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Láttuk-hallottuk

Határozottan ellenzem, hogy olyan szavazórendszert vásárol-
junk vagy használjunk, amelynek a forráskódja és a tervezése
nem nyilvános. Bizonyára vannak olyan vállaltok, amelyek
szívesen választják ezt a modellt, különösen, ha a szerzõdés
bizonyos hosszú távú kötelezettségeket is tartalmaz. Ez nem
egy Britney Spears-súlyú ügy – a szavazati rendszer épsége 
a kormányzat alapvetõ alkotóeleme. 
Phil Windley, � http://www.windley.com/2003/11/03.html#a893
Az elektronikus kormányzati alkalmazások nem lehetnek drá-
gák, lehetõvé kell tenniük a gyors fejlesztést, felhasználóba-
rát környezetet kell teremteniük a választópolgárok számára
és fejlett adatvédelmi szolgáltatásokkal kell rendelkeznie.
A Linux minden olyasmit birtokol, amire az elektronikus kor-
mányzati kezdeményezéseknek szüksége van.
Tom Adelstein, � http://www.linuxjournal.com/article/7076
Azonnal megkezdjük a Java Desktop System terjesztését
és 2004 folyamán 1–1,5 millió asztali számítógépet fogunk
meghódítani… Ezzel egy csapásra a miénk lesz a világ elsõ
számú linuxos asztali rendszere.
Scott McNealy, Business Standard
� http://www.business-standard.com
A Linux-kiszolgálókat üzemeltetõk hat egymást követõ negye-
déven keresztül folyamatos bevételnövekedést könyvelhettek
el, ami egyértelmûen bizonyítja, hogy nem hirtelen fellángo-
lásról van szó, és megfelelnek a nagyteljesítményû informa-
tikai megoldások (HPC) és kereskedelmi célú fejlesztések
valós számítástechnikai igényeinek.
Jean Bozman, IDC 
� http://www.askwebhosting.com
A jövõben az alapvetõ üzleti alkalmazások széles palettájú
linuxos megvalósítása talán kisebb nyilvánosságot fog kapni,
de folyamatosan jelen lesz a világ vezetõ pénzügyi szerve-
zeteinek mindegyikében… Ehhez az átrendezõdéshez elen-
gedhetetlenül szükség lesz a nagy számítógépgyártók folya-
matos támogatására. Úgy gondoljuk, hogy az elkövetkezendõ
18–24 hónapon belül a Linux alapú programcsomagok telepí-
tése ugyanolyan természetessé válik, mint egy Windows
vagy Sun Solaris rendszer telepítése.
Damon Kovelsky, IDC 
� http://www.internetnews.com/ent-news/article.php/1559661
Nincs mentség a bináris modulok számára. Néhányuk talán
elfogadott (abból adódóan, hogy önálló fejlesztés) és megen-
gedett, de még az ilyenek is rengeteg bosszúságot okoznak,
és számtalan hibalehetõséget rejtenek.
Idõrõl-idõre panaszok érkeznek hozzám, amiért nem is pró-
bálom segíteni a bináris modulokat. Ez van. Ez kölcsönösen
mûködik: ha te nem segítesz nekem, én sem segítek neked.
A csak bináris modulok egyáltalán nem segítik a Linuxot, és
így van ez fordítva is. Ilyenformán semmi nem ösztönöz
minket arra, hogy annál nagyobb mértékben segítsük az ilyen
modulok terjedését, mint amilyen a jelenlegi.
Linus Torvalds a linux-kernel levelezési listán
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Õk mondták Linux-index
1. Ennyi ezerre tehetõ azoknak az

amerikai helyhatóságoknak a szá-
ma, amelyek készek nyílt forrású
alkalmazások bevezetésére: 88

2. Az Egyesült Államok haditengeré-
szete legkevesebb ennyi dollárt
takarított meg egyetlen nyílt
forrású együttmûködési fejlesz-
téssel: 300 000

3. Ennyi ezer Linux-ügyfél telepítését
tervezi a Sherwin-Williams Co.: 10

4. Várhatóan ennyi ezer Linux alapú
Sun Java Desktop rendszert
fognak telepíteni egy terítési
folyamat keretében az Egyesült
Királyság területén: 800

5. Legkevesebb ennyi millió Linux ala-
pú Sun Java Desktop rendszer tele-
pítése várható évente Kínában: 1

6. A Sun ennyi millió Linux alapú
Sun Java Desktop rendszer tele-
pítését tûzte ki célul Kínában: 500

7. A helyhatósági informatikai költség-
keretek ennyi százalékát „emésztik
fel a hatékonyságnövelõ program-
csomagok és eszközök”: 60–70

8. Ennyi a Linux alapú, nyílt forrású,
hatékonyságnövelõ programcso-
magok és eszközök tervezett
költsége a helyhatósági költségke-
retek terhére: 0

9. Az ügyvezetõ igazgatók és infor-
matikai vezetõk ennyi százaléka
számolhat be Linux-kiszolgáló
alkalmazásáról Ausztráliában
és Új-Zélandon: 32,4

10. Évrõl évre ennyi százalékkal
növekszik a Linux-kiszolgálók
eladási aránya: 51,4

11. Ennyi millió dolláros bevételt hoz-
tak a Linux-kiszolgálók az elmúlt
negyedévben (2003. november
elõtt): 743

12. Ennyi lesz a Linux részesedése
a kiszolgálói piacon legkésõbb
2007-re: 45%

Források1., 2., 7., 8.:Open Source Software Institute3.: LinuxInsider4.: The Register5.: CNET Asia6.: vnunet, a Sun vállalatvezetõitõl9.: CNET10–11.: Ask Web Hosting, IDC12.: The Inquirer, Meta Group
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