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uudised
9/11 vandenõuteooriate hädad –
faktide ja väljamõeldiste vahel
postitas mauri tagantjärele-tarkus-on-täppisteadus osak. 01/05/05 17:04

The New American on publitseerinud väikese ülevaate konspiratsiooniteooriatest, mis ümbritsevad 11. septembril 2001 kokku kukkunud
maailmakorda. Kuigi ülejäänud maailm paistab olema faktidega (kui
mitte nende tõlgendustega) valdavalt leppinud, siis USA jaoks jäävad need
sündmused endiselt aktuaalseks. Arikkel üritab tõmmata vahet mõistlike
konspiratsiooniteooriate (millele pretendeerib ka ametlik vandenõuteooria) ja
mõttetute soperdiste vahele.
Rõhutatakse, et igasuguste segaste teooriate levitamine diskrediteerib
ka neid, kes fakte hoolikalt kontrollivad, ning lihtsustab kõigi mitteametlike
versioonide kõrvaletõrjumist kui “vandenõuteoreetikute sonimist”. New American
annab pihta hulgale hüpoteesidele, sh mitmele filmis ”911 In Plane Site”
esitatule.
Huvitav on mainida, et nende peamine allikas, kindral Benton K. Partin
on tuntud kui Oklahoma terroriakti ametliku teooria kõige prominentsem
kriitik. Nimelt lükkas kindral Partini raport ümber valitsuse vandenõuteooria,
mille kohaselt hävitas Alfred P. Murrah nimelise föderaalhoone ainuüksi eemal
plahvatanud lämmastikväetise ja diiselkütuse segust (ANFO) valmistatud
amatööride pomm. >>> p.minut.ee/g26

Pakistan “ei luba kunagi
tuumarajatiste inspekteerimist”
postitas mauri sest-meil-on-päris-pomm osak. 30/04/05 17:44

Samas kui ajakirjanduses on pea iga päev vaevatud Iraani
“tuumaprobleemist”, ei vaevu keegi pisimatki tähelepanu pöörama
tegelike tuumariikide sarnastele probleemidele. Tuumarelvastuse leviku
tõkestamise leppega (NPT) seotud Iraan saab pähe samapalju või rohkem kui
NPT kohustustest loobunud Põhja-Korea ja täiesti tähelepanuta kipuvad jääma
teiste tuumariikide sõnavõtud teemal.
Pakistani (pole tuumarelvastuse leviku tõkestamise leppele alla kirjutanud)
president Pervez Musharraf teatas kümmekond päeva tagasi, et riigi
tuumaprogramm on rahva kaitseks mõeldud ning mingitest inspektoritest ei taha
nad kuuldagi. “Kui IAEA-l on küsimusi meie tuumaprogrammi kohta, siis las nad
küsivad. Meil ei ole midagi varjata. Anname neile kogu info, mis nad tahavad,
kuid me ei luba neid oma maale küsitlema ametnikke ega uurima rajatisi”. >>>
p.minut.ee/g25

Belgia arstid saatsid arve USA saatkonnale
postitas mauri thank-you-belgium osak. 30/04/05 17:42

Belgia arstid, kes ravisid terveks pomitamises viga saanud Iraagi
tüdruku, saatsid 51 570 euro suuruse arve USA saatkonnale. ”Me ei
ole neist veel midagi kuulnud,” ütles Bert De Belder, tüdruku Belgiasse
toonud humanitaarabi organisatsiooni koordinaator. 15aastane Hiba Kassim
naeratas reporteritele lennukit oodates.
Arstid tõid Hiba Belgiasse eelmisel aastal, et päästa tema vasak jalg, mis
sai raskelt viga klasterpommirünnakus, mis tappis tema venna. Pärast viit
operatsiooni ja füsioteraapiat jalutab tüdruk taas, kuid siiski veidi longates. De
Belder ütles, et arve saadeti USA saatkonnale, kuna rahvusvahelise seaduse
järgi on okupeeriv jõud vastutav rahva heaolu eest. USA saatkonna ametnikelt
kommentaar puudub. >>> p.minut.ee/g24

