
132002. szeptemberwww.linuxvilag.hu

Láttuk-hallottuk

1. Ennyi országban fontolgatják reklám-
kampány vagy mozgalom indítását,
hogy megpróbálják elérni a szabad
programok kormányzati használatát: 99

2. Az ALSA (Advanced Linux Sound
Architecture) által támogatott hang-
kártyák és lapkakészletek száma: 9494

3. Azoknak a kártyáknak a száma,
amelyekhez van leírás, de még nincs
ALSA-meghajtóprogram: 2020

4. Azoknak a hangkártyáknak a száma,
amelyek leírását a gyártók nem haj-
landók az ALSA Project rendelkezé-
sére bocsátani: 44

5. Ennyi karakterbõl áll az a Perl szabá-
lyos kifejezés, amely bármilyen
érvényes URL címre illeszkedik: 75797579

6. A Linux 1.0 köszönetnyilvánításában
szereplõ nevek száma: 8080

7. A Linux 1.0 tömörített mérete: 
1,2 MB1,2 MB (hozzájárulónként 15,4 KB15,4 KB)

8. A Linux 2.4.18 köszönetnyilvánításá-
ban szereplõ nevek száma: 411411

9. A Linux 2.4.18 tömörített mérete:
28,8 MB28,8 MB (hozzájárulónként 71,571,5 KBKB)

10. Az „e-mail marketing” üzletág mérete
milliárd dollárban: 11

11. 2006-ra várhatóan ennyi levélszemét
érkezik évente minden egyes posta-
ládába: 15001500

12. Az év folyamán ennyi levélszemét
gyûlt össze egy nem használt earthlin-
kes postaládában 2001. augusztus
óta: 12001200

13. Ennyi levélszemét gyûlt össze ugyan-
ebben a postaládában 2002. április
18. és május 13. között: 11241124

14. Ennyi levélszemét érkezett a Linux
Journal egyik szerkesztõjének postalá-
dájába 2002. május 1-jén: 197197

Források
1.: � http://www.lugcos.org.ar/serv/mirrors/

proposicion/doc/referencias/#ref.#1
2.: � http://linuxmafia.com/~rick/linux-info/tape-backup
3–4.: � http://www.alsa-project.org/soundcards.php3
5.: � http://www.foad.org/~abigail/Perl/ url2.html
6–9.: � http://kernel.org
10.: San Jose Mercury News
11.: Jupiter Media Metrix � http://www.jmm.com
12–14.: a Linux Journal fõszerkesztõje
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Visszatérés
„Tényleg azt hitte, hogy azt akarjuk, betartsák azokat a törvénye-
ket?” – kérdezte Dr. Ferris. „Éppen ellenkezõleg: az a célunk, hogy
megszegjék. Jobb, ha tudja, nem egy cserkészcsapattal áll szem-
ben… mi hatalmat akarunk és komolyan gondoljuk… ártatlan
emberek fölött nem lehet uralkodni. Bármelyik kormány hatalma
kizárólag abban áll, hogy lecsaphat a bûnözõkre. Amikor pedig
nincs elég bûnözõ, gondoskodni kell róla, hogy legyen. Annyi
dolgot kell bûnnek nyilvánítani, hogy egyszerûen lehetetlenné
váljon a törvényeket betartva élni. Ugyan mire jók a törvénytisz-
telõ állampolgárok? Mi haszna van belõlük bárkinek is? Ha viszont
olyan törvényeket hozunk, amiket nem lehet sem betartani, sem
betartatni, de még csak tárgyilagosan értelmezni sem – a nemzet
menten törvénysértõvé válik, és dõl a lé a büntetésekbõl. Nos,
így mûködik a rendszer, Mr. Reardon, erre megy ki a játék, és ha
végre megérti, sokkal könnyebben kijövünk majd egymással.” 
(Ayn Rand, Atlas Shrugged)
Az Internet nyilvánvalóan lényegi szerepet játszik minden 
e-üzletben, holott pusztán egy az adatátvitel megvalósítására
szolgáló, közönséges protokollhalmaz. 
(Sybase-hirdetés)
Ha manapság a vállalaton belül egy elejétõl a végéig titkosított
levél fordul meg, nagy valószínûséggel arra utal, hogy valamelyik
alkalmazott kábítószer-kereskedõ vagy pornóképeket küldözget. 
(Greg Olson elnök és alapítótag, Sendmail.com)
Amilyen rossz a mobiltelefonos szolgáltatások minõsége, olyan
éberen ügyelnek rá a szolgáltatók, nehogy kicsússzon a kezükbõl
a szolgáltatás minõségének felügyelete. Ezért nem akarják meg-
érteni a 802.11 elõnyeit. Az õ környezetükben semmilyen
vírusszerû dolog nem lehet. 
(Dave Sifry)
Amennyiben Ön saját honlapjára egy ránk mutató hivatkozást
kíván elhelyezni, a hivatkozás kizárólag webhelyünk fõoldalára
mutathat, tehát nem más oldalára, sem valamelyik altartományra.
(Dallas Morning News, A szolgáltatás feltételei – a bejegyzés
oldalán)
Ne hagyd magadat becsapni!
A BPDG szabvány célja nem a „kalózkodás” megállítása. Holly-
wood így próbálja visszanyerni befolyásának egy részét afelett,
hogy mit tehetünk és mit nem a televízióval. A szabvány a VCP-
dzsinnt akarja visszagyömöszölni a palackba, mely által Hollywood
letörheti az új technológiákat, mielõtt azok új lehetõségekhez
juttatnák a fogyasztókat. 
(Fred von Lohmann)
Hadd jegyezzem meg, hogy a láncolt listák, a „kivág és másol”
típusú hulladékgyûjtés és a TABULATOR billentyû szintén szabadal-
mazva vannak. Ha mindig gondosan ellenõriznénk a programok
szabadalmait, soha semmit nem írnánk. 
(Martin Pool az rsync gyakori kérdéseiben)
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