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funkciók:
videó rögzítés, hangrögzítés
fénykép, infra, cseppálló

HD karóra

Nyomkövető

internet alapú nyomkövetés (online)
sms alapú nyomkövetés,  lehallgatás

Poloska detektor

SZUPERTITKOS E-MAIL FORMÁTUM

Feladó: A +bízó 

Címzett: Kémsejt

Tárgy: első küldetés

A mai nappal kezdődik a megbízásotok.

Cél a piacvezető versenytárs szórakoztató elektronika cég titkainak

feltárása, azért, hogy letaszíthassuk őket az élről.

A Kémsejt, azaz a Ti szerepetek elengedhetetlen, ha cégünk

uralni akarja a világot az informatikai- elektronikai piacon!

A feladat ellátását a lehető legnagyobb titokban, körültekintéssel és

alaposan kell elvégezni, teljes professzionalizmusra számítok.

Korábbi kémsejtünk kudarca miatt nem tudhatjátok,

hogy a terepen kire számíthattok.

Ez az e-mail elolvasás után megsemmisíti magát.

Sok szerencsét!

ÖNMEGSEMMISÍTŐ

E-MAIL
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AZ ELŐÁLLÍTÁS

1. A VERSENYTÁRS TELEFONJA

EMELT SZINTŰ, SZUPERTITKOS
MEGBÍZÁS A KÉMSEJTNEK

PRIORITÁS:
KIEMELT

A konkurencia nyomott áron bocsátja piacra elektronikai termékeit,
vezető telefonja a HYPER X ár-érték alapján verhetetlen a jelenlegi piacon.

Ahhoz, hogy hasonló jellemzőkkel bíró, de még vonzóbb készülékkel tudjon cégünk megjelenni, meg kell tudnotok mindent a HYPER X-ről!

A Kémsejtetek első küldetése, hogy felderítse, mit épít be
a versenytárs a HYPER X-hez hasonló elektronikai termékeibe!

Aláírás:

Hyper-X

Tantál
Ólom

Réz

Egy fejlett IT gyárba bejutni nem egyszerű.

A versenytárs hatalmas, irodaépületekkel és

kutatólaborokkal körbevett gyárépületéhez eleve 

több ellenőrzőkapun át lehetne csak eljutni.

Az előző kémsejtünk a gyárba bejutáskor bukott le, 

ezért nektek most más módon, bejutás nélkül kell 

a HYPER X-ről az infókat megszereznetek. Oldjátok 

meg az infószerzést lebukás nélkül!

Nem véletlenül Ti lettetek kiválasztva erre

a feladatra, a jelentésbe vezessétek fel,

mit derítettetek ki! 

Kihívás:
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2. KÖRNYEZETI HATÁSOK

EMELT SZINTŰ, SZUPERTITKOS

MEGBÍZÁS A KÉMSEJTNEK

PRIORITÁS:
KIEMELT

Erős a gyanúnk, hogy a konkurencia a környezet károsításával és

kizsákmányolásával állítja elő csúcstermékeit, így tudja fenntartani

piacvezető pozícióját.

Ezek súlyos vádak, megégethetjük magunkat

bizonyítékok hiányában…

Aláírás:

Réz feldolgozás

                                   
Verespatak

a küldetéshez kapott laptopotokon titkosí-
tott akták vannak, melyek kompromittálók 
lehetnek a konkurens cégre nézve, ezért 
biztosra kell mennünk. Ezen információk 
semmiképpen sem kerülhetnek illetéktelen 
kezekbe! A titkosított aktákhoz akkor fértek 
hozzá, ha a jelentésben levő kódot
feltöritek, a további teendőkért
kövessétek az utasításokat! 

Bánya Zambiában

Kihívás:

Mikrochip-tervrajz
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3. AZ EMBERI TÉNYEZŐ –
EGÉSZSÉG ÉS TÁRSADALOM 

EMELT SZINTŰ, SZUPERTITKOS

Sokat tudtok, lehet, hogy már túl sokat is.

Talán eljött az ideje egy kis utazgatásnak.

Természetesen külföldi kiküldetésetek

nem csak azt a célt szolgálja,
hogy felszívódjatok egy időre,
kiruccanásotok során a konkurens cég

által felhasznált alapanyagok előállítása

során felmerülő társadalmi és
egészségügyi körülményeket
kell felderítenetek…

Aláírás:

Úticélotok a Ti biztonságotok

érdekében egyelőre védett!

A jelentésben lévő utasításokat

követve tudjátok meg,

hova kell jegyet váltanotok,

a helyszínre érkezve pedig

be kell épülnötök,

hogy a küldetést sikeresen

végrehajthassátok! 

