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Matrix – laptop maamiinidega
postitas mauri on-site-warranty osak. 16/04/05 17:18

Associated Press annab teada rõõmusõnumi, et jänkid Iraagis saavad
peagi endale uusi ja mõnusaid maamiine. Erinevalt harilikest astupeale-teeb-paugu-vidinatest on tegemist lausa kaugjuhitava rauaga.
Juunikuus peaks üks brigaad saama Matrixi-nimelise süsteemi, mille abil
võimalik puutetundlikult ekraanilt valida, millist maamiini täpselt miiniväljal õhku
lasta. Allpool olev uudis ei täpsusta, kuidas täpselt arvutiga üle (traadita?) võrgu
pomme turvaliselt õhkida saab. >>> p.minut.ee/f25

Uus-Meremaa peaministri õhudraama
postitas mauri need-vanad-meremaa-uksed osak. 16/04/05 14:18

Uus-Meremaa peaminister Helen Clark, kes on tuntud oma julgete
sõnavõttude poolest, sattus hiljuti ebameeldivasse olukorda, lennates
Rotoruast Wellingtoni. Keset lendu paiskus lahti uks ning lennuk
kaotas järsult kõrgust, piloot saatis välja hädakutsungi ning pöördus lähimale,
Paraparaumu lennuväljale. Clark ütles intervjuus raadiojaamale, et ta istus
lennuki tagaotsas ning luges oma pabereid, kui nad sattusid ilma hoiatuseta
turbulentsi. Lennuki uks avanes ning kaks politseinikku, kes ligi hüppasid,
hoidsid seda kuni hädamaandumiseni kinni, sest ukse sulgemine ei õnnestunud.
NEWS.com.au uudis räägib, et asja uuritakse. >>> p.minut.ee/f24

Dresdeni pommitamist võib nimetada “holokaustiks”
postitas mauri appi-meie-kopirait osak. 15/04/05 12:34

Saksa süüdistajad on keeldunud alustamast kohtuasja poliitiku
vastu, kes võrdles 1945. aasta Dresdeni süütepommitamist “juutide
hävitamisega”. Saksamaal toob “holokausti” eitamine või selle
tähtsuse vähendamine tihti kaasa kriminaalsüüdistuse. Hamburgi prokuröri
otsus tähendab, et Dresdeni pommitamist võib nüüd paljude meelehärmiks
ilma kriminaalsüüdistust kartmata holokaustiks nimetada. Dresdeni
süütepommitamises hukkus osa ajaloolaste hinnangul kuni 500 000 inimest.
Raamatutest Dresdeni kohta on vabalt alla laetav David Irvingi ”Apocalypse
1945: The Destruction of Dresden”. >>> p.minut.ee/f23

Filmid vastpanuliikumist, lähed vangi
postitas mauri ainult-õigelt-poolt-palun osak. 15/04/05 9:47

Ajakirjanike organisatsioon ”Reporterid ilma piirideta” kutsub üles
vabastama CBSi kaamerameest, keda USA väed tulistasid ja vangi
panid. Vabakutseline CBSi kasuks töötav iraaklane oli juhtumi ajal
relvastatud ainult kaameraga. USA armee teatas, et teda hoitakse kinni, kuna ta
võib olla “imperatiivne oht koalitsioonijõududele”. Tema filmide hulgas oli olnud
liiga palju kaadreid pommitamistest. CBSi reporter ei ole ainus, keda Iraagis
vangis hoitakse seoses sellega, mida ta filmis. Al-Arabiya korrespondent Wael
Issam võeti kinni Bagdadi lennujaamas 28. märtsil, tema lindistused konfiskeeriti
ja ta pandi trellide taha.
Tundub, et Wael Issam arreteeritii samal põhjusel nagu CBSi kaameramees
– nad kajastasid vastupanutegevust. Al-Arabiya esindaja sõnul oli Wael
filminud korduvalt Fallujas toimunut ning soovis teha sellest linnast filmi.
Guerilla News Networki jutt võtab asja kokku nii: kui žurnalist soovib kajastada
USA sõjaväe tegevust Iraagis, on kõik korras, kui ta aga proovib kajastada
vastupanutegevust, sattub ta raskustesse.
Samal teemal jutt puudutab sõltumatut korrespondenti Mark Manningit,
kellelt oma jutu järgi varastati kõik Fallujas filmitud lindid vaid 10 tundi pärast
Ühendriikidesse naasmist. >>> p.minut.ee/f22

