége tavaly januárban: 2,5 millió dollár2,5 millió dollár

12. Az internetfelhasználók aránya 2001. februárban az
USA-ban: 60 százalék60 százalék

13. Az Internetre bejelentkezõk száma 2001.
februárjában az Egyesült Államokban: 169 millió169 millió

14. Az internetfelhasználók táborából a hálózatot
munkára használók 2001 februárjában az Egyesült
Államokban: 14 százalék14 százalék

15. Vezeték nélkül továbbított üzenetek száma 2004
végére: havonta 244 milliárd244 milliárd

16. Átlagos felhasználó gépén található MP3-ak száma
az Egyesült Államokban: 500500

17. Az Iridium nevû mûholdalapú telefonrendszer
fejlesztési költsége milliárdokban: 55

18. Az Iridium ennyi millióért kelt el azután, hogy 
csõdbe ment: 2525

19. Azon Iridum-mûholdak száma, amelyeket el kellett
volna égetni a Föld légkörében, ha nem találnak rájuk
vevõt: 6060

20. A Napster ennyi milliárd dollárt ajánlott – vissza-
utasították – azért, hogy szerzõi jogokkal védett
anyagokat is terjeszthessenek: 11

21. Az Egyesült Államokban 90 perc zene egy
felhasználóhoz való sugárzásának becsült költsége:
8181 dollár napontadollár naponta

22. Ugyanennek a költsége feliratkozott felhasználótól
felhasználóig történõ terjesztés esetén: 
15 dollár naponta15 dollár naponta

23. Az ezer legnépszerûbb webhely látogatása a
weblapletöltések ennyi százalékát tette ki 2000
júniusában: 5353

24. Az ezer legnépszerûbb webhely látogatása a
weblapletöltések ennyi százalékát tette ki 2001
januárjában: 4848

25. PDA-eladások 2000-ben (millió dollár): 9,399,39
26. Tervezett PDA-eladások 2004-ben (millió dollár): 33,733,7
27. A Sharp ekkora piaci részesedés elérésére számít

új Linux-alapú PDA-i révén: 50 százalék 50 százalék 
28. A Sharp terveiben szereplõ értékesítés végösszege

2002 végére (millió dollár): 11
29. A Sharp szerint ennyi Java-alapú alkalmazás 

létezik majd Linux-alapú PDA-jukra 2002
októberében: 10 00010 000

30. A Sharp ennyi fõre becsüli a linuxos 
PDA-t tevékenyen programozók számát: 100 000100 000

31. A Sharp ennyi fõre becsüli a Microsoft PDA-t
tevékenyen programozók számát: 50 00050 000

32. Azon francia iskolák száma, melyek részt vesznek
a nemzeti Linux-programban: 350350

Forrás:
1., 13–16.: � News.com
2.: Doc Searls
3–4.: Michael Hasenstein
5–7.: echWeb
8.: International Data Corp.
9.: Giga Information Group
10–11.: Moneybox
16.: � Eric Garland of BigChampagne.com, a The Standardból 
17–19: Hoovers
20–22: ZDNet
23–24: Industry Standard from Alexa Internet, 2001. március
25–26: Gartner Group
27–31: CNET
32.: LinuxWorld

Ha takarékoskodni szeretnél a sávszélességgel és ezáltal növelni szeretnéd a böngészés sebességét, telepíts a
gépedre olyan névkiszolgálót, amely csak gyorstáraz. Nyugi, nem kell BIND-ot telepítened. Töltsd le a pdnsd-t a
következõ webhelyrõl: � http://home.t-online.de/home/Moestl/.
A pdnsd megjegyzi a névfeloldás eredményeit, tárolja azokat a merevlemezen, így a gyakran látogatott webhelyek
címét nem kell újra és újra lekérdezni. A programot kifejezetten telefonon keresztül csatlakozó felhasználók számára
írták. Beállítása pofonegyszerû. A pdnsd felhasználói szerzõdése a GPL alá esik. A RedHat- a SuSE- és a Debian-
rendszerekre egyaránt léteznek hozzá csomagok.

Tuti Tipp – Böngéssz gyorsabban!
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