Termopaariga absoluutse nulli lähedale
postitas Pampa lumehelbeke-tasa-tasa osak. 30/04/05 15:48

Tundmatu Sõdur kirjutab: Teadlased on valmis teinud Peltier’
efektiga külmiku, millega katseliselt kiip 0,1 ˚K peale jahutati. Et mis
siis? Tuletame meelde, et astrofotograafias jahutatakse CCDd, mida
mõõtmisteks pruugitakse, maha, et termomüra segama ei hakkaks. Ka kallitele
digiback’idele on külmikud sisse ehitatud, sest termomüra on see tegur, mis ei
luba pooljuhtdetektorite tundlikkust kõrgele ajada. Kui selle probleemi põhjus, st
temperatuur elimineerida, peaks õnnestuma väga hästi nägevaid tehissilmasid
ehitada. Ilmselt ka öönägemist paremaks ja odavamaks muuta. Nii et ootaks
revolutsiooni sensoritehnoloogias.” >>> p.minut.ee/g23

1469 sündis Niccolo Machiavelli, raamatu Vürst autor
1661 jälgis Jan Hewelke aka Johannes Hevelius
Merkuuri kolmandat transiiti
1916 hukkasid britid Iiri vabadusvõitleja Padraic Pearse
osaluse pärast Lihavõttemässus
1978 saadeti arpaneti kaudu esimene spämm
1995 nõudis Baruch Goldstein’i massimõrvast ajendatud ÜRO
raport Iisraeli kolonistide desarmeerimist
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Maailma kõrgeim ilmajaam paigaldatud
postitas mauri dongrongbu-kuru osak. 29/04/05 15:04

4. mai 2005
1626 maabus Hollandi meresõitja Peter Minuit
saarele, mis nüüd kannab Manhattani nime
1654 sündis Kangxi, Qing dünastia kolmas
imperaator
1886 muutus tööliste demonstratsioon, kus nõuti 8 tunnist
tööpäeva, Chicagos mässuks kui pomm plahvatas See oli
üks sündmusi, mille tagajärjel paganlik maipüha muutus
töörahva pühaks (The Haymarket Riots)
2000 ummistas mailiserverid terves internetis uss I Love You

3

Ohtlik turvaviga Convert::UUlibi moodulis
postitas mauri uu-misasja-lib-??? osak. 28/04/05 17:50

Džomolungma mäele (Mount Everestile) automaatse ilmajaama,
kirjutab People’s Daily
Meteoroloogiliste vaatluste keskuse ehitamine on osa Hiina neljandast
Džomolungma teaduslikust uuringust, kaasa arvatud mäe kõrguse uuesti
määramine. See on teine mõõtmine, mille Hiina mäel on teinud. Esimene, aastal
1975, näitas mäe kõrguseks 8848 meetrit ja 13 sentimeetrit. >>> p.minut.ee/
g22

Perli moodul Convert::UUlib on enamikule netikasutajatele ilmselt
võõras programmijupp, kuid serverihaldajatele võib see ohtrasti peavalu
valmistada. Meiliserverid, mis kasutavad näiteks AMaViSe-nimelist
viirusetõrjet, võivad sattuda olenevalt kasutatava MTA liigist (näiteks Sendmail
võib käia root’i õigustes) ja konfiguratsioonist tõsise ohu kätte. Convert::UUlibi
moodulis on avastatud vigase parameetri puhul esinev puhvri ületäitumine, mille
tagajärjel võib ründaja potentsiaalselt jooksutada suvalist koodi Perli kasutaja
õigustes (AMaViSe puhul kasutaja õigustes, kelle alt MTA jookseb). Raviks aitab
mooduli värskendamine versiooni 1.05 või uuema peale. >>> p.minut.ee/g17

