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Láttuk-hallottuk

Bulira fel!
Csak az õrültek veszik magukat teljesen komolyan.
(Sir Max Beerbohm)
Mielõtt az õrült tudós megõrült volna, valószínûleg létezett egy
olyan idõszaka, amikor még csak félig volt õrült: ilyenkor rendezte
a legjobb bulikat. (Jack Handey)
Jéghegy elõttünk!
A szállítási hasonlatokat a vasútról sürgõsen át kell ültetnünk a
hajózásra. Bármennyire ügyesen kormányozzák is titanikjaikat az
olyan „széles sávú” iparmágnások, mint Michael Eisner, Rupert
Murdoch vagy Steve Case, a hatalmas jéghegy, melybe nevüket
vésték, már levált az Északi-sark jégsapkájáról és menthetetlenül
feléjük sodródik. Ezt a jéghegyet természetesen Internetnek hívják.
(Christopher Locke)
A fogalmat illetõen kissé bizonytalan 
Szerintem ha azt mondod, hogy meg fogsz tenni valamit és még-
sem teszed meg, ez a megbízhatóság jele. (George W. Bush)
Ésszerû mellébeszélés
A „Médiakapcsolatok”-nak a világ minden országában törvényte-
lennek kellene lenniük. A legjobb esetben is a médiakapcsolatok
csak az unokatestvérek közötti vérfertõzõ viszonyhoz hasonlítha-
tók. A Weben szerepel a legrosszabb példák egyike: a hirdetési
ügynökségek és a kétes tehetségû webgrafikusok szörnyûséges
szövetsége. (A. Head Lemur)
Ne csupán kortársaidnál és elõdeidnél legyél jobb. Próbálj túltenni
önmagadon. (William Faulkner)
Nem azért használtuk a „nyílt forráskód” (open source) kifejezést,
hogy felidegesítsük a Free Software Foundation embereit, hanem
azért, hogy olyan jelentésteret hozzunk létre, ahol szabadon
beszélhetünk és nem kell attól tartanunk, hogy elijesztjük azokat
az embereket, akiket meg akarunk gyõzni. (Eric S. Raymond) 
Ó, bébi!
A szex a szublimált matematikai ösztön. (M. C. Reed)
2500 mérföld 0,0134 fénymásodpercnek felel meg. Ha 10 Gb/s-t
(OC192C) 1 GB/s-nek veszünk (kerekítés), akkor 13,4 megabájt
lesz az eredmény. Ha 2,5 Gb/s-t veszünk alapul (OC48C), akkor
néggyel kell osztani, így három megabájtot kapunk. 
(Mike O’Dell)
(Újra)indulás! Elõre!
A Windows felismerte, hogy meggondoltad magad. A Windows
most újraindul, hogy alkalmazza a változásokat.
(Gates_throws_tantrum), a Slashdoton
Az irónia halott. (Don Marti)
Nem hiszem, hogy fenyegetést jelentene. Legfeljebb nem lehet
rossz kódot eladni arra alapozva, hogy úgysem nézheti meg senki.
(Amy Wohl a Linuxról és a nyílt forráskódról)
A második legõsibb foglalkozás: a könyvelés.
(Craig Burton)

Õk mondtákLinux-index
1. A befektetõket ért veszteség 

a dot-com cégek bukásakor: 
4,6 trillió dollár

2. A Microsoft vagyona készpénzben:
30 milliárd dollár

3. A Microsoft helyezése készpénzkész-
lete alapján, minden amerikai céget
figyelembe véve: 1

4. Bill Gates és Steve Ballmer szerint
a feliratkozások (például HailStorm)
helyezése a Microsoft jövõbeni
bevételi forrásai közt: 1

5. A Linux Counter Project által jegyzett
leghosszabb folyamatos üzemelési
idõ: 434 nap

6. Az Egyesült Államok postahivatalaiban
ennyi linuxos gépet használnak a leve-
lek válogatásához: 900

7. A � LinuxCertified.com által jegyzett
tanulók között a nõk aránya 
(százalék): 5–8

8. Azon szövetségi számítógépek száza-
léka, amelyek már 1998-ban is
Linuxot használtak: 25

9. Az amerikai Nemzeti Óceán és Légköri
Hivatal (National Oceanic and
Atmospheric Administration – NOAA)
Elõrejelzési Rendszerek Laboratóriu-
mában üzemelõ Linux Beowulf telep-
ben mûködõ Compaq Alpha munka-
állomások száma: 277

10. Ugyanebben a laborban mûködõ
linuxos telepek száma: 2

11. A NOAA új rendszere ennyiszer
hatékonyabb a régi telepnél: 20

12. A Dell vagyona készpénzben:
8 milliárd dollár

13. Az alkatrészek heti árcsökkenése
a Dell szerint, 2001 májusában
(százalékban): 1

14. A Dell alkatrészkészlete ennyi
napra elég: 3

15. A Transaction Processing Performance
Council TCP-H mérései alapján 2001
májusában az SGI 1450 Server által
elért helyezés (IBM DB2 UDB EEE 7.2-
vel, 2.4.3-as Linux-rendszermaggal): 1

Forrás
1–4: Business Week
5–6: Linux Counter project
7: � LinuxCertified.com
8–14: � CNN.com
15: Transaction Processing Performance
Council � http://www.tpc.org/
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