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Láttuk-hallottuk

Õk mondták
Nem önmagában a nyílt forráskód
zavarja õket, sokkal inkább az, hogy
most már nem õk az olcsó megoldás.
Korábban a Microsoft volt az alacsony
költségû megoldás, így ennek megfe-
lelõen alulról támadva próbált verse-
nyezni a drága üzleti rendszerekkel.
Most elõször fordult elõ, hogy a sze-
repek felcserélõdtek és a Microsoftot
támadják alulról alacsony költségû
megoldások.

Brad Silverberg, 
a Microsoft igazgató-
csoportjának volt tagja 
(�www.milestone-group.com/news/
04_07/Silverberg.html)

Nincs jó DRM (digital rights
management). Pont.

Jean Bedord, 
a Shore Communications kiadóipari
elemzõje. Az idézet David Becker
„Have e-books turned a page?”
írásában olvasható 
a CNET News.com oldalon
� news.com.com/
Have+e-books+turned+a+page%3F/
2100-1025_3-5326015.html?tag=st.pop

Nyílt szabványok nélkül, a program
szabadsága csak illúzió. A nyílt szab-
ványok a programok szabadságának
alapját jelentik.

Larry Rosen
a Nyílt forráskódról, Nyílt szabványok-
ról, élõszóban
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1. A Linux elõre jelzett növekedési ütemének 
számjegyei: 2

2. Azon UNIX felhasználók százaléka, akik szívesen
váltanának platformot: 4

3. Azon Microsoft Windows felhasználók százaléka, akik
szívesen váltanának platformot: 10

4. Nyílt forráskódú projekteken dolgozó fejlesztõk száma
Észak Amerikában, millióban: 1.1

5. Észak Amerikában legalább ennyi millió fejlesztõ
dolgozik 64-bites rendszereken: .5

6. Észak Amerikában közel ennyi millió ember dolgozik
grid számítási projekteken: .25

7. Észak Amerikában közel ennyi millió fejlesztõ dolgozik
fürtözött megoldásokon: .5

8. Az fürtözött megoldásokon dolgozó Észak Amerikai
számítástechnikai fejlesztõk százaléka: 17

9. Ennyi ezer párhuzamos hanghívást képes kezelni
percenként a Linux alapú Készültségi Válaszadó
Rendszer (Emergency Response System): 10

10. Ennyi ezer párhuzamos bejövõ forródrótot tud kezelni
az ERS: 30

11. Ennyi ezer párhuzamos fax hívást kezelhet az ERS: 5
12. Ennyi ezer párhuzamos szöveges üzenetet kezelhet

az ERS: 5
13. Az internet százalékos növekedési üteme az elmúlt

12 hónap alatt 2004-ig bezárólag: 26.1
14. Ez alatt az idõszak alatt felvett új gépnevek száma

millióban: 10.7
15. A Netcraft által felmért helyek száma 2004 júniusában

millióban: 51.635284
16. Ennyi millió helyen futtatnak Apache kiszolgálót:

34.710235
17. A összes kiszolgálóhoz képest az Apache százalékos

aránya: 67.22
18. Az részesedésének növekedése a múlt hónapban: .17
19. Microsoft IIS rendszert futtató kiszolgálók százalékos

aránya: 21.35
20. A Microsoft IIS csökkenése a múlt hónapban: -0.13

Források

1-3: LinuxWorld, a Yankee Group jelentésébõl válogatva
4-8: Evans Data Corporation

9-12: Emergency Response Network
13-20: Netcraft
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