Láttuk-hallottuk
Munkaerõ-piaci folyamatok

Linux vagy BSD?

El tudná valaki magyarázni,
hogy miért használjak
Linuxot BSD helyett,
azonkívül, hogy a Linuxnak jól
hangzó neve van?

Nem. Ennyi az egész.
Ez a név nagyon király!
Roppant keményen
dolgoztunk egy olyan név
kitalálásán, amely tetszik az
emberek többségének, és
ez a munka minden kétséget
kizáróan meghozta a
gyümölcsét. A Linuxot
használó emberek ezrei
mondhatják: „OS/2? Ugyan
már! Nekem Linuxom van.
Milyen klassz név!”
A 386BSD készítõi elkövették
az a hibát, hogy számokat és
érthetetlen rövidítéseket
tettek a nevébe, és ezzel egy
csomó embert elijesztettek,
mert ez már túl
bonyolult a számukra.

– Linus Torvalds válasza egy
Linuxszal kapcsolatos kérdésre

Közismert tény, hogy idén lelassult a betöltetlen állások
számának növekedése az informatika területén. A Szilíciumvölgyben az eddigi elbocsátásokat ötezer és 15 ezer
fõ közöttire becsülik. Az elbocsátások a megváltozott
igények logikus következménye. Elõször a meghirdetett
állások száma esett vissza, aztán létszámstop következett,
majd jöttek az elbocsátások. Idén áprilistól – amikor a
betöltetlen állások száma az addigi legmagasabbra rúgott –,
öt hónap leforgása alatt mostanra eljutottunk az elbocsátások korszakába.
A helyzet azért nem egyértelmûen gyászos. Az 1. ábra
szerint a szabad programmérnöki álláshelyek száma
növekszik a Szilíciumvölgyben és Amerikában egyaránt.
Az üres álláshelyek számának csökkenése szintén lassuló irányzatot mutat.
Az ábrán szereplõ értékeket az elsõ havi helyzetet alapul
véve számítottuk ki, vagyis a 2000. januárhoz tartozó
érték: 1,00.

Technológiák
Amióta a technológiai folyamatokat nyomon követjük, elõször fordult elõ, hogy egy, az Internethez nem kapcsolódó
technológia iránti kereslet felülmúlta az internetes szaktudás
iránti igényt. A 2. ábra szerint általános visszaesés tapasztalható az Internettel kapcsolatos szaktudás iránt. Ez
egybevág azzal a megfigyeléssel, hogy az úgynevezett
dot.com vállalatok növekedése lelassult. Noha ábráinkon
nem ezt mutattuk be, mégis érdemes megjegyezni, hogy az
egyetlen említésre méltó növekedést mutató terület a
linuxos jártasság iránti igény. A kereslet olyan erõsen
növekszik, hogy az elmúlt tizenhat hónapban a linuxos
szaktudás iránti érdeklõdés minden mást felülmúlt.
Reginald Charney jelenleg a C és C++ Felhasználók Szövetségének amerikai szekcióját vezeti.
További információkért keresse fel a honlapjukat:
 http://www.accu-usa.org/.
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Technológiai irányzat
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COBRA
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