USA pommirünnakus hukkus 20 inimest
postitas mauri pommitööstus-vähemalt-ei-kiratse osak. 13/04/05 14:54

Kakskümmend inimest sai surma ja 22 haavata, kui USA kopterid ja
kahurvägi pommitasid elamuid al-Rummana külas al-Qaimi linnast
põhjapool. Seitse last, kuus naist ning kolm vana meest oli surnute
seas, haavata sai 13 last. Esmaspäeval tabasid USA sõjalisi sihtmärke Süüria
piiri lähedal asuvas al-Qaimi linnas 5 autopommi. Pärast seda vallandusid
kokkupõrked võitlejate ja USA sõdurite vahel, milles sai kahju mitu maja, kuid
mitte ühtegi tsiviilisikut, kuna nood olid põgenenud.>>> p.minut.ee/f21
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1961 nõudis Nikita Hruštšov kirjas John F. Kennedyle
Kuuba-vastase agressiooni kiiret lõpetamist
1965 mõistis Uganda esimese mittekommunistliku
riigina hukka USA sõjalise sekkumise Vietnamis
1990 sulges CCCP naftajuhtme, mis varustas Leedut
1996 pani Iisrael toime massimõrva ÜRO UNIFILi põgenikelaagris
Liibanonis Qanas, tappes üle 100 tsiviilisiku

FCC hoiatab “uudiste” edastajaid
postitas mauri in-.gov-we-trust osak. 14/04/05 11:07
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USA FCC on vastuseks kriitikale teatanud telejaamadele, et need
peavad valitsuse koostatud uudispakette edastades vaatajat allikast
informeerima. Kümned tuhanded inimesed on nõudnud, et FCC uuriks,
miks jaamad ei teavitanud vaatajaid mitmete “uudiste” päritolust.
FCC avalduses märgitakse, et on näha kasvavat tendentsi selliste “uudiste”
edastamiseks ilma rahvale ütlemata, et see võib olla pärit mõnelt valitsuse
agentuurilt või suurkorporatsioonilt. “Nii et rahvas vaatab seda nagu uudislugu
ega taipa, et seal taga võib tegelikult olla keegi oma agendaga, kes üritab
vaatajate mõtlemist mõjutada.” Veebruaris hoiatas USA valitsust jälgiv
parlamentaarne organ GAO, et säärased “uudised” võivad rikkuda keeldu
maksumaksja raha kasutamiseks propaganda otstarbel.
Hiljem otsustas senat, et maksumaksja raha eest ei tohi videopropagandat
teha. >>> p.minut.ee/f20

Iraani-vastane infosõda võtab pöördeid üles
postitas mauri debunking-techniques-for-dr-corsi osak. 14/04/05 8:58

Kahtlase taustaga Dr. Jerome R. Corsi (enne Iraani-eksperdiks saamist
oli ”Vietnami sõjavastase liikumise ekspert” ning tegeles Jonh Kerry
vastase kampaaniaga) poolt selle aasta veebruaris loodud “organisatsioon”
Iran Freedom Foundation, mille veebisaidi jutud põhinevad märtsis avaldatud
raamatul Atomic Iran, paiskab 20 USA linna televisiooni propagandaklipi.
Hirmutava reklaamklipi eesmärgiks on jänkidele “aatomiterrorist” jutustada.
Reklaami näidatakse kahekümnes linnas, mis asuvad Maine’i, Mississippi,
Texase, Oregoni, California, New Jersey, Illinoisi, Ohio, Lõuna-Carolina, Alabama,
Indiana, Tennessee, Pennsylvania, Lõuna-Dakota, Washingtoni ja Florida
osariikides, ning Washingtonis. Klippi lastakse järjest 13 päeva, iga päev neli
korda. >>> p.minut.ee/f19

Afganistani ootab USA “pikaajaline kohalolek”
postitas mauri rahvusvahelise-abi-raames osak. 13/04/05 16:52