Interneti tähtsus peamise uudisteallikana kasvab

Vene astroloog komeedi lõhkamise vastu

postitas mauri nüüd-ka-meil osak. 29/04/05 11:53

postitas doc kivi-nasa-kapsaaeda osak. 28/04/05 12:54

Liinil istuvate täiskasvanute hulk, kes peamiselt uudiseid netist
loevad, on viimase nelja aastaga kasvanud üle 35%, seda televisiooni
ja ajalehtede arvelt. JupiterResearchi uurimus näitas, et jänkidest
kolmandik vanuses 18–24 eelistab uudiseid vaadata internetist, 40% televiisorist
ja 10% lugeda lehti. Ka kohalikke uudiseid internetist lugevate hulk suureneb,
kuid pole veel 10% piiri ületanud. Kuigi traditsioonilised meediafirmad nagu New
York Times ja CNN saavad netis hästi hakkama, kasvab aina uue meedia firmade
nagu AOLi ja Yahoo tähtsus. >>> p.minut.ee/g21

Mäletate filmi “Deep Impact”? Komeet liigub suurel kiirusel planeet
Maa poole, Messiahi missiooni astronaudid üritamas seda pommiga
lõhata. Umbes taolist asja plaanitakse ka NASA keskuses komeet
Tempel-1 kallal juba 4. juulil. Kosmoselaev on juba suuna komeedile võtnud,
kõik süsteemid toimivad normaalselt, kuid nüüd on tekkinud hoopiski ootamatu
takistus: vene rahvusest astroloog Marina Bai on esitanud kohtuasja NASA
vastu. Miks, küsite? Lihtne vastus oleks: komeedi purustamine pidavat
“lõhkuma hingeliste väärtuste süsteemi”. Esimesel avalduse esitamisel lükati
see tagasi, teine avalduse läbivaatamine on 6. mail. Kahjutasuks nõutakse
summat vääringus, mis oleks võrdne kogu NASA missiooni läbiviimiseks kulunud
dollaripakiga, ehk siis 8,7 miljardit rubla. Lisaks soovib astroloog, et missioon
lõpetataks koheselt. Kuidas taolisele absurdsele hagile kohus vastab, ei oska
keegi arvata. >>> p.minut.ee/g16

Tarmo Tanilsoo kirjutab: “Hiina ehitas 6500 meetri kõrgusele

New York esitas hagi nuhkvara tootja vastu
postitas mauri tüütu-aga-tasuta osak. 29/04/05 11:10

roland kirjutab: “Lõpuks on ”Ameerika mägede” kodumaa
kohtuhaidelgi nuhkvara levitajad kopsu üle maksa ajanud ja NY linna
üleminkvisiitor (NY City Attorney General) Eliot Spitzer isiklikult on
võtnud ette kohtutee Los Angelese linnas tegutseva Intermix Media nimelise
netireklaami agentuuri vastu, väites, et nende tarkvara risustab miljonite
Ameerika kodanike arvuteid, segades nende töö produktiivsust, pommitades
neid soovimatu reklaamiga ning jooksutades puutreid kokku. Pattude register,
milles ettevõtet süüdistatakse, on pikk ja sisaldab nii tarbijate eksitamist kui ka
privaatsuse rikkumisi. >>> p.minut.ee/g20

USA sõdur mõisteti surma
postitas mauri murjan-oksa-valge-tingimisi osak. 29/04/05 8:50

Blairi hoiatati: sõja legaalsus on kahtlane
postitas mauri well-but-whatever osak. 28/04/05 9:03

Briti leht Mail on Sunday avaldas esmakordselt, et peaminister Anthony
‘Tony’ Blairi väide, nagu oleks justiitsminister andnud oma juriidilise
heakskiidu Iraagi sõjale, oli vale. 13-leheküljeline juriidiline analüüs
näitas, et rahvusvahelise seaduse kohaselt võib sõja vaidlustada mitme
pügala järgi. Lord Goldsmithi memo põhipunktid:
1.

Sõjaväekohus määras sõdurile, kes 2003. aastal granaatide
ja tulirelvaga Iraaki sissetungiks valmistuvaid jänkisid ründas,
surmanuhtluse. Süüdistajad otsustasid, et kahe ohvitseri surmaga
lõppenud intsidendi ajendiks oli religioosne ekstremism.
Seersant Hasan Akbar ei teinud otsuse ettelugemisel teist nägugi. Akbarit
süüdistati ettekavatsetud mõrvas ja mõrvakatses. Akbar ründas “kamraade”
Kuveidis asuvas laagris. Siia kõrvale on huvitav jälgida, millise süüdistuse saab
leitnant Ilario Pantano, kes laskis kahele põlvitavale, relvastamata mehele kuulid
selga. >>> p.minut.ee/g19

2.

