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Láttuk-hallottuk

1. A 65 év felettiek aránya Németországban várhatóan
ekkorra éri el a lakosság ötven százalékát: 20302030

2. A 65 év feletti népesség növekedési arányának
ennyiszeresével fog csökkenni a 35 év alatti német
lakosság, ha a születési arány nem változik: 22

3. Ennyi millió bevándorlót kell majd Németországnak
évente befogadnia, hogy a jelenlegi munkaerõt
eltartsa: 11

4. Ennyiszer nyerte meg Tove Torvalds a finn
karatebajnokságot: 66

5. Ennyibe kerül az a Windows hálózati megoldás, amit
a CRN tesztközpontban kipróbáltak: 4,688 dollár4,688 dollár

6. Ennyibe kerül a vele egyenértékû, Linux-alapú
hálózati megoldás ugyanabban a CRN tesztköz-
pontban: 317 dollár317 dollár

7. Ennyi százalékos ármegtakarítást jelent a Linux a
Windowszal szemben a CRN tesztközpontban: 93

8. Az emberiség ennyi százaléka él napi két dollárnál
kevesebb pénzbõl: 5050

9. Ennyi milliárd ember él napi egy dollárnál kevesebb
pénzbõl: 11

10. Percenként ennyi nõ hal bele a szülésbe: 11
11. Ennyi napi aktatologatást jelent egy pékség

hivatalos megnyitása Kairóban: 500500

12. Ennyi százalékkal nõtt a webes hibafelügyelet 
(1×1 képpontos ellenõrzõ képek) alkalmazása
három év alatt, 2001 augusztusáig: 500500

13. A száz leglátogatottabb weboldal közül ennyi használ
valamilyenfajta weboldalszármazékot (kéretlen
ablakok nyitása) (százalék): 3030

14. A száz legnépszerûbb európai tartomány közül ennyi
alkalmaz származékot (százalék): 2020

15. Az Interneten a webhelyek ennyi százaléka alkalmaz
„egérfogót”, amellyel megakadályozza a weboldal
bezárását és a Vissza gomb használatát: 5,75,7

16. A szexuális partnerek átlagos száma a 16–55 évesek
körében az Egyesült Államokban: 14,314,3

17. A nemi érintkezés átlagos, évi gyakorisága
ugyanebben a körben az Egyesült Államoban: 124124

18. A fenti két eredmény helyezése a kutatásba bevont
27 ország körében: 11
Források
1–3.: Economist
4.: Open Source Initiative
5–7.: Computer Reseller News
8–11.: Bill Clinton
12.: CNET, a Cyveillance adatai alapján
13–15.: Cyveillance

Linux-index

Linus Torvalds nyerte a 2001. évi Világtechnológia díjat
a kereskedelmi szolgáltatások osztályában. Ezeket a
díjakat a World Technology Network (Világtechnológia
Hálózat) adományozza „elismerésül azoknak az egyéni
vezetõknek vagy esetenként csapatoknak, akik a leg-
nagyobb mértékben segítették elõ az üzleti élet és a
társadalom javát szolgáló különféle technológiák kifej-
lesztését”. Azokat az újítókat tüntetik ki, akiknek a közel-
múltban végzett munkája hosszú távon várhatóan igen
nagy jelentõségûnek és hatásúnak bizonyul majd, és
akik valószínûleg a következõ évek technológiai életének
kulcsfigurái lesznek vagy maradnak.
Ezenkívül a díjakat „olyan személyiségek kaphatják meg,
akik jelenlegi munkája a szervezet szerint a legösztönö-
zõbb hatással lesz a jövõre… akár elõre látható, akár
váratlan területeken.”
„Linus Torvaldsot választottuk a Linuxszal kapcsolatos
tevékenységéért és a nyílt forrású programmodell meg-
teremtéséért” – olvasható a díjak weboldalán.
„Linus Torvalds írta a Linux rendszermagját, és õ alkotta
meg a nyílt forrású programmodellt, amely forradalmi
újításnak tekinthetõ a programkészítés terén. Nemcsak
az egyik legjelentõsebb program megtervezése fûzõdik
a nevéhez, hanem egy új, átfogó programtervezési mo-
dell létrehozása is.”

Tovább idézve a weboldalt:
„A Linux az egyik legfontosabb operációs rendszer,
vetekszik a Unixszal és az MSDOS-szal. Különösen nagy
fontossággal bír a hordozható kommunikációs eszközök,
a webkiszolgálók és az Internet fejlesztése terén, vala-
mint számos más számítási, hálózati és IT-területen.
Linus Torvalds nemcsak kimagasló tehetségû program-
tervezõ, de a nyílt forrás programközösség vezetõ
személyisége is.”
A 2001. évi díjak nyerteseinek nevét 2002 elején hozták
nyilvánosságra. Huszonhárom tárgykörben osztottak
díjat, s minden osztályban öt esélyes jelölt közül kellett
választani. Néhány további tárgykör gyõztesei:
• Lawrence Lessig, a Stanford University jogi profesz-

szora és szerzõ – a Jogi tevékenység csoportban.
• Robert Metcalfe, az ethernet feltalálója és a 3Com

alapítója – a Kommunikációs technológia osztályban.
• Gordon Moore, az Intel társalapítója és nyugalmazott

elnöke – az IT Számítógép-alkatrészek tárgykörben.
• Shawn Fanning, a Napster szerzõje – két osztályban

is nyert: a Szórakoztatás és a Vállalkozás osztályában.
A díjazottak teljes listája a Nature honlapján tekinthetõ
meg: � http://www.nature.com/nature/wta

Doc Searls

Linux Torvalds megkapta a Világtechnológia díjat
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