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Tények, érdekességek az informatika világából 

 
 A Microsoft első üzleti évében 16005 dollár árbevételt ért el.  
 Az Antarktiszon üzemel egy bankautomata a McMurdo állomáson, ahol a la-

kosság száma télen kb. 200. 
 Kínában több ember tanul angolul, mint ahányan az Egyesült Államokban 

beszélik a nyelvet.  
 Az első keresztrejtvény 1913-ban jelent meg az amerikai World című lapban. 
 A Nokia céget 1865-ben alapították, cellulóz feldolgozására. Eleinte papír-

árut és gumicsizmát is gyártottak.  
 A világ legnagyobb keresztrejtvénye 1631 szót tartalmaz vízszintesen és 

2922-t függőlegesen. 
 Az USA minden lakosára átlagosan két bankkártya jut.  
 A világon évente több mint 14 millió elküldött postai levél nem jut el a cím-

zetthez. 
 A CD-k leolvasása belülről kifelé haladva történik, fordítva, mint a hagyo-

mányos lemezeké. 
 Az egyetlen műhold, mely egy meteor áldozata lett, az Olympus volt, 1993-ban.  
 A Plútóról tekintve a Nap nem látszik fényesebbnek mint a Vénusz a mi éj-

szakai égboltunkon. 
 A telefon 1876-os feltalálása után 15 évvel Amerikában már 5 millió telefon-

készülék működött. A mobiltelefon feltalálása után 15 évvel pedig 33 millió 
készüléket használtak az USÁ-ban.  

 Bill Gates első cégének neve Traff-O-Data volt. Olyan berendezéseket gyár-
tott, melyek az autópályákon áthaladó autókat számlálták. 

 Az „Erőszakos múlt” (A History of Violence) volt az utolsó hollywood-i 
„nagy” film amit VHS kazettán is kiadtak. 

 Nagy-Britanniában a háztartások 53%-a rendelkezik Scrabble játékkal. 
 A Mount Everesten, 5180 méteres magasságban nyitottak egy internet-

kávézót. 
 Az emberi agy ötször annyi adat tárolására képes, mint amennyit az 

Encyclopedia Britannica tartalmaz. 
 A Duracell cég az új nemzetközi irodaházának felépítésénél saját termelésé-

ből származó hulladékokat is felhasznált. 
 Bill Gates 15 éves korában megtervezte Seattle közlekedés-irányító rendszerét. 
 A világon megtermelt összes villamos energia egyharmadát világításra hasz-

nálja az emberiség. 
 1981-ben gyűjtők számára gyártottak olyan Rubik-kockát, melyen Diana her-

cegnő és Károly herceg fotója volt.  
 A Jenga a második helyen áll a világon legnagyobb mennyiségben eladott já-

tékok listáján. A „jenga” szó szuahéli nyelven építést jelent.  
 A világ első webes keresőmotorjának Wandex volt a neve. 
 Az elektromosság szavunk a görög elektron-ból származik, ami borostyánt 

jelent. 
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 Ha 70 milliószor simítunk meg egy macskát, annyi energiát állítunk elő, ami 
elég ahhoz, hogy egy 60 wattos izzó egy percig világítson.  

 1998-ban a Sony cég 700 ezer darab speciális kamerát dobott piacra, melyek-
kel át lehetett látni az emberek ruháin. 

 Az USA után Írország a világon a második legnagyobb szoftver-gyártó.  
 Egy friss felmérés szerint a „Kő, papír, olló” nevű játékban a nők 87%-a el-

sőnek az ollót választja. 
 1982-ben egy Los Angeles-i diák 22,95 másodperc alatt rakta ki a Rubik-

kockát.  
 A világon az első TV-reklám a Bulova Watch Társaság hirdetése volt, 1941. 

július 1-én. Az órás cég 9 dollárt fizetett egy tíz másodperces reklámért.  
 2 598 960-féle leosztás lehetséges az ötlapos Pókerben. 
 Az eBay, az első aukciós kereskedelmi weboldal létrehozója Pierre Omidyar. 

A website-ot először cége után EchoBay.com-nak akarta elnevezni, de a név 
már foglalt volt, így maradt a rövidítése eBay.com. 

 35 milliárd e-mailt küldenek naponta világszerte. 
 Havonta kb. 6000 újabb vírus terjed a Világhálón.  
 A golyóálló mellényt, a tűzlétrát, az autó ablaktörlőt és a lézernyomtatót is 

nők találták fel. 
 A Kodak cég alapítója, George Eastman utálta, ha fényképezik. 
 Alexander Graham Bell nem a saját dolgozószobájába tette a telefont, mert 

nem bírta elviselni a készülék csörgését.  
 A Scrabble nevű társasjátékból évente több mint kétmillió darabot adnak el 

világszerte.  
 A világ legelső weboldalának címe: http://info.cern.ch volt.  
 James Pitty, egy amerikai étteremtulajdonos készítette az első használható 

pénztárgépet 1879-ben. A készpénztároló fiók kinyitásakor egy csengő szó-
lalt meg, így akadályozva meg a lopást. 

 1993-ban még csak 623 weboldal volt az Interneten. 
 A Scrabble társasjátékot 29 különböző nyelven gyártják, és 121 országban 

kapható.  
 1952-ben jelent meg a televízióban az első gyerekjáték-reklám, ami az azóta 

is népszerű Krumplikomákat hirdette. 
 Bill Gates 13 éves korában kezdte a programozást.  
 A Scrabble nevű játék feltalálója, Alfred Butts a New York Times című újság 

első oldalán található szövegek alapján határozta meg a játékban használt be-
tűk előfordulási értékét.  

 A Pi értékének 7 tizedesjegyig pontos értékét a 355/113 hányadossal is el le-
het érni.  

 A Hubble űrteleszkóp naponta annyi adatot továbbít, ami 10 ezer darab 
normál számítógép-lemezen férne el.  

 A „robot” szót Karel Capek alkotta meg. A cseh/szlovák robotovat szóból 
származik, ami keményen dolgozót jelent. 
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