Euroopa raamatukogud üritavad peatada
USA kultuuri pealetungi

5.
6.

postitas mauri läti-seisukoht-pole-teada osak. 28/04/05 11:31

Andres Laiapea kirjutab: “Prantsuse pressiagentuuri (AFP) uudis
annab teada, et 19 Euroopa rahvusraamatukogu, nende hulgas Eesti
oma, toetab Euroopa kultuuripärandi laialdast ja organiseeritud
digitaliseerimist Euroopa Liidu rahastamisel.
Prantslaste algatus on reaktsioon detsembris väljastatud Google’i
pressiteatele, milles öeldi, et Harvardi, Stanfordi, Michigani ja Oxfordi ülikooli
raamatukogud ning New Yorgi avalik raamatukogu teevad koogelmoogeldajaga
koostööd, et oma raamatukogud veebi üles panna.
President Jacques Chirac on teinud kultuuriminister Renaud Donnedieu de
Vabres’le ja rahvusraamatukogu juhatajale Jean-Noel Jeanneneyle ülesandeks
uurida, kuidas Prantsuse ja Euroopa raamatukogusid kiiremini veebi saada.
Jeanneney märkis, et täna on kaalul USA domineerimine selle üle, kuidas
tulevased põlvkonnad hakkavad maailma nägema.
Briti rahvusraamatukogu algatusega liitunud ei ole, kuid väidetavalt toetab
seda.” >>> p.minut.ee/g18

3.

4.

Selle üle otsustamine, kas Iraak oli rikkunud ÜRO resolutsiooni 1441, ei
olnud Blairi (ega ühegi teise riigijuhi), vaid ainult ÜRO pädevuses.
Resolutsioonis 1441 sisalduv ähvardus kasutas sõnastust “tõsised tagajärjed”
(serious consequences), aga mitte “kõikvõimalikud vahendid” (all necessary
means), mis tähendas sõda ÜRO kõnepruugis, mida kasutati 1990. aasta
resolutsioonis, kui Iraak Kuveiti tungis.
Hoiatus, et kuigi Blair võib sõtta minna, oleks tunduvalt “turvalisem” ja
soovitav, et oleks teine resolutsioon, mis annab spetsiifiliselt heakskiidu
sõjalise jõu kasutamisele.
Blairi väide, nagu võiks Suurbritannia ja USA elustada ÜRO JN resolutsiooni
678, mis võeti vastu 1990 Kuveidi kriisi ajal, ei pea vett, sest see ei andnud
õigust sissetungiks Iraaki.
Juhitakse tähelepanu ÜRO relvastusinspektor Hans Blixi tegevusele Iraagis.
Seletatakse, et USA valitsuse positsioon ei ole rakendatav Briti olukorras.
USA kongress oli andnud Bushile õiguse sõda seaduslikuks kuulutada USA
seaduse kohaselt.

10 päeva hiljem avaldatud kokkuvõttest olid kõik need küsitavused
eemaldatud. >>> p.minut.ee/g15

Elektrilennuk 24 tundi õhus
postitas mauri 1451-minutit osak. 28/04/05 8:35

Tundmatu Sõdur kirjutab: “Mehed, kes tegid valmis elektriauto,
mis kiirendab sajani 3,7 sekundiga ja sõidab ühe laadimisega 300
miili (rohkem kui mu meelest Eestis praktiliselt vaja), ehitasid päikese
jõul töötava elektrilennuki ja hoidsid seda 24 tundi California kõrbes õhus. Kui
robotlennukid korralikult käima saab, kas siis väheneb maapinna risustamine
telefonimastidega, kosmosesse prügi üleslaskmise vajadus kahaneb ja võib-olla
saavad põllumehed isegi mõistliku hinnaga interneti?” AC Propulsioni SoLongi
nimeline lennuriist kaalub 11,5 kilogrammi, kasutab LiIon-akusid ning on
juhtimiskeskusega ühendatud 2,4 GHz lingi abil. >>> p.minut.ee/g14

