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Börtönbe kerül a vállalati szoftverromboló

41 hónap letöltendõ börtönre ítélték azt a férfit, aki elbocsátása után idõzített
programjával megsemmisítette munkaadója szoftvereit. A 39 éves Timothy Allen
Lloyd a high-tech mérõmûszereket gyártó Omega Engineering alkalmazottja volt
1996. július 10-ig, amikor 10 év után kirúgták. Lloyd bosszúból húsznapos késleltetés-
sel induló programot telepített a vállalat központi szerverére, amely letörölte az Ome-
ga gyártószoftvereit. A bíróság 2000-ben a 10 millió dollárosra becsült, helyrehozha-
tatlan kár okozásával bûnösnek találta a férfit. A per elhúzódott, miután az egyik
esküdt közölte, ítéletét befolyásolhatta egy májusban elszabadult internetes vírus
körüli médiafelhajtás, ám tavaly októberben a fellebbviteli bíróság is megerõsítette
Lloyd bûnösségét.

Hacker a NY Times rendszerében

Behatolt a New York Times belsõ számítógépes hálózatába Adrian Lamo, a hír-
hedt hacker, aki egyebek közt a WorldCom, a Yahoo, a Microsoft és az
Excite@Home rendeszerét is felnyomta. A hacker emailben értesítette a sajtót akció-
járól, néhány nevesebb alkalmazott (Jimmy Carter exelnök és Queen Latifah
hiphopkirálynõ) biztosítási számával alátámasztva hitelességét. Lamo saját adatait is
megadta „számítógépes hacker, nemzetbiztonsági- és kommunikációügyi specialista”
névjegyként. A hacker szerint nem komolyak a rendszer védelmének hiányosságai,
hiszen a NYTimes.com címlapját nem sikerült megváltoztatnia. A napilap
szerkesztõsége elismerte a behatolást, és még aznap kijavította a biztonsági réseket.
Lamo a proxyszerveren keresztül, majd egy tévesen begépelt cím után jelentkezõ
hibaüzenet információi segítségével jutott a szerkesztõség zárt hálózatába, majd szer-
zett adminisztrátori jogokat és listázta ki a fizetéseket és egyéb adatokat. Lamo ellen
eddig még senki nem indított jogi eljárást, a New York Times sem nyilatkozott
ezügyben a belsõ nyomozás idején.

Feltörték a Határon Túli Magyarok Hivatalának weboldalát

2002. február 15-én, pénteken, feltehetõen román crackerek feltörték a Határon
Túli Magyarok Hivatalának weboldalát. A fekete alapszínû oldalon a hivatal inform á-
ciói helyett egy román zászló és a magukat wEr5 teamnek nevezõ nacionalista
crackerek angol nyelvû üzenete szerepel: „Hagyjátok békén Romániát, Szlovéniát,
Szlovákiát és Horvátországot is!” Egy Románia-térkép alatt pedig a következõ mon-
dat: „Ez Románia! Erdély Romániához tartozik az idõk végezetéig!” Az oldal alján az
1918. december 1., és 2002. február dátumok olvashatók, alattuk pedig az „eternity”
(örökkévalóság) szó. Az elsõ dátum az Erdély Romániához csatolását követelõ gyula-
fehérvári népgyûlés idõpontja, a második pedig a feltörés idõpontjára vonatkozik. Az
„örökkévalóság” vélhetõen a szerzõk abbéli óhaját deklarálja, hogy ez így is maradjon
az idõk végezetéig. Nem tudni, hogy tévedésbõl vagy szándékosan, de fordítva került
fel az oldalra a román zászló: kék-sárga-piros helyett piros-sárga-kék trikolór látható a
feltört lapon.
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Feltörték a Viva+ honlapját

2002. február 18-án ismeretlen tettesek feltörték a Viva+ zenetévé honlapját. A meg-
változtatott oldalon a crackerek azt állítják, a korábban kiszivárogtatott, adásba nem került
videofelvételeken megbotránkozott internetezõk kérésére törték fel a szervert. Baranyai
Szabolcs, a Viva+ illetékese érdeklõdésünkre nem kívánta kommentálni a betörést: „Ve-
lünk is megtörténhetett, ahogyan korábban már sok más honlappal.” Az eredeti tartalom
helyreállításán dolgoznak, minél hamarabb újra szeretnék indítani a szervert.

www.index.hu

Tábori kísérletek

V. (befejezõ) rész

A FIRKA 11. évfolyamának pályázata egy természetismereti táborban bemutatásra kerülõ fiz i-
kakísérletek elkészítésére és a lejátszódó jelenségek magyarázatára vonatkozik. Azok a tanulók,
akik elkészítik a legtöbb eszközt és meg is magyarázzák a velük kapcsolatos jelenségeket, jutalom-
képpen részt vehetnek 2002. nyarán Vársonkolyoson az EMT által szervezett természetismereti
táborban. Magyarázataitokat az eszközök rajzával küldjétek be a szerkesztõségünkbe május végéig.
Az elõzõ részek kísérleteit is elfogadjuk még. Csoportos pályázat esetén a nyereményt a csoport részvé-
teli díjának kiegészítésére szánjuk. A borítékban adjátok meg a neveteket, az osztályt, az iskolát, a
postai címeteket, valamint a fizikatanárotok (irányító tanárotok) nevét is.

Fénytan

1. Napórát készíthetünk úgy, hogy függõlegesen pálcát szúrunk le a földbe, majd egy
óra segítségével megjelöljük a különbözõ idõpontoknak megfelelõ pálcaárnyékot a
földön. Hordozható változata egy mûanyagpohárból készül, amelybe az alsó, illetve a
felsõ részén két kartonkorongot szorítunk, a korongok közepébe (a pohár szimmetria-
tengelye mentén) pedig ceruzát állítunk be. Az órabeosztást a pohár peremére készítjük
el. Milyen helyzetbe kell mindig fordítani a poharat, és hogyan oldható ez meg?

2. Napórát egy függõleges, déli fekvésû síklapra is elkészíthetünk. Milyen szöget kell
a pálcának a síkkal bezárnia a mi szélességi körünknek megfelelõen ahhoz, hogy a pálca
árnyéka évi átlagban a lehetõ leghosszabb legyen?

3. Asztali napórát készíthetünk a palástjával egy deszkatalapzatra ragasztott
kartongyûrûbõl, amelynek átmérõje kb. 10 cm, szélessége pedig 2-3 cm. A gyûrûnek a
Nappal szembefordított, megvilágított palásta a közepén függõlegesen egy hosszú és
keskeny rést vágunk ki. A rést a gyûrû mentén elcsúsztatható kartonlapocska takarja el,
amelynek a közepén kör alakú nyílás van. A nyíláson behatoló napsugarak a gyûrû túlsó
palástjának belsõ felületére rajzolt idõskálára vetülnek. A kartonlapocska magasságát a
dátumnak megfelelõen kell elcsúsztatni. A gyûrû legfelsõ pontjából lelógó függõón bizto-


