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Láttuk-hallottuk

A Netcraft cég 1995 szeptembere óta figyeli világszerte a kiszol-
gálók piacát. Felmérései tanúsága szerint akkoriban még az NCSA
kiszolgálója vezetett óriási fölénnyel, 1999-re azonban ez a termék
végleg eltûnt a felmérésekbõl.
Az adatok tanúsága szerint világszerte az Apache a piacvezetõ
webkiszolgáló, ugyanis 1996 óta e terméké a legnagyobb a piaci
részesedés (tavaly meghaladta a hatvan százalékot). A Netcraft
jelentése szerint idén januárban azonban 1,29 százalékot veszített
részesedésébõl az Apache. A Microsoft IIS 1,82 százalékkal erõsö-
dött, a harmadik helyezett Sun Iplanet-kiszolgáló pedig 0,29 száza-
lékkal visszaesett. Az Apache és a Microsoft egyaránt növekedést
mutatott (abszolút értékben). A Netcraft 16 207 982 tartomány
esetében talált Apache-t, és 5 903 512 esetben Microsoft-kiszol-
gálót. A Netcraft más fejleményekre is felhívja a figyelmünket.
Elemzése alapján a Microsoft webkiszolgálópiacon mutatott
viszonylagosan állandó részesedésével ellentétben az SSL-t alkal-
mazó kiszolgálók körében állandó és töretlen növekedés tapasz-
talható, ide számíthatjuk már az Interneten titkosított tranzakciókat
bonyolító webhelyek 49 százalékát. Nem tagadható, hogy ebben
nagy szerepet játszanak a Microsoft alkalmazásai, mivel nincs
a Microsoft Commerce Servernek egyértelmûen megfeleltethetõ
termék a unixos világban.
A Netcraft felmérése egyúttal fényt derít arra is, hogy a PHP-t
rendkívül gyors ütemben helyezik üzembe: világszerte több mint
ötmillió Apache kiszolgálón található PHP-modul. Ez az Apache-
rendszerek majdnem 40 százalékát jelenti. Igaz, hogy valójában
jóval kevesebb helyen használják a fent említett modult, de az
általánosan elterjedt nézet szerint a PHP-t könnyebb programozni,
mint a Perlt vagy a JSP-t, és feltûnõen rövid idõ alatt fejlesztõk
széles rétegének tetszését nyerte meg. A PHP, a MySQL adatbázis-
kiszolgálóval és az Apache webkiszolgálóval magától értetõdõ
alkalmazásfejlesztési környezetet alkot, és a Microsoft
IIS/ASP/SQL-kiszolgáló hármas méltó linuxos megfelelõje.

A Microsoft és a PHP erõsödik

Õk mondták
A végsõ próbatétel – Szinte minden férfi
jól viseli a versenyhelyzetet. Ha igazán
próbára akarod tenni a személyiségét,
ruházd fel hatalommal. (Abraham Lincoln)
Az ár számít – Az egyetlen dolog, amit
nem tehetsz meg a nyílt forráskódú prog-
ramokkal, az az egyeduralomra alapozott
pénzszerzés. (Jeremy Allison)
Haiku-Foo – Minden apt-get minket erõsít.
Dist-upgrade-elj a nagy dicsõségért!
(Debian Haiku, írta Marc Merlin)
Zárt forrású vita – Hosszú távú célkitû-
zésünk, hogy a lehetõ legtöbb eszközre
Windows CE kerüljön, és szabvánnyá
váljon. Nem muszáj, hogy nyereséges
legyen az elkövetkezendõ néhány évben.
Az MS-DOS elsõ kiadásán sem kerestünk
pénzt. Ha tíz dolláros áron be tudsz törni
erre a piacra, akkor rajta! (Bill Gates)
Miután megnyitottuk az InterBase forrás-
kódját, az ügyfelek elsõ kérdése az volt,
hogy mennyibe kerül. A program leglénye-
gesebb tulajdonsága a nyílt forráskód után
az árcédula volt. (Ted Shelton)
Végre a nyílt forráskódnak hála, a cég
fejlesztései nem halnak meg a céggel
együtt. (Deirdre Saoirse)
A linuxos webkiszolgálókat mûködtetõknek
lehetõségük nyílik-e arra, hogy építhesse-
nek a .NET-re? Természetesen igen. Ez
azonban nem azt jelenti, hogy a hosszú
távú terveink nem arról szólnak, hogy ezek
a kiszolgálók is Windowst futtassanak,
de biztosítjuk a .NET használatának lehetõ-
ségét. (Steve Ballmer)
Én nem tartozom azok közé, akik szerint
Bill Gates maga az ördög. Csupán az a
gyanúm, hogy ha a Microsoft összeállna
az ördöggel, nem lenne szüksége
tolmácsra. (Nick Petreley)
Az igazság és az õszinteség kifizetõdõ? Ha
az igazság és az igazság keresése között
kell választanom, az utóbbit választom.
(Bernard Berenson)
Ha elárulod az igazat, nem kell semmire
sem emlékezned. (Mark Twain)
Mindig az õszinteség a legjobb megoldás.
Ha színlelni tudod, nyerõ vagy. 
(George Burns)
A csukott száj nem kel szárnyra. 
(Simon Murcott)

Szóval, milyen gyakran is pötyögik be a nevedet a Google
keresõbe? Hogy ezt megtudjuk, létrehoztunk egy hirdetést a
Google AdWords oldalán, majd megkértük a Google üzemeltetõit,
hogy becsüljék meg, mennyibe kerülne havonta a hirdetés, ha
akkor jelenne meg, amikor valaki a következõ nevekre keres:
Larry Augustin: 0 Eric Raymond: 4000
Chris DiBona: 0 Doc Searls: 0
Phil Hughes: 0 Richard Stallman: 0
Rob Malda: 0 Linus Torvalds: 1300
Don Marti: 4000 Richard Vernon: 0
Rick Moen: 0 Bob Young: 0
Bruce Perens: 0
Természetesen kipróbáltuk operációs rendszerekre is.
Linux: 4 284 200
Windows: 5 653 800
Unix: 872 900
A becslések nem kerülnek pénzbe. Próbáld ki te is a
� http://adwords.google.com/ weblapon.

Gondolj rá úgy, mint az árverésre

Éhen halok!
A tárolás olyan, 

mint az evés.
Takarékoskodhatsz 

rajta, de enned 
azért muszáj.

Colin Ferenbach, az
EMC tárolókkal
foglalkozó cég

jövõjérõl
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