5. mai 2005
1813 sündis Soren Kierkegaard
1821 suri St Helena saarel Napoleon Bonaparte
1893 võeti USA kongressis vastu Geary Chinese
Exclusion Act, mis sundis hiinlasi end arvele võtma
1912 ilmus ajalehe Pravda esimene number
1981 suri Maze vanglas Põhja Iirimaal peale 66 päevast
näljastreiki Bobby Sands, Iiri parlamendi valitud liige
1987 algas USA kongressis Iran-contra skandaali uurimine
peatunnistaja Richard V Secord esinemisega
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6. mai 2005
1758 sündis Maximilien Robespierre
1882 keelas USA kümneks aastaks hiinlaste
sisserände
1937 põles maandumisel Lakehurstis vesinikuga
täidetud Saksa dirizhaabel Hindenburg
1994 lõpetas Prantsusmaa ja Inglismaa vahelise, eelmisest
jääajast pärit eraldatuse La Manche tunneli avamine
2001 astus Johannes Paulus II Süüriat külastades esimese
paavstina mosheesse
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KOKTEIL: Koduapteek ™
Võtta 0,5L õllekann
Sinna sisse samas järjekorras:
1 osa kurgivedelikku
3 osa tomatimahla
1 osa maitsetut bonaquat
Valada kõrgelt, et segu sassi lööks, jook juua ära ühe sõõmuga.
Poole tunni pärast on sõltumata haigusest oluliselt parem.”
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USA merejalavägi kasutab topiseid

Bushi Riia-külastuse turvameetmed

Teadlased tahavad kilogrammi kaasajastada

postitas mauri us-army-for-dummies osak. 27/04/05 20:44

postitas alvar komandanditunni osak. 27/04/05 14:30

postitas alvar my-kilo-is-heavier-than-your-kilo osak. 27/04/05 8:37

USA merejalaväelased, okupatsiooniüksus, mida on Iraagis kõige
rohkem harvendatud, oli sunnitud kasutama “topiseid”, et varjata
oma vähest kahuriliha. Papist valesõdureid kasutati selleks, et
lollitada vastupanuvõitlejaid arvama, nagu oleks nende vastu rohkem mehi.
Papist sõdurid riietati särkidesse ja paigutati jälgimispositsioonidele esimese
merejalaväediviisi E-kompanii poolt. Üle kolmandiku üksuse 185 mehest löödi
kuue kuu jooksul rivist välja Ramadi linnas.
Õnnetud sissetungijad olid nii halvasti varustatud, et pidid ise oma HMV-tüüpi
trandulette vanametalliga soomustama ning neile jagatud ajast ja arust kaardid
näitasid osa linnaosade asemel põllumaad. Üksusel hüüdnimega “suurepärased
värdjad” oli vaid käputäis elektoonilisi jämmereid, millega pommide
kaugjuhtimisseadmeid segada. >>> p.minut.ee/g13

Nagu kirjutab Bizness & Baltija, halvab Ameerika Ühendriikide
presidendi külastus meie lõunanaabrite pealinna, sisuliselt Riia
kesklinna. Vanalinna ja kesklinna piirkond võetakse valve alla, liiklus ja
liikumine allutatakse väga rangetele piirangutele. Ettevõtted ja institutsioonid,
mis valvealuses piirkonnas tegutsevad, peavad andma külastusele eelnevalt oma
töötajate kohta detailseid andmeid. Inimesed, kel seal korterid, peavad lubama
politseil vajadusel korterites turvakontrolli läbi viia. Hotellidel tuleb üles öelda
broneeringuid, kaubamaja Riga’s Centrs kannab orienteeruvalt 100 000 latti
kahju. >>> p.minut.ee/g8

