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Vírus 
Az Internet Security Systems (ISS) 2003. január 25-én AlertCon 4 fokozatú (kataszt-

rofális fenyegetés) riasztást adott ki, vagyis magasabbat, mint annak idején a Code Red 
és a Nimda féregvírusok megjelenésekor.  

Az SQLSlammer mindössze 376 bájt, de a megfertozött szervereket elérhetetlenné 
teszi, mivel a teljes kimeno sávszélességet elfoglalja. Az FBI arról számolt be,  hogy 
európai ido szerint szombat reggel fél hét és délután négy között volt a legsúlyosabb a 
helyzet. 

Az ISS szerint az SQLSlammer már az elso éjjel 160 ezer számítógépet megferto-
zött. Más becslések szombatra negyedmillió gép kiesését látták valószínunek. Annyi 
biztos, hogy a féregvírus rendkívüli sebességgel terjedt, mivel a Nimdához és a Code 
Redhez képest igen kicsi. Memóriába töltve 250 bájtot nyom, a hálózaton pedig ösz-
szesen 376 byte, vagyis egy UDP adatcsomagban elfér. A fertozés a Microsoft SQL 
Server 2000 vagy a Microsoft Desktop Engine (MSDE) 2000 gyári változatának hibáit 
aknázta ki. 

 
 

Internet Kávézó 
A Mount Everesten létesül hamarosan a világ legmagasabban fekvo internet kávézó-

ja. A létesítmény az 5 500 méteren lévo bázistáborban létesül. Az új netkávézót május-
ban vehetik birtokukba a hegymászás kedveloi.  

A kezdeményezés a nepáli Tsering Gyaltsentol, a néhai Tenzing Norgay unokájától 
származik. Sir Edmund Hillaryvel együtt Norgaynak sikerült elsoként a világ legmaga-
sabb, Csomolungma néven is ismert hegycsúcsának megmászása 1953-ban. A serpa 
tervét amerikai technikusok is segítik, akik drót nélküli távközlési összeköttetést létesí-
tenek a gleccseren fekvo, hegymászókat szolgáló bázistáborral. A kávézó a tervek sze-
rint a Mount Everest meghódításának 50. évfordulójára, májusra készül el. A berende-
zéseket repülogépen Lukla városba, majd onnan jakháton elobb Namche Bazarba, majd 
a gleccseren fekvo bázistáborba szállítják. 

A világ legmagasabb hegyérol nem lesz olcsó mulatság elektronikus leveleket kül-
deni: az éghez legközelebbi kávézó formális tulajdonosa, a nepáli környezetvédelmi 
hatóság 2 és 5 ezer dollár közötti átalánydíjat szándékozik felszámítani az expedíciók-
nak, amelyeknek a létszáma általában 5 és 20 fo között mozog. Igaz, a fejenkénti 65 
ezer dolláros részvételi díjhoz képest ez nem tunik túlzottan magas összegnek. 

 
www.index.hu 

 
 
 
 
 


