chaos
neska zase velkej, sem byl probuzen po sedmý hodině voláním z hotlajny, že nic
nefunguje. Což byla zhovadilost samozřejmě, ale musel sem to řešit a v podstatě sem
se zastavil až teďka, takže seru na nějaký další vykecávání, i když sem chtěl
povyprávět o tom haxorovi tady co byl. No snad zejtra. Jinak mi přišly konečně
sluchátka, takže je du zejtra vyzvednout. Fak se těším.
31.10.2005 v 23:12:20

začala lovná sezóna myslivců
jojo, je to tady, sezóna střílení divoké zvěře již začala.
31.10.2005 v 15:15:08

ty krávo to byl výhul
neska byl tento server brutálně haknut, ale tak brutálně, že bylo zrušeno heslo na
roota. no ztrávil sem teďka tři hoďky v serverovně a zachraňoval co se dalo.... Někdy
více, až se vrátím.
27.10.2005 v 18:08:30

neska je čtvrtek
a nemám svátek, akorát težký pozitivum je, že neska jedu pryč z prahy a proto je mi
všechno nejčko už úplně jedno.
27.10.2005 v 08:07:07

poznámka z jedný netový konference
Ať si politici a nemocní důchodci šlehnou svoji Tamiflu, u které mimochodem ještě
nebylo prokázáno, že zastaví pandemii. My ostatní to v klidu přečkáme a pak po vzoru
MAD MAXE vytáhneme mašiny a kvéry a stejně si to zařídíme po našem. :-)))))
26.10.2005 v 08:34:34

socijalistickej humus
no to ať mi někdo teda vysvětlí, k čemu bude dobrý, když navočkujem duchůdce,
politiky a mladý do vosumnácti let s nemocema. Fak to nechápu, protože až přijde
teda ta ptačí pomsta, tak tady zůstanou jen starý, nemocný a idioti a mě zajmalo jako
kdo to tady bude dávat dohromady, když pracující budou mrtví....
26.10.2005 v 08:30:07

sluchátka
jo, kurwa, vobjednal sem si sluchátka značky Koss. Konečně sem se dočkal :)
25.10.2005 v 18:21:52

SKANDÁL!
Je přímo skandální jakýho máme premijéra blbce! Akorát z mýho mimozemskýho
pohledu řečeno, že kdyby tenhle debil zažil pořádne skandál, tak už je rozprášenej na
atomy.
25.10.2005 v 17:16:05

výsledek akce s júpíčí
byl takovej, že sem neska volal ráno na hotlajnu, jako že jak to teda vypada, že pořád
to nějak neroutuje, a že mi nikdo nevolal, no měl jsem zvednutej hlas, takže ubohá

slečna na telefonu po mě nechtěla žádný čísla bot a podobně. Mistr nějakej technik mi
řekl, že to včera začali řešit a že mi opět zavolají. No taxem se nechal uchlácholit, a asi
za pět minut po tom co sem položil sluchátko druhej telefon a voláj mi z nuslí, že jako
už to funguje a já na to, že je to divný, že vod nás to nefunguje, tak to asi nějak
zašolíchali, aby to routovalo aspoň z nuslí na vinohradskou. Dál už sem to přestal řešit.
No jináče sem teďka doma vyresetoval ovise do továrního nastavení, znova
nakonfiguroval a najednou taky začal fungovat. no fak to nechápu.
25.10.2005 v 17:09:59

no v píči internet
mě jako sere úplně maximálně. sem se dneska ráno zase zprudil kurwa moc, lidi,
ouředníci mě taky serou. fak offfffff
25.10.2005 v 10:16:34

čerejší zápis neska
dneska sem řešil fak spíčenej problém s UPC. Představte si, že máte dva počítače
připojené přes poskytovatele internetu Chello, alias UPC. Oba dva jedou úplně v klidu,
internet je ok a aj ostatní služby. Jeden počítač je v nuslích, druhej na vinohradský.
Každej je v jiným segmentu sítě upc (tj. maj každej úplně jinej subnet). Všechno se
tváři super v pohodě. Dneska mi volal týpek z nuslí, že se nemůže připojit k nám na
server. Taxem to začal analyzovat, zjistil sem ,že služby jedou, jiný lidi, že se
připojujou, a že služby vidím z netu úplně v klidu. Akorát z nuslí nichts. Tak když sem
dospěl k závěru, že na vinohradský a v nuslích technika a konfigurace šlape ok, taxem
zavolal na hotlajnu upc, jestli náhodou nemaj nějakej problém, tam mě chvíli
uklidňoval technik, že u nich je všechno ok, taxem se holt nasral a jel do nuslí, abych
to tam ověřil ještě jednou a já přímo osobně.

