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Láttuk-hallottuk

1. A projekt fedõneve „Green Project” volt, és nem ter-
vezték, hogy új programozási nyelvet hoznak létre.
A „Green Team” a véletlennek köszönhetõen alkotott
meg egy új nyelvet, aminek az Oak nevet adták 
– a szerzõ irodája elõtt álló tölgyfa után. Késõbb,
1995-ben új nevet kapott. Melyik nyelvrõl van szó?

2. Mi a különbség az étkezõ filozófus és az ivó filozófus
kérdése között?

3. Mi a különbség az && és az és között a Perl
nyelvben? Melyik volt elõször?

4. A nyelv eredetijét Aho, Weinberger és Kernighan ké-
szítette 1977-ben az AT&&T Bell Labsnál. 
Ezt a feldolgozónyelvet a szerzõk után nevezték el. 
Mi is a neve?

5. A nyelv készítõje, amikor mûvét elküldte az Internet
Software Consortium számára, az awk és a sed
nyelv felváltójának nevezte. Melyik nyelv ez?

6. A szóban forgó programozási nyelvhez – szerzõje
szerint – egy kellõképpen rövid, egyedi és titokzatos
név illik. A szerzõ nagy rajongója BCC hetvenes
években játszott vígjátéksorozatának, amelyben
többek között Graham Chapman, John Cleese és Eric
Idle játszott. Nem a programozási nyelv nevét kér-
dezzük, mert az túlságosan könnyû volna. A kérdés
inkább a következõ: mi annak a dalnak a címe,
melyet Arthur Ewing és éneklõ egerei adtak elõ a
második részben?

7. John McCarthy nem volt elégedett az IPL-lel
(listafeldolgozó nyelv a Rand Corporation Johnniac
nevû gépére), ezért ugyanennek a gépnek a számára
egy új nyelvet fejlesztett ki. 1960-ban megjelent egy
írása, amely olyan jelentõségû a programozásban,
mint Euklidész mûvei a geometriában. Melyik prog-
ramozási nyelvrõl van szó?

8. Ki írta, hogy a „go to utasítás ártalmas”, és a
következõk közül mely nyelvek esetén vették ezt
figyelembe: C, Perl, Python, Intercal?

9. „…Ha mégis hiba van a kódban, szíves örömest fize-
tek 20 dollár 48 centet a megtalálójának. Ez pontosan
kétszer annyi, mint az eddigi, és terveim szerint min-
den évben megkétszerezem az összeget. Láthatják,

biztos vagyok a dolgomban.” Ki és mirõl írta e soro-
kat? Segítség: a nyelv jelenlegi kiadása a 3,14159 (pi).

10. A LiveJournal.com újságírója, Cassandra Claire a
következõ „titkos naplót” szerezte meg. Melyik
Gyûrûk ura-beli szereplõ naplója ez?
„Kiábrándultam a palantirfiúból. Nem hajlandó fényké-
pet küldeni magáról, kivéve egy nagyon nagy szem-
golyóról. Azt mondja, hogy félénk, de gyanítom, kövér
vagy szõrös. Sok rosszat hallottam a palantirkapcso-
latokról. Lehet, hogy szüneteltetni kellene egy kicsit”.

Válaszok
1. AJaváról.
2. Az étkezõ filozófusok kérdésében a filozófusnak

annak érdekében, hogy enni tudjon, minden olyan
villát meg kell szereznie, melyet megoszt a
szomszédjaival. Az ivó filozófusok kérdésében
viszont afilozófusnak csak néhány ilyen üveget
kell megszereznie, hogy egy italt keverhessen.

3. Csak kiértékelési sorrendiségükben különböznek:
az és ugyanúgy mûködik, mint az &&, de az &&

elõbb hajtódik végre, mint az és. Az és-t csak a
Perl 5-tel vezették be.

4. awk
5. Perl
6. „The Bells of St. Mary’s”. A tévémûsor címe

természetesen a Monty Python’s Flying Circus.
7. LISt Processing – LISP.
8. Edsger W. Dijkstra1968-ban. A Python és az

Intercal nem tartalmaz gotot, bár az Intercal
megengedi a COME FROM használatát.

9. Donald Knutharról, hogy mennyi pénzt ajánl fel
annak, aki hibát talál a TeX-ben. Véletlenül a
Metafont jelenlegi kiadásának száma 2.718 (e).

10. Fehér Szarumán

Tudod-e?
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A mûszaki fogalmak „kreolizált” nyelve felé haladunk.
Az ötlet a nyelvészetbõl való, mégpedig Steven Pinker
munkájából, amelyben leírja, hogy különbözõ nyelvû
felnõttek huzamosan egy helyen tartózkodva egy tört,
darabos nyelvet hoznak létre, amelyet a nyelvészek
pidginnek neveznek. A következõ nemzedék által ez a
nyelv összetettebbé válik, amelybõl egy igazi nyelv
alakul ki, ezt hívjuk kreolnak. Hasonlóképpen használják
a mai gyerekek a mûszaki megoldásokat – mi, felnõttek
csak a pidgint alkottuk meg. (Douglas Adams)
A Perl az Internet jiddise. (Yoz Graehme)

Az érdeklõdés a nyilvános szellemi tulajdon iránt akkor
szûnt meg teljesen, amikor Kansas Cityben egy
íróasztalon megszületett egy egér rajzfilmfigura. Az
egeret mélyhûtõbe tették. Nem porlad el. Halhatatlan.
Hûtéstechnikailag konzervált.... Az ókori Rómában úgy
hitték, a hanyatlás jele, hogy Caligula a saját lovát tette
meg szenátornak. Ennek ellenére a mai Egyesült
Államok szenátusában van egy szenátor, aki egy egér
rajzfilmfigura. (Bruce Sterling)
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