Afganistani president (kohalike hulgas tuntud ka kui Kabuli linnapea)
Hamid Karzai teatas täna, et plaanib paluda USA käest riigile pikaajalist
kaitset (“long-term security protection”). Karzai ja visiteeriv Jänkistani
kaitseminister Rumsfeld pidasid ühise pressikonverentsi, kus põiklesid kõrvale
küsimusest, kas see tähendab permanentsete sõjaväebaaside rajamist. Karzai
vastas küsimusele baaside kohta, et afgaani rahvas soovib pikaajalist suhet
Ameerika Ühendriikidega. Rumsfeld vastas sarnasele küsimusele, et see pole
tema (kaitseministeeriumi) pädevuses otsustada ning seda arutavad presidendid
omavahel. >>> p.minut.ee/f18

Kahejalgne robot Nuvo tuleb müüki
postitas mauri nuvot-kakoi-bot osak. 13/04/05 1:01

Väike kõndiv humanoidrobot Nuvo tuleb peagi Jaapanis müüki. ZMP
toodetav kahejalgne on 39 sentimeetrit pikk, kaalub 2,5 kilo ning oskab
kõndida, tantsida, püsti tõusta, reageerida käskudele jne, tegelinskit
saab juhtida ka telekapuldiga.
Peale lõbustamise on robotikese funktsiooniks turvamine, ta oskab näiteks
üksi kodus olles pilte teha ja neid mobiili peale saata, alla megapiksline kaamera
ei luba siiski erilisi kunstfotosid. Aku laadimine võtab aega 2 tundi ning sellega
peaks robot käima ca poolteist tundi. ZMP plaanib müüa 2300 Nuvot, ühe
elektroonilise kolumatsi hinnaks on 588 000 jeeni ehk 5450 dollarit, tellida saab
kodulehelt. >>> p.minut.ee/f17

19. aprill 2005
1775 algas USA Iseseisvussõda võitudega LexingtonConcordi lahingus
1943 alustasid juudid Varssavi getos ülestõusu
Saksa okupantide vastu
1971 saatis CCCP orbiidile esimese kosmosejaama Saljut
1993 põles pärast 51päevast piiramist FBI rünnaku ajal maha
Taaveti sekti kompleks Wacos, hukkus üle 80 inimese
1995 lõhati võimas pomm Oklahoma City valitsushoones

Hääl müügiks
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postitas mauri meil-on-vaba-turg-ja-puha osak. 13/04/05 8:52

W. Puhh kirjutab: “Inglismannid on leidnud, et inimesel peaks olema
võimalus vabalt oma häält müüa. Algul prooviti seda ebay kaudu, kuid
kuna valimiskomisjon leidis, et see on ebaseaduslik ning ebay vastava
lehe maha võttis, siis arvati parem olevat, kui selleks on oma sait.
Mõeldud-tehtud: Vote For Sale. Kuidas meil saab olema? Tulevased kohalikud
valimised ostetakse pensionäridelt, kas järgmistel parlamendivalimistel õnnestub
ka töörahva häält müüa?” >>> p.minut.ee/f15

Wen lubab India tarkvarast ja Hiina rauast IT-imet
postitas mauri siiditee-parim-raud-ja-kauneim-soft osak. 12/04/05 15:37

Visiteeriv naaberriigi peaminister Wen Jibao avaldas Bangalores
peetud kõnes arvamust, et Hiina ja India peaks jätma kõrvale
ajaloolise rivaalitsemise ning ühendama jõud domineerimaks maailma
tehnoloogiatööstuses. “Koopereerumine on nagu kaks pagoodi, üks on raud- ja
teine tarkvara,” ütles Wen “Neid kokku pannes võime me võtta juhtpositsiooni
maailmas.” Wen kutsus üles India tarkvarafirmasid Hiinasse oma poodi püsti
panema, et tulla nii Hiina kui ka maailmaturule. “Kui see päev tuleb, siis märgib
see Aasia sajandi algust IT-tööstuses,” kõlasid peaministri sõnad. Hiina on tuntud
odava raua tootjana, samas kui India programmeerijate näputöö on üle maailma
hinnatud. >>> p.minut.ee/f14

Stratelllite – baasjaam, mis ripub stratosfääris
postitas mauri kes-ütles-et-valaskala-ei-lenda osak. 12/04/05 13:03

