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Láttuk-hallottuk

Linux-index 2001. február–március
1. A programsorok száma egy átlagos elektromos

fogkefében: 3000.3000.
2. Az emberi agyban végzett számítások száma

másodpercenként, milliószor milliárdban mérve: 20.20.
3. Az 1998-ban eladott beágyazott processzorok száma

milliárdokban: 4,8.4,8.
4. 1998-ban a számítógépekbe tervezett beágyazott

processzorok százalékos aránya: 2,5.2,5.
5. A beágyazott lapkák száma egy átlagos családi

autóban: 20.20.
6. A mikroprocesszorok száma egy amerikai

háztartásban: 40.40.
7. A cégek közti (business-to-business) elektronikus

üzletág 2002-re tervezett eladásai milliárd dollárban
(USA): 1,3.1,3.

8. Az amerikaiakat érõ reklámok mennyiségének
növekedése 1971 és 1991 között: 6-6- szoros.szoros.

9. A lélekgyógyászoknál a stressz miatti kezelések
aránya százalékban: 75 és 90 között.75 és 90 között.

10. A húsfogyasztás növekedése a népesség legutóbbi
megkétszerezõdése során: 4-4- szeres.szeres.

11. Betegségfajták száma: 250.250.
12. Gyomnövények száma: 220.220.
13. A gabonatermés állatok takarmányozására fordított

része, százalékban: 40.40.
14. A Sunday New York Times kinyomtatásához

szükséges fák száma: 3200.3200.
15. A bebörtönzött foglyok száma (millió) 

2000-ben (USA): 1,3.1,3.
16. Az amerikaiak ekkora százaléka kerül élete során

börtönbe, ha ez a bebörtönzési arány megmarad: 5.5.
17. A börtönbe kerülés százalékos esélye egy

afroamerikai férfinál (USA): 28. 28. 
18. Amennyivel a Yahoo többet ér, mint az összes

amerikai magazin piaci értéke együttvéve:
harmincmilliárd dollárharmincmilliárd dollár..

19. Az IBM Linuxra fordított támogatása – a programra,
a gépekre, a szolgáltatásokra és a Nyílt Forráskód
Közösségére – 2001-ben: egymilliárd dolláregymilliárd dollár..

20. Az X-sorzatú kiszolgálók száma, amibõl az IBM össze
kívánja állítani a világ legnagyobb linuxos szuperszá-
mítógépét: 1024.1024.

21. A szekrények száma, amibe mindez belefért: 32.32.
22. Az összeg, amennyivel a tervek szerint 2003-ig az

internetfejlesztésre és e-kereskedelemre fordított
összeg meghaladja Németország és Franciaország
bruttó hazai termék mutatóját: 2,8 billió dollár2,8 billió dollár..

23. Az év, amikorra Vint Cerf szerint az Internetre 
kapcsolt eszközök száma meghaladja a világ
telefonjainak számát: 2006.2006.

24. Vint Cerf jóslata szerint az Internetre kapcsolt
eszközök száma 2006-ig, a mobiltelefonok
kivételével: 900 millió.900 millió.

25. A repülõgépjáratok száma a világon a következõ 
24 órában: 42 300.42 300.

26. Ahányan utaznak ezeken a járatokon: háromillió.háromillió.
27. Lezuhant járatok száma (szerencsére): 0.0.
28. Azon utazók száma, akik tavaly az Internet segítsé-

gével tervezték meg utazásukat és helyfoglalásukat:
52 millió.52 millió.

29. Alkalmazásfejlesztõk száma, akik tervezik, hogy veze-
ték nélküli alkalmazásokat írnak a jövõ évben: 40%.40%.

30. A Linux, mint webkiszolgáló felület helyezése : #1.#1.
31. A Linuxot futtató webkiszolgálók száma a világon

2000. májusáig: 36%.36%.
32. A Linux helyzete a leggyorsabban fejlõdõ kiszolgáló

operációs rendszerek között: #1.#1.
33. A linuxos kiszolgálókon használt internetes

alkalmazások száma: 40%.40%.
34. Kézi készülékek és hordozható gépek száma 2002-ig:

55 millió.55 millió.
35. Amikorra a kézi készülékek és a hordozható gépek

száma várhatóan meghaladja a PC-két: 2005.2005.
Forrás:
1–17. Richard Saul Wurman: Understanding (Megértés) címû
könyve � http://www.understandingusa.com
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25–27. Boeing
28–29. Evans Data Corp.
30–31. Netcraft
32–35. IDC

Amikor Woody Guthrie az 1930-as években egy kis Los Angeles-i
rádióállomás mûsorában énekelt, a szövegek után érdeklõdõ hall-
gatóknak egy kis daloskönyvet küldött. Ebben találtam: „Ezt a dalt
az 154085. számú szerzõi jogi bejegyzés védi 28 évig. Ha bárkit
azon kapunk, hogy énekli, az menthetetlenül a jó barátunk lesz, mivel
nem vagyunk kisstílûek. Adjátok ki. Írjátok át. Énekeljétek. Bulizzatok
rá. Jódlizzatok rá. Mi csak megírtuk, és soha nem akartunk
ezenkívül mást.”

Pete Seeger, 1967. június

Szerzõi jog, Guthrie stílusában
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