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Выйти замуж за программиста
Рекламный проспект фирмы "Дж. Соча & Амур ЛТД."
Глава 1. Почему ваш выбор - лучший
Дорогие девушки и женщины, вы решили выйти замуж за программиста? Вы
сделали правильный выбор, свидетельствующий о наличии у вас острого ума и
тонкого вкуса. Попробуем обосновать эту очевидную мысль на нескольких
примерах.
Г
лава 2. Как осуществить вашу мечту
Если Ваш избранник выдержал все Ваши проверки на полноценность
(некоторые из проверок приведены в следующей главе), то заполучить его будет проще простого. Hо осмелимся дать Вам несколько рекомендаций.
Глава 3. Как отличить фальшивку
В последнее время китайские подпольные пиратские фирмы выпускают много
подделок под нашу продукцию. Hекоторые из этих фальшивок даже не имеют
видимых внешних дефектов и имеют нормальный разрез глаз и вполне системный красный цвет глаз и носа. Hе раскрывая всех секретов нашей фирмы опишем несколько тестов, позволяющих отличить наше изделие от фальшивки.
Глава 4. Инструкции по эксплуатации
Последними иследованиями ученых установленно, что программисты – натуры творческие. Поэтому они нежны, легкоранимы, и обращаться с ними нужно с большой осторожностью. Иначе можно испортить наше изделие, или
быть побитой самой, или может произойти распад союза (семейного, а не республик).
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1.Обличчя комп'ютера. 2. Спеціаліст, без послуг якого комп'ютер може не
працювати. 3. «Мозок»комп'ютера. 4. Один з видів інформації. 5. Пристрій
для роботи із зовнішньою пам'яттю. 6. Зовнішня пам'ять. 7. Пристрій для
управління рухом на екрані. 8. Мінімальна одиниця інформації. 9.Пристрій
для зв'язку з Інтернетом. 10. Традиційний пристрій запам'ятовування нерухомого зображення. 11. Шкідлива програма.
Анекдоти

Комп'ютер не підкоряється законам фізики. Тільки в ньому глюки виникають з нічого, файли зникають в нікуди, а обсяг вимірюється в метрах і називається вагою.
Оголошено про об'єднання Майкрософт і Лінукс. Емблемою нової системи обраний
пінгвін, що випадає у вікно.
Дорогі батьки вчіть своїх майбутніх дітей їсти лівою рукою. Потім сидячи за компом
вони скажуть вам спасибі
У сина ранок після п'янки ..
Батько підходить до ліжка з ноутом. Хоче запустити файл PowerPoint ..
Батько: Син, як відкрити файл .. У мене здається тут щось не встановлено ..
Син: (йому з просонь заряджаю ..) Правою кнопкою клацкні ..
Батько: ну ..
Син: Відкрити за допомогою ...
Батько: З якою ...
Син: З Божою ...
Клієнт - адміністраторові:
Можна зробити так, щоб у мене з 00:00 до 9:00 не було інтернету?
- Що, спати хочеться?
- Ага ...

Карикатури

Рентген програміста

Програмісти - це дуже веселі люди з якими звязані дуже смішні історії. Я вирішив опублікувати збірку анекдотів про них. Всі анекдоти були знайдені на
широких просторах інтернету, або отримані по ICQ від знайомих
День програміста - неофіційне всесвітнє професійне св'ято програмістів, котре
відзначають у 256-й день року (у високосний рік це 12, а у не високосний - 13
вересня). Така нетрадиційна дата була вибрана через те, що 256 - це кількість
чисел, яку можна представити за допомогою одного байту (2 у 8-ій).
Анекдоти
Професор на лекції:
- Число нервових волокон, що йдуть від ока, помітно менше числа рецепторів в
оці. Про що нам це говорить?
Голос програміста, що випадково забрів в аудиторію:
- Невже JРЕG?!
***
"Ех, зараз би зависнути!" - думав комп'ютер, падаючи з дев'ятого поверху.
***
- Що означає "Грабуй награбоване", - запитав син свого тата-програміста.
- Це коли піратський аудіо-диск переганяєш в mр3.

- Це коли піратський аудіо-диск переганяєш в mр3.
Анекдоти
Приходить юзер на прийом до психіатра:
- Доктор, я в інтернеті пересидів - варто заснути, відразу Яндекс бачу, потім
порносайти, потім погоду, потім новини і так всю ніч по кругу. Допоможіть,
дістало!
- Нічого, не хвилюйтеся, це ми вилікуємо. Ось я вам рецепт виписав, засіб в
аптеці купите, дві пігулки перед сном протягом двох тижнів, потім до мене.
Через тиждень уривається юзер в кабінет, під очима мішки, блідий, злючий, хапає з тумбочки вазу і кидає в доктора. Той ледве ухиляється, притискається до
стіни і з переляком питає:
- Невже зовсім не спиться?
- А ти спробуй, поспи - лягаєш, тільки очі закриєш, а там - синім по білому:
"Неможливо відобразити сторінку."
***
- Чи можливо загадати бажання, коли сидиш між двома програмістами?
- Можливо! Тільки глючити буде.