Kihívás:

PRIORITÁS: KIEMELT
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A LEGYÁRTÁS

4.  EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK

ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK

EMELT SZINTŰ, SZUPERTITKOS

Egy orvos, aki biztonsági okokból a valódi nevét nem fedi fel, - nevezzük

Dr. X-Ray-nek -, hónapokon keresztül önkéntesként dolgozott Kínában,

Koreában és Indonéziában, azokban az országokban, ahol

a konkurens cég a telefonjait gyártja. X-Ray önkéntes orvosként

a mobiltelefon gyárakban dolgozók egészségügyi állapotát mérte fel

és helyzetükön próbált javítani. Számos megbetegedéssel találkozott

külföldi szolgálata során, az ismétlődő tünetek, diagnózisok nyomán

egyértelmű eredményekre jutott.

Megtudtuk, hogy X-Ray kutatási eredményeivel felkereste

a konkurens céget, hogy kifejezze aggályait a gyáraikban dolgozók

körülményeit illetően. A cég nem állt szóba vele,

mi viszont szóba állnánk…

Aláírás:

Dr. X-Ray betegekről összegyűjtött információi sokat érnek számunkra, terhelő adatokattartalmazhatnak a konkurens cégre nézve, meg kell szereznetek azokat! Azonban ahhoz, hogy X-Ray átadja nektek a dokumentációt,a bizalmába kell férkőzzetek. A jelentésben találtok egy kódolt telefonszámot.Törjétek fel a titkosított számot, győzzétek meg Dr. X-Ray-t, majd kövessétekaz utasításokat! 

Kihívás:

PRIORITÁS: KIEMELT
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KÜTYÜ/MOBILTELEFON HASZNÁLAT

5.  ENERGIAFOGYASZTÁS

EMELT SZINTŰ, SZUPERTITKOS

Külföldi kiküldetésétekre a konkurens cég jelenlegi legjobb
akku idővel rendelkező HYPER X teszt telefonjával szereltünk
fel benneteket, de mostanra napok óta töltési lehetőség nélkül
álltok a terepen. Talán mégsem verhetetlen a vetélytárs
3450 mAh-s akkumulátora…

Aláírás

Küldetésetek végéig ki kell tartania, működnie kell a telefonotoknak. Szükségetek lesz rá a küldetés utolsó szakaszához. A jelentésben lévő információk alapján számoljátok ki, hogy marad-e még annyi időtök, hogy az utolsó feladatot is sikeresen véghez vigyétek – így legalább azt is megtudjuk, mennyi a valós üzemideje a kon-kurencia akkumulátorának. Ha a készülék idő előtt lemerül, azonnal vissza kell fordulnotok! Igyekezzetek, az időtök vészesen fogy! 

Kihívás:

PRIORITÁS: KIEMELT
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AZ ÁRTALMATLANÍTÁS

6.  HULLADÉKKÁ VÁLÁS
EMELT SZINTŰ, SZUPERTITKOS

A küldetésetek utolsó állomásán meg kell tudnotok, mi történik

a HYPER X készülékekkel, miután kikerülnek a forgalomból.

Gondoskodik a konkurens cég a veszélyes hulladék 

szakszerű ártalmatlanításáról, az egyes alkatrészek újrahasznosításáról, 

vagy éppen olyan mocskosak és veszélyesek,

mint az elektronikai hulladék?

Aláírás

Hyper X készüléketekbe jeladót szereltünk.

Feladatotok megszabadulni a készüléktől és

a jeladó segítségével végig követni a hulladékká 

váló telefon útját. Ha megvan a célállomás, 

kiderül, hova kerülnek a konkurens cég

elhasznált készülékei és leleplezhetjük őket.

A jeladó aktiválásához SIM kártyát kell

cserélnetek, hogy ne legyetek lenyomozhatók,

ha lehalásznák a készüléket.

A SIM kártya PIN kódja titkosított,

a jeladó aktiválásához fel kell törnötök azt.      

       További instrukciók a jelentésben.

Kihívás:

E-hulladék

Hulladék mobiltelefonok

Alumínium hulladék

PRIORITÁS: KIEMELT
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ÖSSZEFOGLALÁS

7. A LELEPLEZÉS

EMELT SZINTŰ, SZUPERTITKOS

Első küldetésetek véget ért. A küldetés lezárásához töltsétek ki
a jelentés záróaktáját.

Aláírás

vetélkedő
ZÁRÓAKTA

PRIORITÁS: KIEMELT