Sanswire Networks LLC lubab sel nädalal tutvustada õhust kergemat
lennumasina prototüüpi, mis toimiks vahejaamana, rippudes 20 km
kõrgusel stratosfääris. Stratellite’i nime all tuntud dirižaablit loodetakse
Kalifornia kõrbe kohal katsetama hakata veel sellel aastal. Prototüüp on 56
meetrit pikk, 13 m kõrge ja 18 m lai, tegelik lennuriist peaks tulema umbes
3 korda suurem. Sarnaselt 20. sajandi alguse Zeppelini lennumasinatega
on sel sees jäik struktuur. Sanswire’i emafirma GlobeTel kujutab ette tervet
õhulaevastikku, mis edastaks nii mobiili-, neti-, HDTV- kui ka raadiosignaale
madalama hinnaga kui praegu satelliidid, samuti võiks neil olla kasutusalasid
valitsuse ja sõjaväe teenistuses. Stratosfääris paigalpüsimiseks kasutataks
päikese jõul käivaid mootoreid, üks stratelliit võiks järjest õhus olla mitmeid
kuid. Sanswire’i pressiteadetest selgub, et jaanuaris on direktorite nõukokku
võetud endine astronaut Rick Searfoss ning märtsis palgatud endine NASA ja
õhujõudude mees Barry Reed. >>> p.minut.ee/f13

Kaugjuhitavad äädikakärbsed
postitas mauri mutant-gena osak. 11/04/05 10:26

Yale’i ülikooli teadlased teadustavad, et on suutnud luua äädikakärbse
(Drosophila), mida kindlate ajurakkude stimuleerimise abil eemalt
juhtida saab. Osa närvirakke muudeti geenitehnoloogia abil
valgustundlikuks ning seejärel mõjutati neid hajutatud laserivalgusega.
Erinevad valgusimpulsid mõjutasid kärbeste aktiivsust ning lennusuunda.
Olenevalt sellest, millised neuronid valgustundlikuks tehti, reageerisid kärbsed
hüppamise, lendamise või kõndimisega. Isegi peata kärbsed lendasid, kui õige
neuronikompleks oli valgustundlikuks muudetud. Täpsemaks lugemiseks koos
kirjeldustega GAL4 tundliku transgeeni UAS-P2X2 abil genotüübi Nrv2-GAL4:UASP2X2 loomiseks ning nende valgustamiseks 2x8 mm klaasist silindris 355 nm
laservalgusega tuleb tutvuda originaaltööga ajakirjast Cell. >>> p.minut.ee/f12

Karvane äratuskell paneb plehku

20 000 uut militaarkodanikku

postitas mauri nürnbergi-kana-leiab-tera osak. 11/04/05 9:37

postitas mauri green-card-soldiers osak. 13/04/05 9:45

25aastane MIT üliõpilane Gauri Nanda on nikerdanud säärase
äratuskella, mis peaks aitama unekotte, kes kuidagi üles ei saa.
Karvane ja kaherattaline äratuskell Clocky kargab pärast esimest
venitamisnupule vajutamist maha ja paneb ajama. Kellal on kummist rattad
ning see on kaetud mistra-taolise karvase materjaliga, et kukkudes mitte
haiget saada. Et kella vait saada, tuleb koti pealt maha kobida ja see tüütu
asjapulk üles otsida. Selle, kui kaugele Clocky veereb, määrab karu kõhus
paiknev ”küpsis”, kahjuks pole väärt vekker veel poest saadaval, kuid mitmed
unehuvilised on juba avaldanud huvi seda osta või sellesse investeerida. >>>
p.minut.ee/f11

Omalaadi uudistesaidiks muutunud MichaelMoore.com viitab United
Press Internationali uudisele, mille kohasel on aastast 2001 saanud USA
kodakondsuse üle 20 000 sõjaväelase. Veel 5000 ühiku sooviavaldused
ootavad rahuldamist.
Kaitseministri asetäitja personaliküsimuses David Chu esines senati
relvajõudude komitee ees ning tema ütlustest selgub, et veel 30 000 teenivat
regulaarväelast ning 11 000 kaardi- ja reservväelast ei oma USA kodakondsust.
>>> p.minut.ee/f16

