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Láttuk-hallottuk

1. Annak a büntetésnek a mértéke euróban, amit München
városa szabott ki a The SCO Groupra, amiért megalapozatlan
vádakkal illette a Linuxot: 10 000

2. Azon PC Club boltoknak a száma, ahol a számítógépekre
elõre feltelepítik a LindowsOS-t: 51

3. Azoknak az éveknek a száma, amióta az ibiblio.org Linux-
változatokkal és -kiszolgálóval dolgozik: 12

4. Az angol weben böngészõknek az a százaléka, akik inkább
feladnák a mobiltelefonjukat, mint az internetet: 40

5. A Linux-kiszolgálók piacának becsült forgalma
dollármilliárdban 2002-ben: 2

6. A Linux-kiszolgálók piacának becsült forgalma dollármilliárd-
ban 2007-ben: 15

7. A Linuxszal telepített PC-k eladásának Indiára becsült
százalékos adata 2004 márciusáig: 10

8. India részesedése a tengerentúli IT-szolgáltatások
piacából: 60

9. A tengerentúli IT-szolgáltatások piacának becsült éves adata
dollármilliárdban: 16

10. A személyi videófelvevõk (például a TiVo) Rupert Murdoch
által jósolt ára egy éven belül: 0

11. Echostar (DishTV) által megadott PVR-elõfizetési díj, 
amennyiben az ügyfél bizonyos programcsomagokra két évre
fizet elõ: 0

12. Rupert Murdoch hírügynöksége átlagos éves bevételének
(EBIT) százalékos növekedése: 20

13. A B2B tranzakciók növekedése milliárd dollárban világszerte
1999-ben: 145

14. A B2B tranzakciók várható növekedése milliárd dollárban
világszerte 2004-ben: 7,29

15. Az Egyesült Államok részvétele a B2B tranzakciókban 
1999-ben: 39

16. Az Egyesült Államok várható részvétele a B2B tranzakciókban
2004-ben: 39

17. A megkérdezett programozók százaléka, akik várhatóan 
Linux-alkalmazásokat is írnak jövõre: 59

18. A megkérdezett programozóknak az a százaléka, akik szerint
az SCO kontra IBM per befolyásolja majd a terveiket: 6

19. A Microsoft által tervezett Linux-kiszolgálófelhasználás száza-
lékos növekedése 2003 júliusa és 2004 júniusa között: 24

20. A Microsoft által tervezett Windows-kiszolgálófelhasználás
százalékos növekedése ugyanerre az idõszakra nézve: 9,5
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Linux-index Õk mondták
Biztos beszívtak.
(Linus Torvalds a The SCO Group azon
állításaira hivatkozva, amelyek szerint a
Linux többmillió, a Unixból kimásolt sort
tartalmaz)
A Linux nem termék. A Linux inkább
a programösszetevõk gyûjteménye, ame-
lyeket világszerte önállóan alkotott meg
több ezer ember, és amelynek minden
eleme sajátos ütemezés szerint változik
és fejlõdik. Ha a Linuxról úgy beszélünk,
mint termékrõl, azzal „befagyasztunk” egy
alapjában véve dinamikus dolgot, és lezá-
runk olyasvalamit, ami egy nyitott folya-
mat. Ezt nem tehetjük meg, csak egy fon-
tos elem elvesztése árán. Nem, a Linux
nem egy termék – a Linux egy folyamat.
(Ian Murdock, � http://news.com.com/
2010-1071_3-5057321.html)
Amikor ötödikes voltam, parázs vita tört ki
a helyi újságban a zsebszámológépekrõl.
Az egyik fél szerint a számológépek jó
készülékek voltak, amelyek használatát
meg kellene tanítani a diákoknak. A másik
fél a számológépet mankóként tartotta
számon, amelynek alkalmazása csak be-
szennyezi az ifjak könnyen befolyásolható
gondolkodásmódját, és amelyek megjele-
nése a világvége közeledtének biztos jele.
Mind az optimisták, mind a pesszimisták
bíztak abban, hogy a véleményük számít.
„Eljön majd az idõ – gondolták –, amikor
valaki megkérdezi tõlem, hogy mit is te-
gyünk ezekkel a számológépekkel.” Velem
és az ötödikes haverjaimmal ellentétben a
felnõttek nem értették meg, hogy a szá-
mológépeket többé nem lehet eltörölni.
(Clay Shirky, � http://www.corante.com/
many/20030701.shtml#46771)

Változás
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
által 2003. május 15-én meghirdetett,
„Vállalatirányítási rendszerek közepes
méretû vállalkozásoknak” címû, folyamatos
beadású pályázatot (a pályázat jele: IHM-
ITP-7) – a pályázati keretösszeg kimerülése
miatt, a Pályázati Útmutató VIII. 6. pontja
alapján – a minisztérium 2003. december
6-ával leállította. Az eddigi nyertesek listája
a következõ címen érhetõ el:
� http://www.ihm.gov.hu/
palyazatok/palyazatok_20030926_1.html
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