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Tények, érdekességek az informatika világából 

Modern közmondások 
 Ép hardverben ép szoftver. 
 Kétszer küldi el az e-mailt, aki gyorsan küldi el az e-mailt. 
 Jobb ma egy notebook, mint holnap egy szerver. 
 Ravasz, mint a sakkautomata. 
 A szomszéd gépe mindig gyorsabb. 
 Szövegszerkesztőből nem lesz vírusölő. 
 Ki mint installál, úgy szörfözik. 
 Mutasd a háttérképed, megmondom, ki vagy! 
 Sok könyvtár közt elvész a file. 
 Alapvetően 10 fajta ember létezik: aki ismeri a kettes számrendszert, és aki 

nem. 
 Bízzál Istenben, és mentsél rendszeresen. 
 Ha egy program használható, meg kell változtatni. Ha egy program hasz-

nálhatatlan, dokumentálni kell. 
 Ha az építészek úgy építenék az épületeket, ahogy a programozók progra-

moznak, az elsőként felbukkanó fakopáncs kiirtaná a civilizációt. 
 A számítástechnikus olyan ember, aki olyasvalamit javít meg, ami el sem 

romlott. 
 És a hetedik napon Isten dokumentációt írt. 
 Tévedni emberi dolog; azonban az igazán bolond dolgokhoz még számító-

gép is szükséges. 
 Sose bízz olyan számítógépben, amit nem tudsz megemelni. 
 Az iterálás emberi; a rekurzivitás isteni. 
 A programozás egy művészeti ág, ami ellentámadásba kezd. 
 Az igazi programozó nem látja el megjegyzésekkel a forráskódot. Ha nehéz 

lenne megírni, bizonyára nehéz lenne megérteni is 
 A PASCAL nem programozási nyelv. Ez csak egy kísérlet volt a C és egy 

drogos pingvin flexibilitásának egyesítésére. Továbbá sok olyan 
számítástechnikus professzor által választható „nyelv”, akik nincsenek fel-
készülve IGAZI programozásra. Tehát ez nem programozási nyelv. 

 Minden jól futó program idejétmúlt. 
 Ha első alkalommal nem jársz sikerrel, bizonyára igazi programozó vagy. 
 Az igazi programozó meglepődik, amikor autójának kilométerszámlálója 

99999-ről nem A0000-ra vált 
 A számítógépek nem intelligensek. Csak azt gondolják magukról. 
 Hibamentes program írására két mód van; de csak a harmadik működik. 
 Egy program soha nem készül el, csak a fejlesztését hagyják abba. 
 A programozás 10%-ban tudomány, 25%-ban leleményesség és 65%-ban a 

leleményesség ösztökélése, hogy együttműködjön a tudománnyal! 
 Az ember agykapacitásának általában csak kb. 10%-át használja ki – a 

fennmaradó rész az operációs rendszernek van fenntartva. 


