
Linux-index
1. Ekkora összeget ajánlott fel (és fizetett ki 2003

januárjában) Michael Robertson, a Lindows alapítója
arra a célra, hogy a Linuxot Microsoft Xboxra
ültessék át 2002 végéig: 100 000 dollár

2. Ekkora összeget ajánlott fel Michael Robertson arra
a célra, hogy az átültetést eszközmódosítás nélkül
hajtsák végre 2003 végéig: 100 000 dollár

3. Várhatóan ekkorra válik a Linux a kiszolgálók vezetõ
operációs rendszerévé: 2009

4. Az a pozíció, amelyet a Linux várhatóan hamarosan
megszerez az asztali gépek operációs rendszerei
között: 2.

5. Ennyi rúpia az ára a Hewlett-Packard 1,5 GHz-es,
AMD Athlon processzoros, Presario típusú személyi
számítógépének Red Hat Linuxszal: 30 990 (645
dollár a 2003. január 3-i adatok szerint)

6. Ennyi rúpia az ára a Hewlett-Packard 1,6 GHz-es,
Intel processzoros, Presario típusú személyi
számítógépének Windows XP-vel: 40 000
(833 dollár a 2003. január 3-i adatok szerint)

7. További árkedvezmény rúpiában a linuxos Presarióra
az „összeszerelõktõl”: 2000

8. Ennyi millió találatot adott a Google a Linux szóra
2002. november 29-én: 41

9. Ennyi millió találatot adott a Google a Linux szóra
2003. január 2-án: 59

10. Naponta ennyivel nõtt a Linux-találatok száma 
a fenti idõszakban: 529 412

11. Ennyiedik helyen áll a Linux a tíz vezetõ technoló-
giára végzett Google-keresés eredménye alapján: 4.

12. Ennyiedik helyen áll a Microsoft a tíz vezetõ 
technológiára végzett Google-keresés eredménye
alapján: 9.

13. Ennyi alkalmazást mutatott be a Sun Microsystems
a Comdex Fall 2002 kiállításon: 2

14. Ennyi Linux-alkalmazást mutatott be a Sun
Microsystems a 2002-es Comdex Fall kiállításon: 2

15. Várhatóan a kiszolgálók ekkora hányadán fut majd
Linux 2006–2007-re: 45

Források
1–2.: Xbox Linux Project (� http://xbox-linux.sourceforge.net)
3.: a Butler Group által készített jelentés a kiszolgálókon futó
operációs rendszerekrõl (� http://www.butlergroup.com)
4.: IDC (ZDNet-en keresztül)
5–7.: Financial Express
8–10.: Google
11–12.: Search Engine Watch
13–14.: Doc Searls jelentése a Comdex kiállításról
15.: Meta Group, megjelent a BusinessWeek magazinban
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Láttuk-hallottuk

�
a világ elé tárják. A „gatyába rázás” a jelenlegi felállás
szerint akár több évig is eltarthat, ezt pedig a cég nem
engedheti meg magának. Kérdeztem, mit szólna hozzá
a csapat, ha többen beszállnánk a munkába, mind
cégek, mind fejlesztõk, akik szívesen áldoznak idejükbõl
egy ilyen rendszerre. Morfondírozásunk eredményeként
egy idilli folytatás alakult ki bennem: összejön négy-öt
cég, akik ezt a rendszert kívánják használni, összedobják
a bevezetésre amúgy is szánt összeg egy részét (mond-
hatnók, egy másik rendszer megvásárlására szükséges
pénz töredékét), adják hozzá a saját cégükben amúgy is
meglévõ plusz egy fõt, jelentkezik még néhány lelkes
programozó, és pikk-pakk, szépen, modulonként átfésül-
jük a rendszert, egyúttal be is vezetve az adott modu-
lokat a résztvevõ cégeknél.
Természetesen komoly kihívást jelent egy teljes vállalat-
irányítási rendszer átfésülése, nem kisebbet a rendszer
éles bevezetése. Ezzel együtt bizakodó vagyok, ugyanis
egy jelentkezõ céget már most tudok, és egy maroknyi
ember már jelezte is, hogy szívesen részt venne a mun-
kában. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium külön pályázati felhívást tett
közzé „a kis- és középvállalkozások részére a korszerû
vállalatirányítási rendszerek támogatására”, ahol akár

négymillió forint támogatást is lehet nyerni, akkor még
szebb a kép. Minisztériumi támogatással akár további
költségek nélkül állhatnak át vállalatok egy korszerû és
nyílt megoldásra. Ki tudja, az év végére talán magazinunk
lemezmellékletén szerepelhet a teljes TRON. Úgy legyen!

Szy György (Szy.Gyorgy@linuxvilag.hu) 
A Linuxvilág fõszerkesztõje, 
a Kiskapu Kiadó vezetõje. 
Mindenki levelét örömmel várja.

KAPCSOLÓDÓ CÍMEK

�

GKM: Pályázati felhívás a kis- és középvállalkozások 
részére a korszerû vállalatirányítási rendszerek támogatására
� http://www.gkm.hu/site/fomenu/palyazatok/2003/uj/

szvp/SZVP-2003-2.htm
TRON Vállalatirányítási Rendszer � http://www.tron.hu/
Compiere � http://www.compiere.org
GNU Enterprise � http://www.gnue.org
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