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Láttuk-hallottuk

Halandzsapárosítás: ki mit csinál?
Akciós áru

Amikor mezei
lapkákat használsz

mezei merev-
lemezekkel, ezeket

pedig gyors
ethernettel kötöd

össze, akkor mezei
operációs rendszerre

van szükséged:
például ilyen a Linux.
(John K. Thompson)

Az Új Falu
Mivel a Web nem

kézzelfogható, a
távolság sem játszik

benne szerepet.
Vegytiszta társadalmi
övezet; csak belõlünk

áll és mindabból, amit
írtunk – azt pedig

másoknak írtuk.
A Web találkahely

boldog-boldogtalan
számára, melyet

szabad akaratunkból
hoztunk létre.

(David Weinberger)

Megoldások: 1-f, 2-e, 3-j, 4-d, 5-m, 6-o, 7-p, 8-q, 9-l, 10-s, 11-r, 12-k, 13-b, 14-g, 15-c, 16-h, 17-i, 18-a, 19-n

Ki tudod-e találni, hogy az alábbiakban felsorolt cégek mi mindent halandzsáznak össze magukról? Próbáld meg
összepárosítani a bal oldali cégneveket a jobb oldalon található állításokkal – utóbbiakat mindig az adott cég
sajtónyilatkozatából vagy céges szóróanyagából másoltunk át. Ha még ennél is jobban akarsz szórakozni, hasonló
halandzsaszövegeket alkothatsz a � http://www.BuzzPhraser.com/ oldalon. Amennyiben nincs ínyedre a mondatokat
létrehozó motor, forrását alakítsd át igényeid szerint – a program nyílt és szabad.

Doc Searls
(A Linux Journal vezetõ szakembere, halandzsafelelõs megoldásszállító)

1. RRedHatedHat a)Internetes és vállalati rendszerek építéséhez szállít Linux-alapú
szoftvermegoldásokat. 

2. CalderaCaldera b) Piacvezetõ cég – CyberSecurity (KiberBiztonság)-termékeket, -szolgáltatásokat,
valamint -oktatást biztosít.

3. LinuxcareLinuxcare c) Piacvezetõ cég az összeköttetésben álló intelligens (smart) eszközök szoftvereinek
és szolgáltatásainak területén.

4. VVALinuxALinux d) A Linux és a nyílt forráskódú webes megoldások nagy tapasztalattal rendelkezõ
szállítója. 

5. APCAPC e) A Unix egyesítése a Linuxszal a jobb üzletért – Linux-alapú üzleti megoldások
piacvezetõ mûszaki fejlesztõje és terjesztõje.

6. ChekChek f) Piacvezetõ a nyílt forráskódú alapokra épülõ megoldások fejlesztése, üzembe
helyezése és kezelése területén.

7. AberdeenAberdeen g) A távközlésben, a hálózati tárolóeszközökben, a képalkotásban, az orvosi
felszerelésekben és a félvezetõgyártásban használható beágyazott rendszerek és
berendezéspróba-alkalmazások világvezetõ szállítója.

8. MainsoftMainsoft h) A méretezhetõ üzenettovábbító és levélrendszer-szoftverek piacvezetõ fejlesztõje
internetszolgáltatók, alkalmazásszolgáltatók és cégek számára. 

9. Bay MountainBay Mountain i) A modern alkalmazásfejlesztési eljárások és üzleti megoldások piacvezetõ szállítója.
10. IBMIBM j) A legszakszerûbb linuxos és nyílt forráskódú fejlesztéssel kapcsolatos megoldások

piacvezetõ szállítója.
11. TTrustixrustix k) Piacvezetõ alkalmazásszolgáltató.
12. Zero GZero G l) A web- és alkalmazásszolgáltatás piacvezetõ szállítója.
13. SecureInfo Corp.SecureInfo Corp. m) Az átfogó, mindenkori elérhetõséget biztosító megoldások piacvezetõ szállítója. 
14. Motorola ComputerMotorola Computer n) A nyílt forráskódú csoportmunka és e-businessprogramok piacvezetõ szállítója.
15. Wind RiverWind River o) A szolgáltatók vezetõ távközlési rendszerprogram-szállítója.
16. RRockliffeockliffe p) Vezetõ piacelemzõ és helyzetfelmérõ szolgáltatásokat nyújtó cég.
17. Magic SoftwareMagic Software q) Az e-átültetõ vállalat.
18. TTurboLinuxurboLinux r) Piacvezetõ linuxos hálózatfelügyelõ megoldásokat szállító független

szoftverforgalmazó.
19. ZelerateZelerate s) A teljes körû IT-megoldások piacvezetõ szállítója.

„Tudod, ilyenkor, fogságban egy betelgeuse-i emberrel,
egy vogon ûrhajó zsilipkamrájában, arra várva, hogy
megfulladjak az ûr hidegében, ilyenkor igazán sajnálom,
hogy nem figyeltem arra, amit anyám mondott, amikor
fiatal voltam!
– Miért, mit mondott?
– Nem tudom, nem figyeltem rá!”
„Imádom a határidõket. Szeretem hallani süvítõ
hangjukat, amint elszállnak mellettem.”
(Douglas Adams)
„A tudomány elvesztett egy barátot, az irodalom elvesz-

tett egy lángelmét, a hegyi gorillák és a fekete rinocéro-
szok elvesztettek egy lovagias védelmezõt (egyszer
rinocérosz-jelmezben felmászott a Kilimandzsáróra, hogy
pénzt gyûjtsön a rinocéroszszarv-kereskedõk elleni harcra),
az Apple Computer elvesztette ékesszóló hitvédõjét. Én
elvesztettem helyettesíthetetlen szellemi társamat és az
általam ismert egyik legkedvesebb és legmókásabb em-
bert. Tegnap hivatalosan is a tudomásomra jutott egy
örömteli hír, aminek Õ nagyon örült volna. Hetek óta tud-
tam már, de nem volt szabad elárulnom senkinek. Most,
hogy már megtehetném, túl késõ.”

(Richard Dawkins Douglas Adamsrõl)

Douglas Adams, annyira szerettünk!
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