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Para a desambiguação, veja Andrew Huang. Andrew HuangBorn1975 (44-45)Kalamazoo, MichiganNationalityAmericanOther nomea BunnieAlma materMassachusetts Institute of TechnologyOccupationHacker, autor, pesquisadorKnown forChumby, Hacking the Xbox, NovenaWebsite Andrew bunnie Huang (n. 1975) foi
um explorador e hacker americano,[1] com o mito de um Doutor de Engenharia Elétrica e autor do livro de livremente disponível Hacking the Xbox: An Introduction to Reverse Engineering de 2003. Ele mora em Cingapura desde 2012. Huang estudou no Massachusetts Institute of Technology em 1992 com um ph.D. em
engenharia elétrica em 2002. Ele disse que jogou uma moeda para determinar se praticaria biologia ou eletrônica. Huang também é membro da fraternidade Zeta Beta Tau. O apelido coelhinho significa vorpalbunnie, uma referência à criatura tanto em Monty Python quanto no Santo Graal e Voria, que ele usou como o
nome de tela bbs. O projeto Huang era um líder de hardware em Chumby; suas responsabilidades incluíam o design e a fabricação de dispositivos Chumby, bem como o planejamento estratégico e o desenvolvimento do ecossistema da plataforma de hardware Chumby mais ampla. Como líder no Ministério dos
Assuntos Móveis, Andrew Huang supervisionou o ambicioso console portátil MoMA Eve. Ele completou vários grandes projetos, desde hackear o Xbox até projetar os primeiros chips de silício fotônico totalmente integrados do mundo operando a partir da Luxtera, Inc., até a construção do primeiro protótipo de
equipamento de pesquisa de dispositivos de silício caltech. Huang também participou do projeto de transceptores sem fio para uso em redes 802.11b e Bluetooth com mobilian, chips gráficos na Silicon Graphics, codecs de cinema digital na Qualcomm e submarinos robóticos autônomos durante a competição de 1999
organizada pela AUVSI, que foi vencida pela equipe do MIT. Também é responsável pelo desd design de muitos sistemas de segurança, com apetite para o desafio de digerir a segurança de hardware baseada em silício. Huang deveria aparecer como um especialista no processo dos Estados Unidos contra Crippen
para determinar se o Xbox mogging violou seções da DMCA. O caso foi abruptamente arquivado no terceiro dia do julgamento do júri, que foi resolvido pelas autoridades federais dos EUA que iniciaram o processo, e o caso foi arquivado antes de Huang ser convocado para depor. [9] O caso foi arquivado antes de
Huang ser convocado para depor. [9] O caso foi arquivado antes de Huang ser convocado para depor. Ele também criou o Open Equipment Safecast Geiger Counter Reference Design, como voluntário em resposta ao terremoto de Tōhoku de 2011, ao tsunami e ao consequente colapso de Fukushima Daiichi. [10] O
projeto, em colaboração com Jie Qi do MIT Media Lab para Circuit Stickers, um para a fabricação de eletrônicos. Huang entrevistou Dave Jones em The Amp Hour Hour #84, onde falou sobre seu trabalho eletrônico na China e engenharia reversa. Huang é membro do conselho consultivo da Crowd Supply, uma
plataforma de crowdfunding que ele usou para a Noven e o Essential Guide to Electronics em Shenzhen. [14] A Huang Reverse Engineering tem uma longa história de engenharia reversa e hacking de produtos de consumo. Sua publicação em 2003 Hacking the Xbox: An Introduction to Reverse Engineering foi um dos
primeiros trabalhos publicados sobre engenharia reversa de um produto de consumo high-end. Ele enfrentou uma pressão legal considerável da Microsoft para não divulgar detalhes de suas façanhas, e o próprio livro revela que ele recebeu uma carta do MIT, onde ele era um estudante na época, informando-o de sua
desaprovação de qualquer conexão com seu projeto. Além disso, seu editor John Wiley &amp; Sons retirou sua intenção de publicar o livro. Cartões MicroSD: Verdadeiros e Questionáveis Em parte por causa da resposta do MIT ao seu trabalho, quando o Instituto esteve novamente na vanguarda da controvérsia sobre
o processo criminal movido contra Aaron Swartz, e seu suicídio subsequente, Huang publicou o livro gratuitamente através da No Starch Press, observando que sem o direito de mexer e explorar, corremos o risco de sermos escravizados pela tecnologia; e quanto mais exercermos o direito de hackear, mais difícil será
levá-lo imediatamente. [16] Em 2005, Huang colaborou com a Electronic Frontier Foundation para desenvolver um código que interpreta as marcas esteganográficas das impressoras. O dispositivo usa a chave principal para implementar a sobreposição de vídeo em links protegidos hdcp existentes de uma maneira que
supostamente não viola o DMCA. [19] Tanto o hardware netv quanto o firmware estão abertamente disponíveis sob a licença cc-by-sa. Ele também usou técnicas de engenharia reversa para revelar por que alguns cartões MicroSD são de má qualidade. Em 2013, ele apresentou os resultados em colaboração com outro
