
1. A CPUBuilders linuxos PC-inek induló ára a Sam's Club
oldalán: 256,68 dollár

2. A Microtel linuxos PC-jének induló ára a Wal-Martnál:
199,98 dollár

3. Egy 2,66 GHz-es, Linux minõsítéssel rendelkezõ, 
Debian Linuxot futtató hordozható gép ára: 1749 dollár

4. A Japán által a Linux-fejlesztõk támogatására fordított
dollármilliárdok száma: 8,3

5. A nyílt forrású fejlesztésekben részt vevõ tajvani
vállalatok száma: 20

6. A tajvani fejlesztõk által elõállított nyílt forrású
programok értéke millió dollárban számolva: 3,4

7. A tajvani kormány ennyi millió dollárt fordít a nyílt forrású
programfejlesztés népszerûsítésére: 3,4

8. A tajvani kiszolgálók ekkora százaléka futtat jelenleg nyílt
forrású programokat: 10

9. A tervek szerint 2007-ben a tajvani kiszolgálók ekkora
százalékán fognak nyílt forrású programok futni: 30

10. A tajvani személyi számítógépek ekkora százaléka futtat
jelenleg nyílt forrású programokat: 0,2

11. A tervek szerint a tajvani személyi számítógépek ekkora
százaléka fog nyílt forrású programokat futtatni: 5

12. Ennyi milliárd dollárt fizetett ki a Sun Microsystems a
Cobalt Networks részvényeiért 2000-ben: 2

13. A Sun által 2004. február 19. után is tovább gyártott
Cobalt-termékek száma: 0

14. A tervek szerint Kínában ennyi millió példányban fogják
telepíteni a Linux alapú Sun Java Desktop Systemet: 200

15. A Sun Java Desktop Systemet 2004. januárjától kezdve
minden évben legalább ennyi példányban fogják
telepíteni: 500 000

16. A Sun Java Desktop Systemet 2004 januárjától
kezdõdõen évente legfeljebb ennyi példányban fogják
telepíteni: 1 millió

17. A Sun tervei szerint ennyi linuxos PC lesz 
Kínában: 500 millió

18. A Microsoft Office – OpenOffice.org átállással elérhetõ
költségmegtakarítás százalékos aránya: 60-70

19. Sao Paulo 72 teleközpontját hetente ennyi ember veszi
igénybe: 150 ezer
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Linux-index Õk mondták
Elnökünk komoly kihívás elé állította
IT szervezetünket, illetve valójában az
egész IBM-et. Azt kérte, hogy 2005
végéig Linux alapú asztali gépek
használatára álljunk át. Az átállás az
összes termelékenységnövelõ, web-
elérésre vagy dokumentumok meg-
tekintésére használt program nyílt
szabványon alapuló megfelelõjével
való helyettesítését jelenti.

Bob Greenberg, 
CIO, IBM

� http://www.theinquirer.net/
?article=13485
A szabványok nem állnak az újítások
útjában. A jó szabványok akkor szület-
nek meg, amikor az iparág szereplõi
már sikeresen kiirtották a hibákat egy
megoldásból, majd fogják magukat,
és az egészet leírják. Minden sikeres
szabvány így jött létre, gondoljunk
csak a grammra, a méterre, a feszült-
ségre, az oktánszámra, a TCP/IP-re
vagy akár az XML-re.

Tim Bray
� http://www.tbray.org/ongoing/
When/200x/2003/05/10/RSS-std
A legtöbb mûvészeti ágat élõben,
bizonyos szempontból ugyanúgy
mûvelik, nem igaz? Ha a mûvészet
támogatói nem a teljesítményért
fizetnének, és magukat sem a tel-
jesítményben tennék érdekeltté, a
mûalkotásokat nem az aranyrudakhoz
hasonlatosan kezelnék, akkor a P2P
messze nem jelentene akkora fenye-
getést, mint amilyennek most mutatni
próbálják.
Ugyanez érvényes a programok és
a nyílt forrás viszonyára is – a sikeres-
ség nem egyenlõ a rejtõzéssel és a
tökéletes kód megalkotásával, sokkal
inkább egy közösségi kódot elõállító,
közös folyamatban szükséges min-
denkinek részt vennie.

Brian Behlendorf
(elektronikus levél)

A világ csak a cselekvést jutalmazza.
Nincs más, amit ily nagyra értékelne.

Scott Adams
� http://paulboutin.weblogger.com/
2003/12/22
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