Kari ahve suri laboris

Kui teil juhtub olema Gmaili konto, siis võib Google’i otsinguajalugu
kohe kasutama hakata, kui aga mitte, siis ootab registreerimine. Uus
vigur võimaldab jätta meelde kõik Google’is tehtud otsingud ning
neid pärast ilusti kalendritaolisest kasutajaliidesest vaadata. Kuupäevad on
värvkodeeritud, vastavalt toonile on näha, kui hoolega vastaval päeval netis
otsitud on. Otse loomulikult saab oma otsingute logiraamatust ka omakorda
otsinguid teha. Nii et alusta oma isikliku toimiku koostamisega juba täna ning
vaata ka, mis teised sellest arvavad. >>> p.minut.ee/g7

postitas mauri räige-ahviõiguste-rikkumine osak. 27/04/05 19:47

Eelmisel nädalal tappis viga kliimakontrolliseadmetes 99 ahvi. LõunaKorea teadusministeeriumi ja biotehnoloogia uurimisinstituudi andmetel
läks nässu transformaator ning selle tulemusena väljus temperatuur
laboris kontrolli alt. Temperatuur laboris tõusis, ohustades 135 kinnises ruumis
asuva primaadi elu, ning 99 neist siirdus ümbersündi. Pärdikud olid hinnalised,
igaühe eest oli välja antud 3–5 miljonit woni, aastas kulus nende peale
uurimisasutusel 10 miljonit woni. Teadusministeerium lubab asja uurida. >>>
p.minut.ee/g12

Google pakub otsingute ajalugu
postitas mauri me-ei-näita-seda-kellelegi osak. 21/04/05 12:05

Guardiani veebist kadus ritsiini-kohtuasja valgustav
artikkel

Ühendemiraadid blokeerisid Skype’i

postitas mauri winston-smithi-nimeline osak. 24/04/05 14:13

postitas mauri araabia-telefon osak. 27/04/05 16:51

Briti leht Guardian korjas väidetavalt valitsuse survel oma veebist maha
artikli, mis paljastas ritsiini-nimelise mürgi väidetava leidmise ümber
kasvatatud mütoloogiat. Jutud ritsiini leidmisest Londonis 2003. aasta
jaanuaris andsid valitsusametnikele taas materjali paanikakülvamiseks. Artikli
autoriks on kohtus teadusliku eksperdina esinenud Duncan Campbell, mees
vaatleb artiklis nii ritsiini valmistamisõpetuste päritolu – valdavalt USA valged
äärmuslased –, meedias levivaid müüte “ritsiini vandenõu” kohta jne. Näiteks
tellis Campbell USAst 110 dollari eest peotäie CD- ja videomaterjali õpetustega
pommide, rakettide ja ... ritsiini valmistamiseks, mille ta ka politseile edastas.
Campbell rõhutab, et ritsiin ei ole mingi massihävitusrelv, nagu ajakirjandus seda
sensatsioonihimus näidata püüab, vaid lihtsalt väga tugev mürkaine. Samuti
kipub lugudes, mis räägivad Kamel Bourgassi süüdimõistmisest, kaduma minema
fakt, et tegelikult ei leitud mitte kuskilt mingit ritsiini, vaid ainult amatöörlikud
õpetused selle valmistamiseks. Nagu võib lugeda Briti kuningliku prokuratuuri
lehelt, mõisteti Bourgass süüdi konspireerimises: “On April 8 2005, after a seven
month trial, a jury at the Old Bailey found Kamel Bourgass guilty of conspiring
to commit a public nuisance by the use of poisons and/or explosives to cause
disruption, fear or injury”. >>> p.minut.ee/g6

Skaibikasutajad Araabia Ühendemiraatides on saanud väikese
ebameeldivuse blokeeringu näol, mis takistab neil Skype’i veebisaiti
kasutamast kõneminutite ostmise eesmärgil. Skaipimine on äärmiselt
populaarne Ühendemiraatides elavate võõramaalaste hulgas, kes moodustavad
umbes 60% riigi 2,5 miljonist elanikust. Blokeerimisele pole toodud mingit
põhjendust, kuid on tõenäoline, et riigi monopoolne operaator Etisalat on
häiritud konkurentsist. Skype Journal spekuleerib aga, et teatavaid ametkondi
häirib hoopis skaipofoni krüpteering. >>> p.minut.ee/g11