desenvolvedor de Cingapura, Sean xobs Cross, revelando métodos para carregar código arbitrário em cartões microSD usando backdoors incorporados no controlador embutido. [23] Em 21 de julho, 2016, Huang e Edward Snowden durante um discurso sobre o programa Banned Research no MIT Media Lab
publicaram uma pesquisa sobre habitação de smartphones, um chamado mecanismo de introspecção que monitora sinais recebidos e enviados por este telefone para alertar o usuário se seu telefone transmite ou recebe informações quando não deveria ser (por exemplo, quando está desligado ou no modo avião), um
recurso descrito por Snowden como útil para jornalistas ou ativistas que operam sob governos hostis que de outra forma seriam (por exemplo, quando está desligado ou no modo avião), um recurso descrito por Snowden como útil para jornalistas ou ativistas que operam sob governos hostis que de outra forma seriam
suas atividades através de telefones. [25] [26] [27] [28] [29] Novena novena placa-mãe de hardware de laptop de código aberto, Novena.In 2013, Huang anunciou que novamente em cooperação com cross, ele estava trabalhando no desenvolvimento de um laptop chamado Novena. O laptop é o primeiro do tipo porque
o hardware e o software estão completamente abertos e incluem apenas componentes onde as empresas de fabricação não exigem acordos de não divulgação para obter a documentação necessária para o design. Além dos componentes habituais do laptop, a placa-mãe novena também inclui FPGA, duas portas
Ethernet, um acelerômetro de três eixos e hardware fácil de expandir. Em 7 de maio de 2014, a campanha de crowdfunding da Novena atingiu sua meta de US$ 250.000 e levantou um total de US$ 722.880 sem levar em conta as pré-encomendas subsequentes. Writing Huang é um coautor da revista MAKE, bem como
um membro de seu conselho consultivo técnico. Ele também escreveu para o Gizmodo e iEEE Spectrum. Ele também escreveu extensivamente sobre a fabricação na China. Em março de 2016, Huang concluiu com sucesso uma campanha de financiamento coletivo para seu livro The Essential Guide to Electronics in
Shenzhen, um manual escrito para permitir que a comunidade eletrônica de língua inglesa navegue pelo mercado chinês de Huaqiangbei em Shenzhen,[34] amplamente considerado como um dos melhores mercados de eletrônicos e centros de fabricação do mundo. Ele também apareceu no documentário Wired
Inside Shenzhen: The Silicon Valley of hardware. [36] Processo da Dmca em julho de 2016, Huang tornou-se o autor de uma ação movida pela Electronic Frontier Foundation (EFF), que contesta a Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital (DMCA). Em sua denúncia, o FED argumenta em nome de Huang (e de sua
empresa AlphaMax LLC.) que as disposições da Lei Anti-Cirobu de Direitos Autorais e Anti-Tráfico ameaçam a liberdade de expressão. [37] Discutindo suas motivações por trás do processo, Huang disse: Quando eu era formado, vi uma geração de engenheiros mais jovens crescendo inibidos e com medo na sombra
[DMCA] [...] Em muitas startups desde então, vi muitas oportunidades de negócios legítimas tensas pelos estatutos. Em 2007, Huang recebeu o Prêmio Lewis Winner de Melhor Artigo na ISSCC 2006 (10Gbit/s Fotonic Modulator e WDM MUX/DEMUX Integrado com Eletrônica em 0,13 um SOI CMOS, Solid-State
Circuits Conference, 2006. ISSCC 2006. Resumo dos documentos técnicos. Em setembro de 2012, Huang recebeu o EFF Pioneer Award 2012 por seu trabalho em hacking de hardware, código aberto e ativismo. [40] Publicações Bibliográficas de Huang, Andrew (1999). Implementação de indicadores protegidos com
limites rígidos no tamanho do segmento (PDF). Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Huang, Andrew (26 de maio de 2002). Mantendo segredos no hardware: o Microsoft XBoxTM Case Study (PDF). Memorando de IA 2002-008. Acessado em 19 de abril de 2008. Citação do diário |journal= (ajuda) Huang, Andrew
(2002). ADAM: Arquitetura de computador paralela descentralizada com migração rápida de threads e dados e abstração unificada de hardware (PDF). Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Huang, Andrew; et al. Modulador de fótons de 10Gbps e WDM MUX/DEMUX integrados em eletrônica em cmos 0.13/spl
mu/m SOI. Conferência Internacional de Circuitos Estaduais Sólidos do IEEE de 2006 - Resumo dos documentos técnicos. doi:10.1109/ISSCC.2006.1696133. ISBN 978-1-4244-0079-9. ISSN 0193-6530. S2CID 30678835. Huang, Andrew (31 de março de 2015). A morte da lei de Moore estimulará a inovação.
ESPECTRO IEEE. Acessado em 5 de abril de 2015. Huang, Andrew (21 de julho de 2016). Contra a Lei: Combate aos Abusos Legais da Vigilância Digital. Revista de Engenharia Aberta. Acesso em 13 de julho de 2020. Cite Journal Requer |journal= (Ajuda) Livros de Huang, Andrew (2003). Xbox hacking: Introdução à
engenharia reversa. Sem amido. ISBN 978-1593270292. Huang, Andrew (2016). Guia Essencial para Eletrônica em Shenzhen (PDF). Sutajio Ko-Usagi. ISBN 978-9810974596. Huang, Andrew (2017). Hardware Hacker: Aventuras na criação e quebra de equipamentos. Sem amido. ISBN 978-1593277581. Referências
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