20. aprill 2005
121 sündis Marcus Aurelius
1808 sündis Charles Louis Napoleon Bonaparte aka
Napoleon III
1889 sündis Austrias, Braunaus Adolphus Hitler
1943 algas 2000 Saksa sõduri pealetungiga veresaun Varssavi
getos
1999 kõmmutasid kaks koolipoissi Columbine’i koolis Littletonis
maha 12 kaasõpilast, ühe õpetaja ja lõpuks ka iseenda
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21. aprill 2005
-735 rajas legendi järgi Romulus Rooma
1918 hukkus lahingus Saksa lennuäss parun
Manfred von Richthofen aka Punane Parun
1933 keelasid Saksa võimud juutidel loomade
rituaalse ohverdamise
1960 sai Brasiilia uueks pealinnaks Brasil
1996 tapsid Vene raketid Tšetšeenia presidendi Džohhar
Dudajevi Gekhi-Tshu küla läheduses
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Gaza sektoris vastati tapateole granaatidega

Marburgi ohvrite arv kasvab, viirus levib õhu kaudu?

postitas mauri fair-and-balanced osak. 12/04/05 10:51

postitas mauri ufod-viisid-meie-kitse-ära osak. 12/04/05 11:58

Laupäeval tapeti Iisraeli armee poolt Rafah põgenikelaagris kolm
poissi, kes kohalike sõnul jalgpalli mängisid, ajades sellega nii
vastupanugrupeeringud kui ka Palestiina Omavalitsuse (PO) ametnikud
tagajalgadele. President Mahmud Abbas nimetas seda “mõrvarlikuks teoks”
jne. Vastupanuliikumised tulistasid vastuseks Gaza sektori juudikolooniate
pihta tosinate kaupa granaate. Alguses ajas okupatsiooniarmee asja tagasi
ning nimetas tapetud poisse relvasmugeldajateks (tunnistades siiski, et nad
olid relvastamata), kuid hiljem helistas Iisraeli kaitseminister Shaul Mofaz
PO siseminister Nasr Jussufile ning vabandas intsidendi pärast. Mofaz olla
ka palunud Yusufil tagada, et see jääks “lokaliseeritud intsidendiks” ning et
sündmus ei rikuks ebakindlat vaherahu okupeeritud aladel. >>> p.minut.ee/f10

Euroopa sihib taas kulguriga Marssi
postitas mauri marss-marssi-uurima osak. 08/04/05 16:40

ESA järgmine missioon, millel kaasas robotkulgur, peaks maalt lahkuma
2011 juunis ja jõudma punasele planeedile 2013. aastal. 500 miljonit
eurot maksev liikuv labor nuusib õhku, et leida märke elust, ning kuulab
maad, et tuvastada marsivärinaid. ESA Aurora programmi raames on vaatluse
all veel mitmed kaotsi läinud Beagle 2 taolised ettevõtmised, nagu ExoMars ja
mitme kulguriga BeagleNet. Veelgi ambitsioonikam on plaan tuua Marsilt tagasi
pinnasenäidiseid, kuid nii kulukas ettevõtmine tuleb peaaegu kindlalt NASA-ESA
koostöös. >>> p.minut.ee/f9

VideoLAN (ja multimeedia) patendiohus
postitas mauri nuff-said osak. 08/04/05 13:40

