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Láttuk-hallottuk

Linux-index
1. A Szilícium-völgyben mûködõ 807, tõkében legerõ-

sebb cég felsõvezetésének az elmúlt pénzügyi évben
kifizetett prémium összege: 4,8 milliárd dollár

2. A fenti szám az elõzõ évihez viszonyítva: 2-szeres
3. A fenti cégek részvényárfolyamának esése – az MN

Index alapján – ugyanebben az idõszakban
(százalék): 24

4. A „shit” szó ennyiszer fordult elõ a Comedy
Centralon sugárzott South Park címû mûsor elsõ
részében a képernyõn futó számláló alapján: 142

5. A Comedy Central a fenti South Park-résszel
kapcsolatban ennyi elektronikus levelet kapott: 4

6. A káromkodást támogató levelek százaléka: 100
7. Az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatala által

jóváhagyott szabadalmak száma 2000-ben: 158 118
8. Az IBM helyezése a 2000-ben jóváhagyott

szabadalmak száma alapján: 1
9. Az IBM-nek 2000-ben megítélt szabadalmak száma:

2 886
10. Az amerikai cégek száma a 10 legtöbb amerikai

szabadalmat kapott cég között (2000-ben): 4
11. A japán cégek száma a 10 legtöbb amerikai

szabadalmat kapott cég között (2000-ben): 6
12. A Webvan vesztesége 2001 júliusában, amikor

csõdbe ment: 860 millió dollár
13. A Google által bejárt weblapok száma: 1 346 966 000
14. A Google találatai alapján ennyi weblapon szerepel

a „sun” kifejezés: 25 500 000
15. A Google találatai alapján ennyi weblapon szerepel

a „microsoft” kifejezés: 20 200 000
16. A Google találatai alapján ennyi weblapon szerepel

a „dell” kifejezés: 14 700 000
17. A Google találatai alapján ennyi weblapon szerepel

a „solution” kifejezés: 13 300 000
18. A Google találatai alapján ennyi weblapon szerepel 

az „ibm” kifejezés: 11 200 000
19. A Google találatai alapján ennyi weblapon szerepel 

a „unix” kifejezés: 10 900 000
20. A Google találatai alapján ennyi weblapon szerepel 

a „perl” kifejezés: 7 650 000
21. A Google találatai alapján ennyi weblapon szerepel 

a „python” kifejezés: 2 070 000
22. A Google találatai alapján ennyi weblapon szerepel 

a „linux” kifejezés: 31 600 000
23. A Google által indexelt 1000 lapból ennyin szerepel 

a „linux” kifejezés: 2,35
24. Azok százaléka, akik az elsõk között alkalmazták

a PVR-t (Linux-alapú videorögzítõ megoldás, mint

például a TiVo), és ma többet néznek tévét, mint
korábban: 63

25. Azok százaléka, akik használják a PVR-t, és nem tud-
ják, hogy a felvett, majd késõbb megnézett mûsorok
eredetileg melyik csatornán voltak láthatók: 12

26. Azok százaléka, akik PVR-rendszert vagy hagyomá-
nyos videomagnót használnak és átugorják a hirde-
téseket: 25

27. Az Open Source Initiative által elfogadott felhasználói
engedélyek száma: 22

28. A vezetõ 74 márkából ennyi százalék vesztett
márkaértékébõl az elmúlt tíz esztendõben: 55

29. A 74 vezetõ márka ez idõ alatt ennyit vesztett az
értékébõl: 5%

30. A múlt év során megjelent új termékek száma: 31 432
31. A zene felvételére alkalmas készülékek gyártói

bevételük ennyi százalékát fizetik ki szerzõi
jogdíjként az American Home Recording Act
(AHRA) értelmében: 2

32. Az AHRA szerzõi jogdíjakból ekkora arányban
részesedik a Sound Recording Found (Hangrögzítési
Alap): kétharmad

33. A fent említett alapból ennyi százalék jut a „nem
jegyzett zenészeknek és a vokálénekeseknek”: 4

34. A fennmaradó részbõl ennyi százalék jut a „jegyzett,
a felvételt készítõ mûvésznek”: 40

35. A fennmaradó részbõl ennyi százalék jut a
„hangfelvételek másolására és terjesztésére az adott
évben kizárólagosan jogosult tulajdonosnak”: 60

