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Láttuk-hallottuk

Ypsilanti, Michigan, 2002. február 4. 
– a nyílt forrású Linux operációs rendszer
lett egy népszerû, új receptszolgáltatás,
a� http://recipesbyemail.com szíve.
A Tap Internet által fejlesztett szolgáltatás
révén egy levelezõügyféllel bárki könnyen
és gyorsan receptek százaiban végezhet
keresést.
„Eredetileg egy ügyfelünk számára készí-
tettünk elképzeléseink egyikének szem-
léltetésére mint elektronikus levél útján
kereshetõ adatbázist” – mondta Michael
Kimsal, a Tap Internet igazgatója. 
Az alaptechnológia elkészülte után azonban
hamarosan úgy döntöttünk, hogy minta-
példányt állítunk fel, amelyet más ügyfe-
leknek is megmutathatunk. Az internetfel-
használók hamarosan rákaptak arra, hogy
a � http://recipesbyemail.com segítsé-
gével találják meg a keresett recepteket.
A rendszeres felhasználók jelentõs száza-
léka vak, amelynek elsõsorban az a ma-
gyarázata, hogy számos weboldalt úgy
elborítottak a látványos JavaScript- és
Flash-animációk, hogy a szöveg-beszéd-
átalakító rendszerekre utalt felhasználók
képtelenek õket használni. „Nagyon meg-
lepõdtem, amikor levelet kaptam ezektõl
a felhasználóktól, mivel erre korábban
nem is gondoltam” – mondta Kimsal.
„Szándékosan csak szöveges leveleket
fogadunk el, hogy a lehetõ legjobb együtt-
mûködést biztosítsuk, függetlenül attól,
hogy valaki Outlook, Palm Pilot vagy mo-
biltelefon segítségével ér-e el minket.
Annak köszönhetõen, hogy a Linuxra ala-
poztuk, mindezt egy puszta dróttal valósít-
hattuk meg, és mégis hasznos dolgot
nyújtunk a felhasználóknak, akik közül
sokan nem rendelkeznek gyors kapcsolat-
tal vagy a legújabb böngészõkkel.”
A rendszer Slackware Linuxra épül Perl,
MySQL, Procmail és PHP felhasználásá-
val. „Hamarosan új lehetõséggel bõvül
a szolgáltatás, és a felhasználók saját
receptjeiket is beküldhetik, ami remé-
nyeink szerint tovább növeli majd a rend-
szer iránti érdeklõdést.”
� http://recipesbyemail.com

Fõzzünk finomakat 

Ha negyedóráig mindenki híres lenne a való
világban, a Világhálón bárki ismertté válna
15 ember számára. (David Weinberger)

Õ mondta
1. Ennyi milliárd dollár értéket tesznek ki a Pentagon könyveletlen

tranzakciói: 2,32,3
2. Hozzávetõlegesen ennyi millió dollárt pazarolt el a Pentagon

az elmúlt két percben: 22
3. A Plútó bolygónál nagyobb átmérõjû holdak száma

a naprendszerben: 88
4. A Föld holdjának átmérõje ennyi kilométerrel nagyobb

a Plútóénál: 1,1761,176
5. Ennyi óra múlva érkezik meg az elsõ levélszemét (spam) azt

követõen, hogy egy levélcímgyûjtõ-alkalmazás rátalált egy
frissen kitett weboldalra: 88

6. Becslések szerint a globális felmelegedés a Föld forgását
2100-ra ennyi tízezred másodperccel fogja lassítani: 11

7. Ennyi százalékkal növekszik a világ 65 év feletti népessége
2025-re: 100100

8. Ennyi százalékkal emelkedik a gyermekek száma a világon
2025-re: 33

9. Ennyi nyilvános, vezeték nélküli világháló-elérési pont felállítá-
sára kerül sor Koreában a nyári labdarúgó világbajnokság
kezdetéig: 25 00025 000

10. A felhasználók ennyi százaléka éri el a weboldalakat közvetlen
megadás vagy könyvjelzõk útján (keresõmotorok használata
helyett) a 2002. február 6-i adatok alapján: 5252

11. Ugyanez egy évvel korábban: 4646
12. Ennyi millió dolláros nyereséget jelentett be a Yahoo 

2000-ben: 7171
13. Ennyi milliárd dolláros veszteség érte volna a Yahoot, ha

a lehetõségek költségét beszámították volna: 1,31,3
14. A mérnökök ennyi százalékánál vált bizonyossá a 10. osztály

elõtt vagy alatt az, hogy milyen pályát választanak: 5959
15. A mérnökök ennyi százaléka „választotta ezt a pályát azért,

mert vonzódott a matematikához és a természettudományok-
hoz, és a mindennapi tevékenységeket új megoldásokkal
szerette volna gazdagítani ”: 7979

16. Ennyi milliárd dollár forog aprópénzben az Egyesült
Államokban: 7,77,7

17. A Walmart.com ennyi operációs rendszert kínál 399 amerikai
dollár értékû PC árukapcsolásával: 00

18. A Wal-Mart üzletek száma világszerte: 43824382
19. A Linux-felhasználók becsült száma legkevesebb fõ: 2 403 0602 403 060
20. A Linux-felhasználók becsült száma legfeljebb fõ: 60 076 50060 076 500
Források
1–2.: CBS News, 2002. január 29.
3–4.: Solarviews.com
5–6.: DSL Reports (� http://www.dslreports.com)
6.: Astronomy.com
7–8.: United States Census Bureau 

(az USA népszámlálási hivatala)
9.: Wireless World Forum
10–11.: ZDNet UK, a WebSideStory adatai alapján
12–13.: Fortune
14–15.: MathSoft-felmérés, 1200 mérnök megkérdezése alapján

� http://www.mathcad.com
16.: Business 2.0
17–18.: Wal-Mart
19–20.: Linux Counter, 2001. február 21. 
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