Populaarne multimeediatarkvara VideoLAN/VLC on oma lehele
riputanud järgmise jutu, sellest vabatõlge: “Tarkvarapatendid on
seadnud VideoLANi tõsisesse ohtu seoses mitmete patenteeritud
tehnoloogiatega, mida kasutatakse. Samuti on ohus paljud teegid ja projektid,
millest VideoLAN sõltub, nagu näiteks FFmpeg ning teised vabavaralised
multimeediamängijad, sealhulgas MPlayer, xine, Freevo, MythTV.
Multimeedia on patentide miiniväli. Kõik olulised tehnikad ja formaadid
on kaetud laialdaste ja triviaalsete patentidega, mis kahjustavad arengut ja
alternatiivseid lahendusi, nagu tasuta multimeedia mängijad.
Euroopa Komisjon kiitis äsja heaks oma direktiivi tarkvarapatentide osas,
rikkudes demokraatlikke norme ja protseduure ja tuues sellega kasu ainult
suurtele mitte-Euroopa korporatsioonidele ja Iirimaale ning kahju väikestelekeskmistele firmadele (mis moodustavad 99% Euroopa tarkvaratööstusest) ja
vabatarkvarale.
Euroopa parlamenti ootab viimane raund tarkvarapatentide vastu
hääletusega, kus on vaja absoluutset enamust. Seda on raske saavutada
parlamendis, mis tuntud madala kohalolekuprotsendi poolest.
Kuid kõik ei ole veel kadunud juhul, kui Sina otsustad, et on aeg
midagi ette võtta. See on meie viimane võimalus pääseda ülemaailmsetest
tarkvarapatentidest. Teist võimalust nähtavas tulevikus ei tule.
Petitsioonide allkirjastamisest ei piisa. Kontakteeruge oma Euroopa Liidu
esindajaga ja harige neid teemal, miks tarkvarapatendid on põhimõtteliselt
valed asjad ning miks nad peavad sellel parlamendiistungil kohal olema, et
hääletada patentide vastu. Tehke neile selgeks, et nad peavad tegema lõpu
Euroopa Nõukogu mahhinatsioonidele ning kindlustama europarlamendi, ainsa
demokraatlikult valitud EL institutsiooni võimu. >>> p.minut.ee/f8

Jaapan plaanib mehitatud kuulendu 2025
postitas mauri on-ida-punane-ja-kuu-kollane osak. 08/04/05 13:08

Jaapani kosmoseagentuur tuli välja ambitsioonika plaaniga viia inimene
Kuule aastaks 2025, see oleks esimeseks sammuks päikesesüsteemi
planeetide uurimisel. Kosmoseuurimise Agentuur JAXA on palunud
valitsusel tõsta oma eelarvet 2 miljardi dollari pealt 2,6 miljardi peale. “Siiani
on olnud küsimus selles, kas Jaapan suudab luua mehitatud kosmoselaeva. Me
saame seda teada 10 aasta jooksul.” Järgmisel dekaadil nähakse ette Kuu pinna
uurimiseks kasutatavate robotite ja nanotehnoloogia arendamist, samuti raketi/
kosmoselaeva disainimist, mis kannaks reisijaid ning kaupa. 2015. aastaks
vaadatakse üle, kas ollakse valmis veel ressursse mehitatud kosmoseprogrammi
matma ja kuubaasi ehitama. Otsus Marsi ja teiste planeetide uurimise osas
tehakse pärast 2025. >>> p.minut.ee/f7

Angoolas vallandunud marburgi viiruse puhang on loonud sürreaalse
olukorra Uige provintsis, kus kohalikud loobivad kividega WHO
töötajate autosid, takistades nende tööd. Kohalikud kahtlustavad
“kosmoseülikondades” meedikuid, kes tulevad nende nakatunud pereliikmeid
ära viima ning pigem peidavad haigeid kui toovad nad selleks kohaldatud
isolaatorisse. Nagu Reutersi artikkel räägib, olla see “ekspertide” sõnul
oodatud käitumine, et inimestele ei meeldi astronaudiülikonnas tegelased,
kes nende asjatoimetusi segavad. Yahoo uudis lisab, et Angoola võib haigla
isolaatori sulgeda, et peatada edasist levikut. Ebola-taolise epideemia tõttu on
kõrgendatud valmisolekus Portugali lennuväljad, kuna endise asumaa staatuse
tõttu elab seal suur Angoolast pärit kogukond. Recombinomics kirjutab, et
kui varem teati marburgi levikust otsese kokkupuute kaudu, siis nüüd on
tekkinud kartus, et viirus suudab ka õhu kaudu levida. Praegune juhtum on
ohvriterohkeim 1960ndatel avastatud marburgi viiruse puhang, haigestunute
suremus on ligi 100%. >>> p.minut.ee/f6

DNS-puhvrite “mürgitamine”
ähvardab Microsofti serveritarkvara
postitas mauri dynamic-name-service osak. 08/04/05 11:38

