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Tények, érdekességek az informatika világából 

 
 A „szörfözni az Interneten” kifejezést 1992-ben Jean Armour Polly használta 

először. Az ok: egy szörfös képe volt az egéralátétjén. 
 A Pluto olyan messze van a Földtől, hogy a fénynek 6 órára van szüksége az 

úthoz. 
 Az első domain név a Symbolics.com volt, melyet 1985 márciusában jegyeztek be.  
 1935-ös megjelenése óta a Monopoly táblajátékból több mint 200 millió darabot 

adtak el világszerte. 
 1997-ben a felhasználók szoftverrel kapcsolatos problémáinak megválaszolása 

miatt a Microsoft telefonszámlája több mint fél milliárd dollárral növekedett. Ez 
több, mint amennyibe a szoftver kifejlesztése került. 

 A foci VB idején a szórakoztató-elektronikai cégek ötször annyi nagyképernyős 
televíziót adnak el, mint máskor. 

 Körülbelül 6800 nyelv létezik a világon. 
 Thomas Edison 7 év leforgása alatt háromszáz találmányt szabadalmaztatott. 

Egész életében több mint ezer szabadalma volt. 
 Az első e-mailt 1972-ben küldték el.  
 A latin nyelvben a „virus” szó mérget jelent.  
 Thomas Edison filmfelvevő gépével az első felvételt egy tüsszentő emberről ké-

szítette. 
 Becslések szerint a Pentagon számítógép-hálózatát évente 250 ezer alkalommal 

törik fel.  
 A Rubik-kocka kirakásának világcsúcsa 12,97 másodperc. 
 A számítógéphez használatos egér-alátétet 1974-ben találta fel James Spencer, 

aki eredetileg szőnyeg-ügynök volt.  
 A rulettet Blaise Pascal, francia matematikus találta fel.  
 Egy 1999-es felmérés szerint egy normál, 25500 szavas angol szótár szavainak 

93%-a volt regisztrálva, mint „.com” végződésű internetes domain név. 
 A világ első hordozható számológépét a Texas Instruments kezdte árusítani 

1972-ben. A tömege több mint 1 kg volt, az ára pedig 150 dollár.  
 A Microsoft alkalmazottainak 34%-a indiai. 
 A számítógépes adatvesztések 32%-a emberi hiba miatt következik be.  
 Az Internet egyik leghíresebb keresője a Yahoo. A cég szerint a név egy rövidí-

tés: „Yet Another Hierarchical Officious Oracle.” 
 Az első technológiai cég, amely a kaliforniai Szilikon-völgyben telepedett le, a 

Hewlett-Packard volt, 1938-ban. A Stanford Egyetem két mérnöke, Bill Hewlett 
és Dave Packard egy garázsban indították cégüket, 1538 dollár tőkével. Az első 
termékük egy hanggenerátor volt, amit a Walt Disney Studios vett meg a 
„Fantasia” című film effektusaihoz.  

 Amikor az első kereskedelmi telefonszolgáltatás elindult 1927-ben London és 
New York között, a beszélgetés első három perce 75 dollárba került.  

 Egy daguerreotype (a fénykép elődje) elkészítéséhez 15 perc expozíciós időre 
volt szükség. 



68 2010-2011/2 
 
 
 

 A gin és a kanaszta nevű játékok egyaránt a mah-jongg nevű régi kínai játék le-
származottai, amely több, mint 1000 éves. 

 Három olyan karakter-csoport található egy írógép-billentyűzeten, amelyekben 
ABC sorrendben helyezkednek el a betűk: f-g-h, j-k-l, és o-p.  

 Thomas Alva Edison első jelentősebb találmánya a négyszeres sebességű távíró 
volt, amely egy időben négy üzenetet tudott küldeni.  

 Időszámításunk előtti harmadik században Eratosztenész precíziós műszerek 
nélkül megmérte a Föld sugarát. Eredménye a jelenleg is elfogadott értékhez ké-
pest egy százalékos pontosságú.  

 A világ első videomagnója 1965-ben készült és egy zongora nagyságával veteke-
dett. 

 A UNIX operációs rendszer neve egy rövidítés: UNiplexed Information and 
Computing System.  

 A kínai írás több, mint 40000 írásjelet tartalmaz. 
 Finnországban a legmagasabb a népességre vetített internetezők aránya: 244.5 fő 

1000 lakosra vetítve (2000-es adat). 
K. L. 

 
 
 

Egyszerű programok kezdőknek 

Egy egyszerű kétszemélyes játék 
A feladat 
A következő egyszerű kétszemélyes játékot fogjuk megoldani:  
Két személynek n-n kártyalapot osztanak le, sorba az asztalra. Minden kártyán egy-

egy szám látható, a kártyalapok a számmal felfel; vannak elhelyezve. 
A játékosok rendre húznak egy-egy kártyalapot, bármelyiket elvehetik a sor két vé-

géről (balról vagy jobbról). 
Az nyer, aki úgy gyűjtötte össze a kártyalapokat, hogy a rajtuk lévő számokat össze-

adva nagyobbat eredményezett, mint a másiké. Ha egyenlő az összeg, a játék döntetlen. 
Határozzunk meg egy nyerő stratégiát (aki kezd, az mindig nyer, legrosszabb eset-

ben döntetlen lesz), és írjuk meg az ember-gép játékot! 
 
Elemzés 
A nyerő stratégia egyszerű, habár sokakat megtéveszt az az elképzelés, hogy mindig 

a legnagyobbat húzva, az összeg is a legnagyobb lesz. 
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Amelyik játékos kezd, az vagy páros, vagy páratlan indexű helyről húzhat kártyát, 

mert mindig páros számú kártya van. Ha balról vesz el, akkor annak a kártyának az in-
dexe 1 (páratlan), ha jobbról vesz el, annak a kártyának az indexe 2n (páros). 

Így a kezdő nem kell mást tegyen, mint gyorsan összeadja, hogy a páros vagy a pá-
ratlan indexű kártyák összege-e a nagyobb, és aszerint lépjen. 