36. A RedHat aránya a Linux Counter által nyilvántartott
gépek között: 28,39 %

37. A Slackware aránya a Linux Counter által
nyilvántartott gépek között: 22,40 %

38. A Debian aránya a Linux Counter által nyilvántartott
gépek között: 19,30 %

Forrás
1–3:  San Jose Mercury News
4–6: The New Yorker
7–11: United States P atent and Trademark Office
12: The Wall Street Journal
13–23: Google, 2001. július 12.
24–25: Electronic Media a NextResearchbõl
26: The Wall Street Journal
27: Open Source Initiative (� http://www.opensource.org)
28–30: Financial Times
31–35: RIAA
36–38: Linux Counter
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Sorozatunkban olyan cégeket gyûjtünk csokorba,
amelyek huzamosabb ideje számos területen Linuxot
alkalmaznak.
MT-Telecom Kft.
Elsõként lássuk, hogy milyen kiépítést használ ez a cég:
három linuxos kiszolgáló üzemel náluk, amelyek Debian
Linuxot futtatnak.
Az elsõ gép fájlkiszolgálóként mûködik: 400 MHz-es
Celeron processzoros, 128 MB RAM-mal, egy 4 GB-os
és két 13 GB-os merevlemezt tartalmaz programból
megvalósított RAID-del. Az alábbi alkalmazások
futnak rajta:
• fájlkiszolgáló – Samba,
• faxkiszolgáló – Hylafax,
• DNS-kiszolgáló – Bind,
• DHCP-kiszolgáló – DHCP.
A második vas tûzfalként üzemel: 400 MHz-es Celeron
processzorral van felszerelve és 64 MB RAM-mal.
Proxykiszolgálónak Squidet, valamint POP3-proxyt
használnak. A jövõben FTP-proxy és Socks bevezetését
is tervezik.
A harmadik masina webkiszolgálóként dolgozik: 
500 MHz-es  Celeron processzorral és 128 MB RAM-mal.
Webkiszolgálóként Apache-ot, levelezõkiszolgálóként
pedig qmail-t és vpopmail-t használnak.
Az elképzeléseik között szerepel egy FTP-kiszolgáló
(proftpd) és egy Mapguide kiszolgáló kialakítása is.
Linuxot a munkaállomásokon is használnak az irodai
alkalmazások futtatására és kipróbálására.
Interware Kft.
A cégnél Compaq Proliant, illetve AlphaServer DS20,
ES40-es gépeket használnak Debian Linux alatt. A leg-
nagyobb gépük egy Alphaserver ES40, 1 GB RAM-mal
és 36 GB merevlemezzel. Ezen jelenleg átmenetileg kö-
rülbelül 5500 felhasználó levelezése fut, a közeljövõben
azonban komolyabb igénybevételét is tervezik, ugyanis
sokszorosan túlméretezték mind processzor, mind me-
mória tekintetében. Az átlagos kiszolgáló Compaq
Proliant DL380, 256 MB RAM-mal és körülbelül 36 GB
merevlemezzel. A Linuxra bízott feladatok a következõk:
proxykiszolgáló – Squid; webkiszolgáló – Roxen Chal-
lenger; levelezõkiszolgáló – Exim + Courier + IMHO;
hálózatfelügyelet – snmpd + mrtg; a felhasználók kar-
bantartása MySQL adatbázis-kezelõn keresztül történik;
végezetül DNS-szolgáltatás – Bind. A Linuxok, mint az
már fentebb szóba került, megközelítõleg 5500 felhasz-
nálót szolgálnak ki. Nagyon sok saját fejlesztésû webes
programot használnak, amelyek elõállítását megkönnyí-
tette a Linux alatt elérhetõ programozási nyelvek és
eszközök bõséges tárháza. Az összes kiszolgáló fonto-
sabb adatainak biztonsági mentése jelenleg hálózaton
keresztül történik (rsync segítségével) külön kiszolgálóra,
RAID5-be kötött merevlemezekre, de DLT vásárlását ter-
vezik. Amennyiben ez sikerül, szalagra történõ mentésre
fognak átállni. 

