Láttuk-hallottuk
Tudod-e?

1999-es LinuxWorld Expón a
kaliforniai San Joséban átveszi az IDG Open Source Computing díjat. A kérdés: ki az a
két kisgyerek a színpadon?

2. Ki az a híres kitalált személy, aki a képen
látható Metacortex nevû cégnél dolgozik?

5. Nézd meg jól a képet! Ha elég ügyes
vagy, ki tudod találni, ki is szerepel rajta.

4. A Hollandiában található
Groningeni Egyetemen dokto-

8. David Kahn (The Codebreakers) a reneszánsz óta azt tartotta a legforradalmibb
gondolatnak,
amin a kérdéses személy
dolgozott.
A munka,
amiben egy
stanfordi tanárral együtt
tevékenykedett, megjelent az IEEE Transaction on Information
Theoryben, és így kezdõdik: „Forradalmi
változások elõtt állunk a titkosírás területén”.
Ki ez a személy?

www.linuxvilag.hu

Sokszor említik együtt a
BugTraqkel, az átmeneti tár
túlcsordulásáról írt könyvére pedig klasszikusként
hivatkoznak. Hogy hívják?
7. Valódi neve Peiter
Zatko, de más elnevezéseken is ismert. Azt beszélik, hogy a 2000. februári,
Clintonnal való találkozása
elõtt egyetlen képet sem
lehetett róla találni.

9. Minden
idõkegyik
legkedveltebb
játékának, a
PacMannek eredetileg más
volt a neve. Mi volt az, és
miért hívták úgy?

Válaszok
1. A díjat Linus Torvalds adta át és õ hozta magával a gyermekeit.
2. Neo (teljes nevén Thomas Anderson) a Mátrixból.
3. Elias Levy, más néven Aleph One. BugTraq-felügyelõ (volt), és õ a szerzõje a
„Smashing the Stack for Fun and Profit” címû írásnak.
4. Wietse Venema.
5. Bram Mololenaar, a Vim kifejlesztõje.
6. Robert T. Morris, aki a Morris féregrõl ismert.
7. Mudge of L0pht, pontosabban @stake.
8. Whitfield Diffie, (a „Diffie-Hellman” párpból). A korszerû nyilvános kulcsú titkosírás apjának tartják – igaz, az NSA azt
állítja, õk már évekkel korábban ismerték a nyilvános kulcsú titkosírást.
9. A PacMan név a japán „paku-paku”
szlengkifejezésbõl származik, annyit
tesz: enni. A játékot Japánban eredetileg PuckMannek hívták, de az amerikaiak miatt (mivel egy trágár szóhoz
hasonló hangzású) megváltoztatták a
nevét, ugyanis a Namco attól tartott,
hogy így az amerikai szülõk nem
veszik meg a gyerekeiknek.

rált. Tizenkét évet töltött az
Eindhoveni Egyetem Számítástudományi tanszékén, ahol
rendszermérnökként dolgozott. Most az IBM Thomas J.
Watson kutatóközpontjában
tevékenykedik, és ha alkalma
kínálkozna rá, mindent „beburkolna”. Nevezzük meg õt!

6. Másoddiplomás hallgatóként írt egy kísérleti programot, mely saját magát terjesztette.
A programot
az MIT-bõl indította útjára, hogy
ne derüljön ki,
hogy Cornellben
fejlesztette.
Az évkönyvek
a programot
alkotója után
nevezték el.
Melyik programról van szó, és ki az alkotó?

Sumith Dhar –
Linux Journal
2002. augusztus,
100. szám

3. E híres személy neve
matematikai eredetû.

2002. szeptember

© Kiskapu Kft. Minden jog fenntartva

1. A képen Richard M.
Stallman látható, amint az

27

