Láttuk-hallottuk

5. Köztudott, hogy Linus a Helsinki Egyetem Számítástudományi Intézetében tanult, amikor elkezdte a
Linux fejlesztését. Mi Linus anyanyelve?
6. Ray Tomlinson, aki Cambridge-i BBN-nél dolgozik
kutatóként, valami különlegesen fontosat hajtott
végre 1971-ben. Mi volt ez?
7. Egy etimológiai kérdés: William Gibson, a
Neurománc címû ismert regényében egy új szót
alkotott. Mi ez a szó?
8. Mi Linus Torvalds második keresztneve?
9. Melyik alkalmazásról szólnak a Linux Journal következõ sorai: „Ha az emberek már igeként használják
programod nevét, biztos lehetsz a sikerében”?
Ugyanebben a cikkben a következõket is olvashatjuk: „Nem lehet véletlen egybeesés, hogy e program
terjedésével a Linux lekerült arról a listáról, amely a
könnyen feltörhetõ rendszereket tartalmazza.”
10. Egy jelentõs mû szerzõje a köszönetnyilvánítást a
következõ sorral fejezi be: „… és köszönet az AT&T
Bell Labsnek, hogy kirúgtak, és ezáltal megszülethetett a mû.” A mû jellemzésére vonatkozóan a Wired
címû magazin a következõket írja: „Egy könyv, amely
kiadásának a Nemzetbiztonsági Hivatal örült a legkevésbé.” Ezek alapján a kérdés a következõ: mi a
könyv címe és ki az írója?
Válaszok
1. Linus Torvaldsé
 http://www.cs.helsinki.fi/~torvalds
2. Craig Mundie-ról, a Microsoft alelnökérõl.
3. Totyogó pingvinek vagy úszó pingvinek. A vízben
lévõ pingvinek csoportját úszó pingvineknek
nevezzük, a jégen járó pingvinek csoportját pedig
totyogó pingvineknek. Ezen meghatározások a
Negyedik Nemzetközi Pingvin Konferencia (Chile,
2000) munkáját dicsérik.
4. A híres-hírhedt Halloween-dokumentumokból.
Aki nem hallott a Halloween-dokumentumokról,
a következõ címen megtalálhatja õket:
 http://www.opensource.org/
halloween/halloween1.html

Kérdések
1. Mely személy weboldalának a címe a következõ:
„Egy világháló-analfabéta honlapja”?
2. Linus Torvalds a következõket jegyzi meg egy
bizonyos személy nyílt forrású alkalmazásokról szóló
beszédével kapcsolatban: „Inkább hallgatom Isaac
Newtont, mint X-et. Igaz, hogy már háromszáz éve
halott, de kevésbé bûzlik tõle a terem.” A kérdés
egyszerû: kirõl beszélt Linus?
3. Mi a pingvinek két csoportjának gyûjtõneve?
4. Vinod Valloppillil (Microsoft) néhány hízelgõ
kijelentést tett a Linuxszal kapcsolatban:
„A Linux a Unix-rendszerek legkiválóbb képviselõje,
amelyet nagyon fontos alkalmazások futtatásához
használnak.”
„A Linux alkalmazása a fontos feladatokat ellátó
rendszerek esetében nagy elismertségnek örvend.”
„Összehasonlításképpen: ugyanazon a gépen
korábban IE4-NT4-rendszert, majd egy LinuxNetscape Navigator-együttest futtattam, az utóbbi
30–40 százalékos sebességnövekedést mutatott a
HTML és a grafika megjelenítésében.”
Honnan származnak Vinod Valloppillil hízelgõ
megjegyzései?
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Egyértelmû?

5. Igaz,hogy Linus Helsinkiben, Finnország fõvárosában nõtt fel, de az anyanyelve svéd. Finnországban
jelentõs a svéd anyanyelvû lakosság, akik magukat
finlandssvenskeknek nevezik.
6. Õ küldte a világ elsõ e-mailjét hálózaton keresztül.
Véleménye szerint ez olyan ártalmatlan volt, mint
a QUERTYIOP.
7. Kibertér (cyberspace).
8. Benedict.
9. Fyodor Nmap nevû programja. A cikk a szerkesztõk által legjobbnak ítélt programokat írja le, az
Nmapet a legjobb biztonságtechnikai eszköznek
választották.
10. Bruce Schneier: Alkalmazott kriptográfia.

Sumit Dhar

SuSE javító CD
A Linuxvilág olvasói abban a szerencsés helyzetben
vannak, hogy augusztusi számunk egyik CD-mellékletén
a SuSE Linux 8.0-hoz addig megjelent összes hibajavítást megtalálhatják. Ennek a korongnak és a YaST2nek a segítségével rendszerüket pár gombnyomással
frissíthetik. Ezt azért is fontos megtenni, mivel a fejlesztõk nagyon sok hibát kijavítottak a megjelenés óta.

www.linuxvilag.hu

Mivel a YaST2 csomagtelepítéshez mind rendszergazdai jogokra, mind a grafikus felülethez való hozzáférésre szükség van, a rendszergazda módba történõ
váltáshoz a sux - parancsot kell használni a su helyett. Ezután indítva a YaST2 barátságos és kényelmes felületén frissíthetjük rendszerünket.

Csontos Gyula
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