Országos Állategészségügyi Intézet
Célkitûzésük a levelezés, a dokumentum- és ügyiratke-
zelés, valamint az egységes felületen történõ személyzeti
nyilvántartás. Az intézet által megvalósított megoldást
az alábbiakban vázoljuk fel.
Az állategészségügy PHARE-keretbõl körülbelül 800 fel-
használós Lotus Notest vásárolt 2000-ben. Ez a követ-
kezõ helyszínekre bontható:
• 20 megyei állategészségügyi állomás;
• 5 állategészségügyi intézet;
• 40 állategészségügyi határállomás;
• 1 FVM állategészségügyi fõosztály.
A megyei állomások, intézetek és az FVM-beli fõosztály
helyi hálózatokkal (átlagosan 25 felhasználó) rendelkezik,
a határok pedig egygépes végpontok. Ezek mindegyike
csillagszerûen kapcsolódik az Országos Állategészség-
ügyi Intézetben (OÁI) kialakított Országos Állategészség-
ügyi Informatikai Központhoz (OÁIK). Minden helyi háló-
zatra egy SuSE 7.0-t futtató IBM Netfinity 3000-es gép
van telepítve  500 MHz-es Pentium III processzorral,
128 MB RAM-mal és 9 GB-os UltraWide-os SCSI me-
revlemezzel felszerelve  ezek a helyi Lotus Notes Domino
kiszolgálót futtatják. Éjszakánként mindegyikük össze-
hangolja egymással az adatait. A központban egy kétki-
szolgálós Notes Enterprise Cluster van telepítve RAID5-
ös merevlemez alrendszerrel. A Lotus Notes saját telep-
megoldását alkalmazzák. Mindkét kiszolgálóban három
IBM UltraWideSCSI3 merevlemez található, és a rajtuk
lévõ lemezrészeken ReiserFS fájlrendszert használnak.
Az üzembiztonság további növelésére azonban a merev-
lemezek tükrözésének kipróbálását is tervezik (a helyi
Notes-kiszolgálókon is).
Az eltelt idõ alatt láthatóvá vált, hogy a lotusos rendszer
jól mûködtethetõ, amelyben a Linuxnak jelentõs szerep
jutott. Régóta foglalkoznak Unixokkal (fõleg SGI IRIX-szel
és PC-s Linuxszal), és véleményük szerint komoly kiszol-
gálórendszert nem is lehet Microsoft-alapokra helyezni:
mind az ár-teljesítmény viszony tekintetében, mind
megbízhatóságban a Linux lényegesen jobb.
Carnation Internet Consulting Rt.
A részvénytársaságnál kilenc PC-alapú kiszolgáló alkotja
az ügyfeleket kiszolgáló gépparkot. A kiszolgálókban
Celeron és Pentium II processzorok találhatók, a memó-
riájuk 32-tõl egészen 256 MB-ig terjed. 8 GB-os IBM
SCSI, illetve 10 GB-os WD és Quantum merevlemezek
tárolják a programokat és az adatokat. Az Abit és az
Asus alaplapokat részesítik elõnyben, ezek közül is a kö-
vetkezõ típusokat: BH-6, BX-6, P2B-F és P3-BF. Minden
kiszolgálón Linux fut, egyelõre RedHat, Slackware és
Debian vegyesen. Szándékukban áll azonban a kiszolgá-
lópark egységesítése, és mivel a Slackware Linuxot ked-
velik, valószínû, hogy rá fog esni a választásuk.
A fájlkiszolgáló és a tartománykiszolgáló feladatokat két
gép látja el Samba segítségével. Egy levelezõkiszolgáló
Sendmailen keresztül biztosítja a cég, illetve az egyéb
tartományok kapcsolatát a külvilággal. A listákhoz egy

Cégcsokor (4. rész)
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