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Láttuk-hallottuk

1. A betegek és idõsek ellátására terve-
zett Linux alapú japán robot, a Waka-
muru magassága centiméterben: 100

2. A Wakamuru szókincsének nagysága:
10 000 szó

3. A meglévõ rendszerek fenntartására
költött IT-költségek százalékban: 79

4. A megtakarítás százalékban, ha Unix
helyett Linuxot használnak az Oracle
futtatására: 45–80

5. A nyílt forrású fejlesztésekre 2003-ban
ennyi milliárd jent irányzott elõ a
japán Gazdasági, Kereskedelmi és
Ipari Minisztérium: 1

6. A következõ pénzügyi évre ennyi mil-
lió jent terveznek elkölteni azokra a
kutatásokra, amelyek a japán kor-
mányzat által használt számítógépek
nyílt forrásra való átállásának lehetõ-
ségét vizsgálják: 50

7. Az SGI nagygép értéke amerikai dol-
lárban, amelyet 12 Red Hat Linuxot
futtató, telepbe szervezett PC-vel cse-
réltek le a Johnson Ûrközpontban,
Houstonban: 1 600 000

8. Az SGI nagygép éves karbantartási
költsége amerikai dollárban: 50 000

9. A 12 PC és operációs rendszerük
költsége amerikai dollárban: 25 000

10. Az elsõ tíz webszolgaltató közül ennyi
futtat Linuxot: 9

11. 2002-ben ennyi százalékkal csökken-
tek az IT-kiadások az IDC szerint: 4,1

12. 2003-ban a vállalatok ennyi százaléka
tervezi növelni az IT-kiadásait az IDC
szerint: 85

13. Ennyi százalékkal esik vissza az átlagos
vállalkozások számítógépre és progra-
mokra fordított kiadása 2003-ban a
Goldman Sachs szerint: 1

14. Elõreláthatóan ennyi százalékkal
növekszenek az IT-kiadások 2003-ban
a Forrester Research szerint: 1,9
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Az egyetemek nagyon költségérzékenyek, és az Intel alapú rend-
szerek viszonylagos alacsony költsége a Linux sokoldalú felhasz-
nálhatóságával összekötve hamar szabvánnyá válik, különösen a
jó hírû mérnökiskolákban. A forráskód szabad elérhetõsége arra
sarkallja az egyetemeket, hogy számítástechnikai tantárgyaikat
Linuxra alapozzák. (Billy Marshall, Red Hat)
A 3-as változat alapjainak fejlesztését fõleg azok a vállalatok
pénzelik, amelyeknek Hans Reiser felhasználói engedélyeket adott
el a GPL mellett. Ezek a vállalatok nem akarják tudni, hogy zárt
kódú termékük a ReiserFS-en alapul. Az ügyvédem azt kérdezte:
„Az emberek fizetnek neked ezért?” Aha. Hi-hi. Az élet szép. Ha
megveszed a ReiserFS-t, a saját feladatodra összpontosíthatsz,
ahelyett, hogy az egész állományrendszert újra feltalálnád. 
(mkreiserfs, a reiserfsprogs 3.6.5-ban)
Az elsõ felfedezés, amit most be szeretnék mutatni, egy lustáknak
való algoritmus tudományos cikkek elõkészítésére. Írd le, amit
akarsz, és ne idézz senkitõl semmit. A sértõdött olvasók az összes
olyan cikk adatát el fogják küldeni, amikre hivatkoznod kellett
volna. (Paul Graham)
A Unix és Linux összehasonlítása azt az eredményt hozta, hogy
egy Intel alapú számítógép 2–5-ször nagyobb teljesítményt
(üzenet/másodperc) nyújtott, mint a Sun Sparc számítógép, fele
árért. (Casey Merkey – Global Linux Program Manager, 
Reuters' Market Data System)
Sajnálatos módon 2003 nem a vállalati, linuxos asztali gépek éve
lesz, de a nagy rendszergyártók (a Dell, a HP, az IBM és a Sun)
várhatóan egyre inkább az asztali gépeken futó Linuxot támogatják
(amire 2002-ben gyakorlatilag ügyet sem vetettek), mivel felismer-
ték, hogy több Linux-kiszolgálót tudnak eladni, ha létezik használ-
ható asztali gépes Linux. (Aberdeen Group)
Egy évvel ezelõtt azt mondtuk, hogy 2007-re „senkit sem fognak
kirúgni azért, ha a Linuxot javasolja”. Négy évvel csökkentve a
magunk szabta határidõt most azt állítjuk, hogy egy informatikai
beszerzõt manapság már ki is rúghatnak azért, ha nem veszi
figyelembe a Linuxot. Ez kis lépés ugyan, de jelentõségében ahhoz
hasonló, amit Neil Armstrong tett. (EWeek)
Az IBM termékcsaládoknak továbbra is támogatniuk kell
mindenféle környezetet. Ilyen módon nem számít, hogy milyen
téren mûködünk együtt az ügyféllel, a Linux mindenképpen a
részét fogja alkotni. (Jim Stallings – IBM Linux manager)
Ezentúl nem vagyunk egyetlen fejlesztési környezetbe bezárva.
Ha át akarnánk ültetni egy alkalmazást (HP-UX rendszerre), az
gondot jelentene. A Linux használata azonban lehetõvé teszi,
hogy az alkalmazást általánosan elterjedt IBM-, HP- vagy Dell-
gépen futtassuk, s közben kiaknázzuk a környezet által nyújtott
elõnyöket. (Bridget O'Connor – Lehman Brothers)
A Linux nem lesz túl hasznos az átlagembereknek – inkább
a hozzánk hasonló vállalatok számára lesz az. (Scott McNealy 
– CEO, Sun Microsystems)
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Õk mondták

Egy informatikai
beszerzõt
manapság már 
ki is rúghatnak
azért, ha nem
veszi figyelembe
a Linuxot.
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