No tam sem teda zjistil, že jim všechno jede (tedy až na takové drobné detaily,jako že
zapomněli heslo na router, takže sem ho musel resetovat do defaultního nastavení - tj.
továrního, abych dostal defaultní heslo na admina, a pak ho znova překonfigurovat do
požadovanýho nastavení - spíčenej SMC700VBR!!!!), taxem ještě jednou pořádně
ověřil nastavení tcpka, a dalších bazmektů, aby ve finále zjistil, že spíčnej traceroute
se hryzne na nějakým routeru co patří upc, a tak mě napadlo, že by to mohlo bejt
nějaký chybný routování na VLANech. Taxem teda zavolal opět na UPC, kde se podivili
proč volám znova (a to opět nepočítaje to, že při telefoním prokousávání se za
technikama, jsem musel zodpovídat kromě dotazů na číslo smlouvy, taky telefoní
kontakty, rodný číslo majitele smlouvy a málem i velikost bot a dýlku ptáku), když už
to bylo prohlášený za vyřešený, taxem jim zvopakoval, že vyřešený to není, že to
přesně dělá tohle a tohle s tím traceroutem, že se mi ztrácej data na X.Y.Z.Q adrese.
Nu taxem chvili čekal, páčto jako manik dělal, že něco řeší, paxem uslyšel jestli jsem
ještě na telefonu, že to bude chvíli trvat, no a paxem asi po třech minutách manik
zase ozval, že to museli předat technikům a že mi zavolaji. No taxem řek, ok, a
usoudil že v té věci víc neudělám. No, kolem půl páte mi volala manželka dotyčného
pána, že jako volala na UPC, jako jestli s tím už něco udělali, že to nefunguje a paní na
helpdesku ji řekla, že už by to mělo bej vyřešený. Přičemž to nechodilo a nechodí to
ani touhle dobou, kdy píšu. Takže zítra mě čeká zase hotline upc..... chjo...

No jo, no než sem to čera dopsal tak přestal jít net a jebe se ještě teďka....
25.10.2005 v 10:15:57

zombies útočí!
jste připraveni na útok zombies lépe než naši velcí bratři v USA? Jestli ne, tak to
okamžitě začněte řešit, protože s takovou nasranou zombie fak nejní prdel.
24.10.2005 v 14:30:22

jak snadno se dá
přijít k penězům. Úsměvná historka ze života.
22.10.2005 v 20:02:01

všechno sem poblil
úplnej strach a hnus v las vegas. poblitá byla stěna, postel, povlečení, koberec,
koupelna, úplně všechno. kalba jako prase. cca. 430 čárek jamesonů...
22.10.2005 v 18:45:22

něco David neví
a to, že ho na dálku voplodním já, aniž by o tom věděl.
19.10.2005 v 21:48:39

tiskárny vás sledují
aniž byste o tom možná věděli. Nu což, určitě to je ještě horší. No já jinak jedu zejtra
na nějaký security fórum kamsi k Plzni, takže kromě přednášek bude i nejspíš
chlastačka za peníze velkejch nadnárodních firem.
19.10.2005 v 21:39:34

neuvěřitelná ubohost
naší politické scény. Fak ne tyhle lidi fak ne....
19.10.2005 v 14:44:55

práce
na serveru pokračují, a nejčko finišuju, páčto toto místo si vybírají haxoři celého světa.
dneska znova no. jenže se mi to nechce už řešit, když bude brzo této mašiny konec.
18.10.2005 v 21:02:52

smutní turisté
"Než jsem k vám přijel, znal jsem z Češek jen Silviu Saint. Blonďatá pornohvězda
začínala právě v Praze," svěřil se Právu Kolumbijec Manuel Garcia. "Když mě po pár
metrech chůze po Václavské náměstí oslovila prostitutka, nebyl jsem překvapen,"
doplnil s tím, že než od sochy sv. Václava sešel Na Příkopy, nabídlo mu sex za úplatu
přes deset dívek. "Jen nebyly blonďaté," prohodil zklamaně.
Nechtěl bych být zklamaným turistou v Praze no...
16.10.2005 v 21:33:33

vejlet do zoo
dopadl tak, že nás stála pokuta kilo (v podstatě naštěstí), jen qůli tomu, že nějakým
bengům na koních se nelíbil náš průjezd zákazem vjezdu. No, taxme se na to vysrali
no, stejně tam bylo mrtě lidí.
16.10.2005 v 17:25:20

návštěva zoo
myslím, že neska pudem na procházku do zoo pokecat s tučňákama. no jinak je děsně
hezky, kocovina ze včerejška mě už opustila, takže sem v podstatě ok a jinak nic
ftipnýho se f podstatě nestalo. takže standart život.
16.10.2005 v 11:49:04