BSA tuleb varsti kohtutäituriga
postitas mauri kohtu-täi-turg osak. 27/04/05 16:26

BSA pressiteatest võib lugeda, et “tutvustatakse” lähiajal muutuvat
seadusandlust, mille kohaselt on BSA nägudel võimalik lihtsamini
firmadel kukil käia. Enam ei ole vaja politseid kontori läbiotsimise
juurde, vaid teie arvuteid pääsevad puistama ka nõrgema paguniga
paberimäärijad.
“Lõppkasutajate jaoks tähendab see seda, et võimaliku õigusrikkumise
kontrollimisel ei pea see enam alati olema politsei, kes teostab arvutite ja
dokumentide vaatluse, vaid edaspidi võib seda teha ka kohtutäitur kohtumääruse
alusel,” selgitas seadusemuudatuse tagajärgi BSA paragrahviväänaja. >>>
p.minut.ee/g10

E-post ohustab IQd
postitas mauri kanged-narkossid-inboxis osak. 25/04/05 15:40

Pidevalt sisse tulevate e-kirjade, sõnumite ja telefoniteadete tulv on
suurem oht kontsentratsioonile ja IQ-le kui kanep, selgub vabatahtlike
peal tehtud uurimusest. Unisus, letargia ja kasvav võimetus tegevusele
fokuseerida jõudis “häirivale” tasemele 1100 inimese peal tehtud katsetes. Eriti
sõltuvust tekitav ”narkootikum” tundub olevat e-post.
Testitavate meeled läksid hajevile kohe, kui järjekordne küsimusi ja
väljakutseid sisaldav e-kiri nende kausta kolksatas. Produktiivsus langes ning
nendel, kes ei suutnud meilide lugemisel ja töötegemisel vahet teha, oli efekt
sarnane magamata ööga.
Uurimus, mille tellis Hewlett Packard ning mille viis läbi King’s Kolledži
psühhiaatriaprofessor Glenn Wilson, näitas, et keskmine IQ langus oli 10 punkti,
samas kui kanepikasutajate sama näitaja on 4 punkti. Kõige rohkem teeb häda
see, et e-posti käsitlemisel puudub peaaegu täielikult igasugune distsipliin. >>>
p.minut.ee/g9

Bush tahab saudidelt rohkem naftat
postitas mauri anna-kõik-oma-nafta-ära osak. 27/04/05 11:42

Valge Maja president George W. võõrustas oma sõpra Abdullahit, kellega
räägiti maast ja ilmast, kuid peamiselt nuias topeltvee oma vasallilt
palju ja odavat naftat, nagu võib lugeda saudide ajalehest. Aprillikuus
jõudis naftatünni hind koguni 58 dollarini ja see ei meeldi mitte jänkidele, kes on
harjunud sõitma autodega, mis sõidavad mitukümmend miles per arab. Abdullah
lubas peagi tootmist tõsta, praegu sülitavad saudide puurtornid välja 9,5 miljonit
barrelit päevas. Huvitava faktina tuuakse välja, et Abdullahi välisasjade nõunik
Adel Al Jubeir süüdistab kõrgetes hindades hoopis USAs ja mujal asuvate
refineerimistehaste ebapiisavas läbilaskevõimes. Veel viidatakse sellele, et pärast
Bushi võimuletulekut on viis naftafirmat saanud puhaskasumiks 205 miljardit
dollarit ning pole välistatud, et nad “teevad Enronit”, tekitades kunstlikku
defitsiiti, et siis kõrgemate hindadega varusid turule paisata. ArabNewsi artikkel
tsiteerib veel Global Policy Forumi pealikku: “Bushi administratsioon üritab USA
publikut uskuma panna, et naftat on lõputu hulk ning vastikud keskkonnakaitsjad
ja ahned šeigid takistavad selle jõudmist tarbijani. See on katastroofiline vale.
On kasvav konsensus, et ülemaailmne naftatootmine on jõudmas tippu. Saudid
pumpavad juba pea täisvõimsusega ning kogu OPEC töötab täie rauaga. OPEC
on proovinud turu stabiliseerimiseks hindu all hoida, kuid ilma tulemusteta.
Ülemaailmne nõudlus kasvab ning pakkumine ei suuda sellele järele jõuda.” >>>
p.minut.ee/g5

