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Láttuk-hallottuk

1. A linuxos kiszolgálók kínai piacának a következõ öt évre
vetített százalékos növekedése: 49,3

2. Azoknak a fejlesztõknek a száma, akik rendszeresen
nyújtanak be módosításokat a Linuxhoz: 1000

3. A fentiek ekkora százaléka kap fizetséget munkaadójától
linuxos hozzájárulásáért: 10

4. Az utolsó 38000 Linux-módosítás ekkora százalékát
adják a fizetett fejlesztõk: 97,4

5. A Linuxhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások
piaca 2003-ban, milliárd dollárban: 2,5

6. A Dice.com webhelyen szereplõ számítástechnikusi
állások becsült száma: 49

7. A Dice.com ajánlatai közül körülbelül ennyiszer
száz számítástechnikusi álláshoz kellenek linuxos 
ismeretek: 22

8. Az elmúlt évhez képest ez az érték ennyi százalékkal
nõtt: 190

9. A Dice.com ajánlatai közül ennyi számítástechnikusi
álláshoz kellenek linuxos vizsgák: 10

10. Az Apache helyezése a Netcraft webkiszolgálókra 
vonatkozó felmérésében: 1

11. Az Apache százalékos részesedése az utolsó felmérés
szerint (2004 augusztusa): 67,37
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Linux-index Õk mondták
Általános tévhit a Linux fejlesztõk-
kel kapcsolatban, hogy ezek olyan
férfiak, akik szabadidejükben egy pin-
cében ülve kódolnak, s mindezt tisz-
tán a szakma szeretete okán. Az igaz-
ság az, hogy ezek az emberek való-
ban komoly hátteret jelentettek
a Linux számára – nagyjából öt évvel
ezelõttig.

Andrew Morton
� gcn.com/vol1_no1/daily-updates/
26641-1.html
A nyíltságra két helyen van szükség.
Az egyik a forráskód. A másik az adat-
kezelés.

Roml Lefkowitz
Igazgató, nyílt forrás, AT&T Wireless
(beszéd az O’Reilly Open Source kon-
ferencián)
A történelem során még soha nem
láthattunk olyat, hogy az aktuális hely-
zet élvezõi régebbi megoldásokra
épülõ üzleti modelleket védtek volna
az újabb megoldások alkotó jellegû
rombolásától. Most a politika befolyá-
solásával mégis megteszik ezt. A te-
legráf nem akadályozhatta a telefon,
a vasút nem gátolhatta az autó elter-
jedését. Most azonban, a lobbizásra
költött hatalmas összegeknek köszön-
hetõen és a média által igényelt szin-
te végtelen nagyságú pénzek miatt
a politikai folyamatokat ezek a szerep-
lõk befolyásolják.

Howard Rheingold
�www.businessweek.com/
bwdaily/dnflash/aug2004/
nf20040811_1095_db_81.htm
A szabad szoftverek alkalmazása
annak a kérdésnek a megoldására,
hogy a beszállítók, szolgáltatók
sokszínûsége közgazdaságilag, míg
a termékek minél kisebb változatossá-
ga mérnökileg elõnyös, ám a kettõ
összeegyeztetése nehezen megoldha-
tó, az egész iparban egyedülállónak
mondható. Nem tudok hasonló példá-
kat felhozni.

Andrew Morton
�www.groklaw.net/article.php?story
=20040802115731932
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