šluknovský výběžek
taxme se z něj zrovna vrátili. mikulášovice či co za místo.
15.10.2005 v 07:33:04

jedna z dnešních hlášek na helpdesku
Nejde PC, pípá a svítí červené světlo místo zeleného. Děkuji
14.10.2005 v 12:52:22

pozor na učitelky češtiny a tělocviku
bo skončíte jako tenhle nebohý podivínský pan vědec. Ale je to krásná story, mě se
líbila, protože po dlouhé době konečně v médiích klasická domácí zabijačka z lepších
(intelektuálních) kruhů.
13.10.2005 v 14:55:23

posledních 22kč a 50haléřů
sem byl teďka utratit poslední peníze za nezdravý rajčatový salát a tři housky. Zůstala
mi ještě koruna padesát. No fak hustý, protože v šopu sem byl vypruzen větším
množstvím důchodců, kteří nakupovali potraviny, protože pravděpodobně dostali
důchody. Nic proti nim nemám, ale kurva maj celej den na to, aby to zmákli a voni
musej přes poledne, zrovna když normální lidi mají čas tako akorát na ten oběd..... No
nic, v podstatě nevim proč se rozčiluju.
13.10.2005 v 12:04:01

mrdolení
trochu sem se mrdolil s rss. odinstaloval jsem feedreader a nainstaloval sharpreader,
přijde mi ňákej takovej lepší. No a paxem ještě udělal nějaký ty změny ve výstupu
komentářů do rss, ale jen takový drobný malý nepodstatný.
13.10.2005 v 11:17:25

komentáře přes RSS
jo, dodělal jsem možnost tahati nové komentáře taktéže RSS čtečkou. Vodkaz je dole.
Mě to funguje.
12.10.2005 v 15:02:19

benga řádili
neska probíhalo čištění ulic, tak byl mezi 7-14h zákaz parkovaní. A protože sou lidi
čůráci, tak v ulici parkovali a nejčko dyž sem přišel, tak tu bylo asi 8 odtahovejch aut a
nakládali jako zběsilí. No navíc sme tu měli návštěvu z vnitra a aj tomu maníkovi
benga auto naložili a odvezli.....
12.10.2005 v 13:21:18

jojo, co ste hasiči
co ste dělali? ;0) no trošku sem si rejpnul no.. i když z druhý strany pohledu chápu, že
jízda prahou normálním autem je někdy sebevražda, natož pak něčim takovým jako je
hasičská kára....
11.10.2005 v 21:52:15

tak nám krejčíře nevydají.
no a divíte se? já teda fak ne. Takovejch keců vokolu jakejch bylo, ale bylo to jasný jak
facka. Jo týpek si uměl dobře vybrat, myslim, že přesně věděl co dělá. No jinak taky
surový, musel sem překompilovat pam-mysql ze zdrojáků, protože v tom debianu jaxi
byla stará verze 0.5 a ta mi za boha nechodila a z logů sem poznal, že jaxi ne úplně
dobře komunikoval s mysql. stáhnul sem teda verzi 0.7pre3, zkompiloval a bylo to v
pohodě. jojo, fak mrtě srandy si užívám. takový radosti bych prostě s widlema neužil.
všechno je tak krasně čitelný, průhledný a jasný.
11.10.2005 v 21:21:35

vsftpd + mysql
no taxem tuhle zběsilost uchodil. eště to musím doladit principielně ohledně práv a
bude to ok. no jináče sem ve frmolu, takže asi jediný dve podstatný historky neška
sou, že z baráku, kde je makám se odlouplo kus velký omítky a spadla na chodník,
pak mi dneska ráno někdo volal na tel a chtěl pohřebnictví (což sem teda prohlásil za
blbej fór) a pak že kámoška čera porodila, další známá potratila. No tož prostě krutá
realita no ....
11.10.2005 v 14:37:23

magickej roh
jo, byl jsem udělat kolečko s terkou a šel jsem okolo svého oblíbeného magického rohu
u židovského hřbitova, z nějž vyčnívají větve kaštanů, které shazují na cestu kaštany v
tomto období. na chodníku jsou vyzbírány a já přes plot vidím moře kaštanů, ale
nedostanu na ně.
09.10.2005 v 22:28:07