Nagu kirjutab The Registeri uudis, on Ühendriikide Riiklik Standardi- ja
Tehnoloogiainstituut (NIST) teinud üleskutse defineerimaks kilogrammi
loodusnähtuste põhjal, nagu aatomite arv ränikristallis vms.
Kilogramm on viimane rahvusvaheline mõõtühik, mille etaloniks on
käegakatsutav objekt – Pariisi lähedal resideeruv plaatina ja iriidiumi sulamist
brikett. Peter Mohr NISTist märgib, et füüsilise objekti parameetrid võivad ajas
muutuda, ja muutumise määraks saja aasta jooksul võib olla 50 miljardikku.
Samuti räägib loodusliku määratluse kasuks asjaolu, et seda saab vastava info
põhjal alati rekonstrueerida, erinevalt ühest etalonist, mis kogemata lõplikult
hävida võib. >>> p.minut.ee/g4

Hübriidautod armee teenistuses
postitas doc Ja-kütust-me-ei-saagi osak. 25/04/05 11:18

Huvi hübriidautode vastu on seoses kütusehindade tõusuga üpriski suur.
Iga suurem autotootja arendab oma versiooni sellest, Toyota on sellega
juba turule jõudnud. Huvitav on aga see, et ka USA armee on leidnud
sellise lahenduse sobiva olevat ning tõsimeeli arutab võimalust neid relvastusse
võtta. Hummvee kütusekulu 60 l / 100 km versus hübriidauto 5 l / 100 km
kohta on lahinguolukorras vägagi suur vahe. MP Hybrid – nii kutsutakse alla
tonni kaaluvat, ligikaudu 65 km/h kiirust arendavat testsõidukit. Veel numbreid:
18 hp diiselmootor, lisaks kaks 10 hp elektrimootorit, kolm akut ja vahetatavad
keretüübid. Lisaks siis ka hind – $20 K, mis on kolm korda odavam praegu
relvastuses olevast hummveest. Esialgu on mõeldud sõiduk vaid luureks või
baasides liikumiseks. >>> p.minut.ee/g3

3G & WiFi ruuter
postitas mauri aga-minu-autol-on-kiirem-nett osak. 25/04/05 9:32

Kui varem viitas Slashdot tegelasele, kes ehitas Soekrise 486 baasil
3G-ruuteri, mis teisest otsast traadita võrku pakub, siis nüüd on virgad
hiinlased sarnase kommertsproduktiga lagedale tulnud. Hiina firma Top
Global ruuter võtab neti ligi HSDPA või EVDO protokolliga ning saadab edasi WiFi
kaudu. HSDPA ja EVDO võivad olla kasutusel üheaegselt või siis on üks neist
peamine ühendus ning teine tagavaraks. Jubin toetab suvalises kombinatsioonis
EVDO, CDMA 1x, EDGE ja UMTS standardeid juba praegu ning HSDPA ja EVDO
Rel.A lähimal ajal püsivara uuenduse teel. >>> p.minut.ee/g2

arvamus
Falck kõikjal
postitas alvar kalevipojamõõga osak. 26/04/05 7:14

Astusin täna
tuttavat
rada tööle ja
mind üllatas taas üks
reklaamüllitis. Mitmel
pool linnas annab endast
märku Eesti kõige
tihedamalt esindatud turvafirma, rõhutades väärtusi, mis turundusosakonna
silmis ilmselt hästi katavad ootusi ettevõttele, kelle hoolde oma vara valvamine
usaldatakse.
Oleks ma selle firma klient, tunneksin ehk sama. Kiiresti tullakse appi ja
kõikjal juba ollaksegi. On aga see kõikjal esindatus miski, mille rõhutamine
Falcki puhul Eesti inimesele mingit lisaväärtust annab? Kas ehk ei lõika seesama
kampaania neile endile näppu? Tere tulemast tänavapilti, Suur Vend! >>>
p.minut.ee/g1
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