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Láttuk-hallottuk

Múlt hónapban a felkínált programmérnöki állások száma
enyhén emelkedett, különösen itt a Szilícium-völgyben.
Ez a hónap is bizonyítja, hogy ez nem csak egy szeren-
csés véletlen volt.

Munkalehetõségek
Még mindig folyamatos igény van általában az IT munka-
társakra, és fõként a programmérnökökre. Bár úgy tûnik,
hogy ez a kereslet kezd kiegyenlítõdni. A programmérnö-
kök iránti kereslet az IT állások növekedésével arányosan
növekszik. (Megjegyzés: az 1. ábra a 2001. januári állások
számához van igazítva. Ez az érték 2000 januárjában 1-nek
tekinthetõ.)

A programnyelvtõl függõ kereslet irányvonalai
2001 elejétõl kezdve az összes jelentõsebb programnyelv
iránti kereslet érdekesen alakul. A 2. ábra a napjaink
legnépszerûbb programnyelvei iránti keresletet mutatja.
A kereslet tavaly április és május között érte el a csúcs-
pontját. Azóta a kereslet alábbhagyott, de a múlt
hónapban a dolgok érdekes fordulatot vettek. Hirtelen
megnõtt az internetes nyelvek iránti kereslet, és a Java,
C/C++ iránt csökkent. Véleményem szerint a változás
mögött a különbözõ rendszerek összekötésének igénye áll,
melyet hatékonyan meg lehet valósítani a megosztott
adatszabványok és az általános célú parancsnyelvek
(például a Perl) használatával. 

A Visual Basic kakukktojás, a kereslet nõtt,
valószínûleg az új prototípusok elkészültének
köszönhetõen.
�www.accu-usa.org
Reginald Charney az Association of C and
C++ Users amerikai tagozatának vezetõje.

Munkaerõ-piaci folyamatok
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Legutóbbi beszélgetésünkkor Steve Solazzo, az IBM Global Linux Strategy alelnöke elmondta, hogy vállalata eladott a
Lawson Inc. nevû japán gyárnak több mint 15 000 RedHat Linuxot futtató eServert. Solazzo szerint ez volt minden idõk
legnagyobb Linux-értékesítése. Solazzo az IBM gyõzelmeként értékelte a tényt, és hangsúlyozta az esemény jelentõ-
ségét a Linux közösség számára, mondván, a japánoknak nagyon fontos a minõség és a megbízhatóság. A tény, hogy
egy ilyen méretû vállalat a vásárlói oldalra is ezt a rendszert választotta, bizonyíték arra, hogy a Linux „felnõtt a
nagyvállalati szintre”, és ezzel igazolta, amit a linuxos közösség már régóta hangoztat.
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