my, lidé vod počítačů
sme v podstatě úplně skoro stejný jako lidi z jinejch řemesel. Ale pravdou asi je, že
mezi horníkem a stavitelem serverů je jakýstakýs rozdíl. Ale pokud dělají svoji práci
dobře, tak to je dobře. No ale horník asi netráví v práci tolik času jako počítačový
odporník s počítačem.
No já ztrávil u kompu celej víkend, neb finišuju na dokončení serveru. Dneska sem
dodělal nějaký ty další statistikátory, kde sem fak celej den ved zápas s perlovejma
skriptama, protože mi pod tím pošahaným chrootem nechtěli zcela pochopitelně
chodit. No, naštěstí sem opět zvítězil, taktéž mi chodí ssmtp, postfix si všechny data
tahá z mysql (což je pochopitelně lepší na administraci) a teďko poslední velký co chci
vyhrát je bitva 'Já vs. vsftpd s virtuálníma jůserama v mysql'. Pak už to budou jen
nějaký ty drobný detaily. No v podstatě sem ještě teďka uchodil ssh x11forwarding a
direct connect, což bude velice důležitá složka celého serveru, protože místa tam bude
ouplně maximálně moc... 330GB (80GB sw RAID1 + 250GB standalone)

No vedlejší efekt radosti na pomalu se tvořícím serverem a ožívajícím serverem - no
skutečně si teďka připadám jako bůh, protože skládám dohromady skládačku v
podstatě elektronického živoucího organismu a ladím ji tak, aby fungoval přesně podle
pravidel. No, ale ve finále je, že ženu to prostě sere, jelikož sem hozenej těžce na jiný
vlně a zasekávám se na ní. No, málo času pak zbyde, protože to je lusknutí prstem a
je najednou pul desátý večer..... Ale bojim se toho, že nejsem jedinej komu se to tak
na světě stává.....
09.10.2005 v 21:25:29

hustá matka příroda
no hustý. aligátor vs. hroznýš
08.10.2005 v 09:02:15

sou věci, kerejm fak nerozumim
12:21 - Špatně zabrzděný vůz se rozjel před restaurací v Seloutkách na Prostějovsku.
Jeho majitelka se ho snažila zastavit vlastním tělem. Auto ji ale přimáčklo k zábradlí.
Žena je těžce zraněna.
07.10.2005 v 12:35:13

každopádně ve zkouřeném pádě
musim konstatovat, že mi konečně maildrop tahá z databáze usery, postfix
maildropem sype do mailovejch schránek mejly a mi chodí maildrop i s podporou quot.
Což je docela gud, protože lidi by na to rychle přišli, že kvóty nefungujou. No teďka
konfiguruju smtp na postfixu tak, aby podporoval tls a sasl. no v podstatě smtps (smtp
over ssl v podstatě) aby specielní useři mohli odesílat přes server poštu. No, prostě fak
gud tvůrčí práce. Pořád je co vychytávat a objevovat. No čera byl mazec docela,

protože maildrop v debianu není přeloženej s podporou mysql, takže sem ztrávil večer
překompilováváním debianího balíčku s maildropem, aby tu spíčenou db podporoval.
Ale jo, dobrá věc se podařila.....
No ale jinak Ivku asi docela seru, protože trávím ve společnosti počítače docela moc
jakože času a večer upadnu do postele povětšinou duševně zcela vyčerpán. Jenže víte
jak, když má člověk nápady a může je zrealizovat. No, místo, kde poběží deníček,
můsí bejt dobře udělaný, to je jasný jak fucka :-)
06.10.2005 v 20:34:22

jo jo, boží mlejny
melou. zadrželi koženýho. :)
06.10.2005 v 19:59:40

nestíhačka
je to lidi, zrovna řešim quoty, maildrop, courier, postfix a mysql. mazzakr.
06.10.2005 v 08:26:26

uf
kromě toho, že sem makal celej den skoro v Plzni, taxem se nejčko děsně přežral,
zcela nezdravým, tučným a usmaženým čevabčičim.... Fak hotovo.
04.10.2005 v 20:46:49

mhhhmmm
doména mi naběhla konečně :)
03.10.2005 v 08:25:30

f podstatě workující weekend
jojo, f podstatě sem celej vejkend makal na serveru. Ivča jela s kapelou na koncert,
takže já hlídal pejska. No a tak sem řešil takový zapeklitý problémy, který sem si
způsobil tím, že apache jede chrootnutej. Jojo, flignil sem konfiguraci awstats, protože
sou to v podstatě perlový skripty a já musel vyřešit problém jak spouštět perl, jsem-li
v chrootnutým prostředí. No naštěstí mě asi před půlhodinou zachránil mod_perl. Jsem
prostě super chytrej smrad. :-) (eště klika, že to nejede pod windousama, ale i když
popravdě řečeno, vývojáři u MS se učí "rychle")
02.10.2005 v 20:14:47

je neděle
a proto se nedělá.
02.10.2005 v 11:35:22