KOKTEIL: Kiiu Hiid
4 cl munalikööri Kiiu Torn
15 cl kerget tumedat õlut Tõmmu Hiid
Joogid segada kokku mõnusalt jahedas olekus parajasse
anumasse, istuda pingikesele päikese käes ja nautida.
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paremas valguses. Ühe žurnalisti sõnul on “sõja tõeline mõju tsiviilelanikkonnale
süstemaatiliselt välja jäetud”. Sõjakoledusi näitavate piltide vältimine tekitab
küsimuse, kas mitte audientsi sensitiivsuse pärast muretsemine ja enesetsensuur
ei häiri ajakirjanduse võimet akuraatselt sündmusi esitada. Veel selgub, et
tervelt kolmandik reportereid avaldab netis materjali, nagu fotoesseed, pikemad
intervjuud jmt, mida nende väljaanded ei kasuta. >>> p.minut.ee/f2

Marsikulgurid tegutsevad veel poolteist aastat
postitas alvar kummarda-see-vist-pildistab osak. 06/04/05 20:45

NASA teatel saavad Marsi-kulgurid Spirit ja Opportunity juba kolmandat
korda ajapikendust. Kolmekuuse peamissiooni jätkuks on kulgurid
tegutsenud juba veel 11 kuud. Nende “tervis” näib hea, kuigi kodust
kaugele lähetatud kosmosemasinad näitavad ka väsimuse märke – Spiriti
kiviuuristusvahend on pärast esialgse tööplaani viiekordset ületust kulunud ja
Opportunity spektromeeter pole hiljutise testi põhjal päris usaldusväärne.
“Me peame pikaajalisi plaane tegema hakkama, sest liikurid võivad veel üsna
kaua tegutseda,” märkis kulguriprojekti juht Jim Erickson. >>> p.minut.ee/f2

arvamus
”Stiilipidu” – minu usk Eesti filmi on taastunud
postitas Pampa liikuva-pildi osak. 16/04/05 8:02

SANS Interneti Tormikeskuses on üleval dokument, mis vaatleb
veebruarikuus alanud ja siiamaani kestvaid DNS-mürgitamist kasutavaid
rünnakuid. Paistab nimelt, et Windows NT, 2000, XP ja 2003 seeria
serveritel on domeeninimede süsteemi (DNS) ründeid lihtsam realiseerida, kui
varem arvati, seda on kasutatatud mitmete tuntud saitide nagu cnn.com, imdb.
com, wired.com, redhat.com, tomshardware.com jne (üle 50 saidi) klientide
suunamiseks teistesse paharettide serveritesse. DNS-mürgitamine põhineb
sellel, et muudetakse IP-aadresse vahepealsetes puhverdavates nimeserverites,
mida kliendid otseselt kasutavad. Seda ei maksa segamini ajada lollvara poolt
muudetud kohaliku hosts-failiga, mille kaudu samuti nimele vastavat aadressi
muuta saab.
1. rünnaku jooksul (umbes 22. veebruar kuni 12. märts) suunati ohvrid
aadressidele 217.160.169.87, 207.44.240.79 ja 216.127.88.131 (www.7sir7.
com, 123xxl.com ja abx4.com), seal asuvatesse serveritesse oli paigaldatud
Internet Exploreri auke kasutav rakendus, mis installeeris arvutisse
pahavara.
2. ründe jooksul (25. märts) suunas kaks kuritahtlikku nimeserverit
222.47.183.18 ja 222.47.122.203 kasutajad iseenda peale, kus asuv
veebisait müüs mingeid ravimeid, kuid ei sisaldanud ohtlikku tarkvara.
3. rünnak (25. märts - 1. aprill) oli esimese jätk, seekord suunati ohvrid
aadressidele 209.123.63.168, 64.21.61.5 ja 205.162.201.11, kus lihtne
veebileht redirecti abil edasi suunas aadressidele vparivalka.org/G7/
anticheatsys.php?id=36381 ja find-it.web-search.la, mis omakorda taas
nuhkvara paigaldada üritavad. >>> p.minut.ee/f5

