
1. Az informatikai kiadások várható növe-
kedési aránya 2003-ban: 4%

2. A kiszolgálók számának várható növeke-
dési aránya a vállalati kiszolgálók körében:
a 2002-ben tapasztalt több mint ötven szá-
zalékos növekedésen túl további 40 száza-
lékos növekedés várható a Linux-kiszol-
gálók körében 2003-ban.

3. A Linux várható növekedési aránya
Ázsiában 2003-ban: 24%

4. A Microsoft Windows várható növekedési
aránya Ázsiában 2003-ban: 6%

5. Az IBM Linuxból származó bevétele az IBM
saját bevallása szerint (milliárd dollár): 1

6. A HP Linuxból származó bevétele a HP
saját bevallása szerint (milliárd dollár): 2

7. Ennyi milliárd dolláros kártérítést követel
az SCO az IBM-tõl az SCO-engedéllyel
rendelkezõ AIX forráskód révén kiszivárog-
tatott üzleti titkokért: 1

8. Ekkora költségmegtakarítási arányt tapasz-
talt a Merrill Lynch brókerház, amióta az
IBM nagygépeken Linuxot futtat: 40–50%.

9. Legalább ennyi millió dolláros éves meg-
takarítást ért el a Merrill Lynch azáltal,
hogy teljes körben alkalmazta a linuxos
nagygépstratégiát: 100

10. Ennyi linuxos gépet használnak jelenleg
a Morgan Stanleynél: 400

11. Ennyi további linuxos gép bevetését ter-
vezi a Morgan Stanley: 300

12. A Morgan Stanley ekkora ár/teljesítmény
növekedési szorzót tapasztalt a hat négy-
processzoros Linux-gépen: 13

13. Ennyi százalékos költségjavulást ért el a
Lehman Brothers a Linux jóvoltából: 50

14. Ennyi százalékos teljesítményjavulást ért el
a Lehman Brothers a Linux jóvoltából: 20

15. A háztartásokba bekötött normál telefon-
kábel-sávszélesség teljesítõképességének
jelenlegi kihasználtsága: 1%

16. A jelenleg eladott IBM-kiszolgálók ennyi
százalékán fut Linux: 15–20

17. A Linux-felhasználók számának éves növe-
kedési aránya az elkövetkezendõ pár évben
Scott McNealy, a Sun ügyvezetõ
igazgatója szerint: 30%

Források1–2.: Aberdeen Group3–4.: International Data Corp., az Economic Times magazinbanmegjelent cikk alapján5–6.: eWeek7.: SCO8–14.: Risk Waters Group15.: Bob Frankston16.: Jim Stallings, IBM17.: Associated Press
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Linux-index Rendszermag-fejlesztési hírek
Megszületett a FUSE Project (fájlrendszer a felhasználói
területen) 1.0-s változata. A Unix egyik alapötlete az, hogy
olyan eszközöket kell adni, amelyek általános, együttmûkö-
dõ módon végzik el az alapvetõ mûveleteket. Ezek az esz-
közök általában a fájlrendszerben fájlként tárolt adatfolya-
mokkal dolgoznak. Egyes eszközök, például az SSH, az FTP
és a tömörítõprogramok azonban kilógnak a sorból, mivel
a fájlokat nehezen kezelhetõ formátumúra alakítják, vagy
a hálózaton elérhetõ más rendszerekkel mûködnek együtt.
Ismét más eszközök ragaszkodnak a saját belsõ vezérléshez,
így egyetlen alapvetõ Unix-eszköz használatát sem teszik
lehetõvé. A FUSE segítségével a felhasználó az ilyen prog-
ramok bármelyikét egy fájlrendszerszerû felület mögé rejt-
heti, s így minden mûvelet fájlmûveletként végezhetõ,
kihasználva az alapvetõ unixos eszközök gazdag kínálatát.
Elkészült a 2.4-es változatban megjelent virtuális memória
(VM) alrendszer részletes leírása – köszönet érte Mel Gor-
man-nak. Hajdanán Linus Torvalds a teljesen új VM alrend-
szert belepottyantotta a Linux-rendszermagjába, egyenesen
a megbízható kiadás kellõs közepébe. Ez igen nagy port
vert fel a fejlesztõk körében, részben amiatt, hogy Andrea
Arcangeli, az új kód szerzõje gyakorlatilag semmilyen leírást
nem mellékelt hozzá. Melnek hathavi munkájába került 
– jóval többe, mint eredetileg gondolta volna –, mire elké-
szítette a teljes VM mûködésének átfogó magyarázatát,
illetve magát a forráskódot megjegyzésekkel látta el.
A rendszermag hibakövetési adatbázisához (Kernel Bug
Database) részletes leírást készített az adatbázist létrehozó
John Bradford. Ez az adatbázis az éppen idõszerû Bugzilla-
adatbázis hibáinak kiküszöbölésére jött létre, és számos
fejlesztõ használja. A hibakövetési adatbázis nem a szokvá-
nyos módon mûködik, és a Linux-rendszermag sajátos igé-
nyeihez igazodó szolgáltatásokat kínál, például a .config
fájl beállításai szerinti keresést.
A dinamikus rendszermagmodul támogatása (DKMS) a Dell
egyik fejlesztõcsapatának mûve. A GPLed-fejlesztés célja,
hogy lehetõvé tegye, hogy az eszközvezérlõ-programok for-
ráskódja a fájlrendszerben bárhol lehessen, ne csak a rend-
szermag forrásfájában. 2003 márciusában ott tartunk, hogy
a DKMS a 2.4-es változatra jellemzõ, és nem veszi figye-
lembe a 2.5-ös változatban megjelenõ jelentõs átdolgozá-
sokat, amelyek különösen a modul kódját érintik.
Több csoport is dolgozik az IPv6 szabvány IPSec protokoll-
jainak megvalósításán. Az IPSec protokollkészlet olyan
keretrendszer, ami támogatja a titkosítást és a hitelesítést
az IP-címek szintjén, míg az IPv6 célja a rendelkezésre álló
IP-címek számának a növelése. Habár az IPv6 széles körben
még nem terjedt el, fontos a háttér folyamatos fejlesztése,
hogy egy napon majd át lehessen rá térni a betegeskedõ
IPv4 szabványról. Kazunori Miyazawa, Kunihiro Ishiguro,
Hideaki Yoshifuji és Mitsuru Kanda egyesült erõvel azon
munkálkodik, hogy az IPv6 IPSec támogatása mûködjön a
2.5-ös rendszermagfában.

Zack Brown
Linux Journal 2003. június, 110. szám
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