Wikipedia tuleb DVD- ja CD-versiooniga
postitas mauri aga-kus-on-print-all-nupp osak. 08/04/05 11:06

secrgb kirjutab: “Wikipedia Foundationil on plaan lasta välja CD- ja
DVD-versioon oma ülimenukast entsüklopeediast enne aasta lõppu.
Toode hakkaks olema esialgu ingliskeelne. Saksakeelne versioon on
saadaval juba eelmisest aastast ja uus versioon sellest pidavat amazon.com’is
olema juba sel nädalal. Wikipedia Foundationi president Jimmy Walesi andmetel
on eeltellimusi juba üle 8000. Samuti on seletatud põhjus, miks saksakeelne
variant on varem valmis saanud, nimelt on andmete maht tunduvalt väiksem.
Ingliskeelne Wikipedia pidavat väidetavalt vaevu ära mahtuma kahele DVD-le.
>>> p.minut.ee/f4

Uurimus: USA meedia tsenseerib Iraagi teemat

kinokülastaja kirjutab: “Otsustasin minna kinno ilma igasuguste
eelarvamusteta. Selleks proovisin vältida kõike meedias kokku
soperdatut, aga ikka jäi kusagilt silma mingi mõtteröhitsus, mis kõlas
umbes nii: “Nii igavast teemast pole võimalik huvitavat filmi teha.” Või oli see
hoopis artikli kommentaaris? Ei mäleta ja see ei oma ka mingit tähtsust.
Aga nüüd filmist.
Näitlejate valik oli minu arust väga õnnestunud. Meeletult ilus peakangelane,
tema vaprad kaasvõitlejad, räpased poliitikud ja kullaga ehitud kõntsakiht ning
segaduses “reporter” ja sügavaid mõtteid mõlgutav Puumees olid nagu elust
enesest. Usutavad.
Võiks öelda, et need mitmed teemad, mida see film käsitles, olid osavalt
kokku põimitud üheks toredaks vaatemänguks.
Võiks ka öelda, et läbi talutava huumori ning mõnusa ja kohati põhjamaiselt
kohmaka dialoogi joonistati valmis väga nauditav kinoelamus meie pisikesest ja
deformeerunud väärtushinnangutega ühiskonnast. >>> p.minut.ee/f1

kirev.minut.ee
Geenitehnikaga looduse eest!
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allinnas jäi linnuteadlastel hiljuti märkamata hallhaigrute koloonia alal, kuhu
peatselt rajatakse uuselamurajoon. Tekkinud avalikus arutelus sündis idee
muuta hallhaigrute DNAd nii, et nad kasvaksid umbes sinivaala suuruseks. Nii
võiksid linnuteadlased edaspidi tõenäoliselt muretumad olla. Samas kaalutakse
Makroneesias sarnast projekti – loendamise huvides tehakse koolibrid keskmise
kodukassi suuruseks. Kaastööd tegi: A. Ivar

Pettis rahvast

V

iimase kuu jooksul on Indias Mahatre külakeses palju kõmu tekitanud klaverit
mängiv koer, keda saabus vaatama turiste ja huvilisi üle kogu maailma.
Andekas koer suutis lisaks lihtsamatele lugudele esitada isegi keerukaid
Rahmaninovi etüüde. Eile aga selgus kõigi huviliste suureks pettumuseks, et koer
ei olnudki õppinud palu selgeks ise, vaid teda oli õpetanud peremees, andes iga
loo korrektse esitamise eest suhkrutüki. Odavat kuulsust lootnud pettur anti üle
ametivõimudele, koer aga aeti vihaste ja pettasaanud vaatajate poolt kohapeal
vardasse. Kaastööd tegi: P.Ime

postitas mauri kui-lehes-ei-kirjuta-siis-pole-olemas osak. 07/04/05 11:25

Kahe ülikooliprofessori korraldatud anonüümsest internetiküsitlusest
selgub, et uudismeedia tsenseerib ennast, kartes rahva reaktsioone
reaalse olukorra näitamisele. Küsitlusele vastas 210 ajakirjanikku,
kellest 175 (ehk enamus) sihib USA, 21 Põhja-/Lõuna-Ameerika, 24 Euroopa,
6 Ida Euroopa, 14 Aasia, 11 Lähis-Ida ja 13 Aafrika lugejaskonda. Selgub,
et USA ajakirjanikud hoiduvad häirivate fotode avaldamisest tunduvalt enam
kui Euroopa või Lähis-Ida ajakirjanikud, osa ütleb, et toimetamisel on nende
lugusid muudetud, et olla rohkem ametliku liiniga kursis või näidata omasid
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