neska se vrací samička
takže se sameček těší. :)
28.03.2006 v 13:31:13

o boji adminů s googlem
vyšel veselej článeček zde, aneb jak zápasit s fajlem robots.txt :))))))))))))) no já
osobně bych nechtěl bejt vládní admin, protože to že je paroubek namyšlenej buran
bych fakt nechtěl řešit. :)
27.03.2006 v 13:47:21

návrat do civilizace
byl hustej.... takže máme co slavit... ptačích xřipko vítej doma ..... Jsi napjatě
očekávána a myslím, že attack proti čechám může začít. Japonští inženýři, vypusťtě
ptačí roboty.....
27.03.2006 v 13:41:45

neska jedu na výlet
a tudíž bude menší kalbička, na kerou se fak už dlouho těším.
24.03.2006 v 12:49:54

česká pošta
čera mi volala bytná, že prej nepřišel nájem takže sem dávám kopii mejlu co sem
posílal své drahé samičce jak to celý dopadlo:
tedy dneska to byl slusnej mazec. kdyz me z*** ve dve psala, ze to jeste neprislo, tak
jsem sel domu pro slozenku, pak jsem se jeste preventivne podival do schranky a
skutecne tam byl vraceny zbytek slozenky.
takze jsem utikal na postu, tam jsem obehl asi dve okynka, a pak cekal asi pul hodiny
u dveri s napisem "reklamace", tam jsem pani vedouci vysvetlil cely problem, ona mi
rekla, ze mi penize dat nemuze, ze jenom vam a nebo pani z**** v podstate na
jakekoliv poste. Takze jsem se z*** domluvil, ze se srazime na Kubanskem namesti,
kde ma postu.
Tam jsme stravili dalsi pulhodinu opet v reklamacnim, lidi byli ve fronte kurva
nervozni, rvali zvonili a nadavali, tak sem je musel poslat do prdele, s tim, ze resime
reklamaci a at si pockaj. tam z vedouci vypadlo, pote co prostudovala nejaky sesit s
pravidly, ze nemuze dat penize ani pani z****, protoze na slozence bylo napsano
vraceno. tak jsem ji donutil at zavola na tu druhou postu, kde mi vedouci rekla, ze
penize vydaj pani z***** kdekoliv, at se teda jako dohodnou.
nakonec jsme teda jeli opet na nasi postu, kde jsme se opet domlouvali, aby nakonec
teda rekli, ze pani z***** penize daj. jenze ona v tu chvili zistila, ze nema papir, ktery
ji zplnomocnuje, ze muze vybirat penize co jdou na jmeno jeji dcery, takze jela domu
pro to zplnomocneni.
No nakonec ty prachy dostala, jak sem vam psal v smsce...
fakt husty... cela ceska posta..... :))

23.03.2006 v 13:22:08

Nesnaším lidi, kteří berou drogy.
Hlavně celníky. Aneb Muk nebude mít co šňupat.
23.03.2006 v 13:14:47

sníx
tak zase napad sníx, řidiči sou zmatený a já nasranej. nelíbí se mi už. aspoň tady v
práglu. je to mrdka sníx akorát k nasrání. prostě typickej pražskej vojeb. ani ten sníx

tu není co by měl bejt.
22.03.2006 v 10:55:02

vožralej doktor
tak tenhle doktor je fakt moc hácé....
21.03.2006 v 13:30:15

tak už i klokani
se kradou....
20.03.2006 v 15:24:05

jak jakub fik
udělal fik. To fak jeden neví jestli je to prdel a nebo pravda.
20.03.2006 v 00:37:40

péhápé a gettext
tak nejčko sme narazili na další veselej trabl péhápkem a chrootem. funkce gettext,
která je dobrá qůli pošahanejm lokalizacím a tak nějak no. A problém byl jaxi, že
squirrelmail ji používá právě qůli těm lokalizacím a dělá si testy jestli jako má péhápko
podporu a nebo nemá. když má, tak používá funkce péhápka, který to má udělaný
přes systémovej gettext, kterej samozřejmě v chrootu nechodi (a ani to nebudu
zkoušet, stačil minisendmail), ale bohužel to péhápko neumí přetypovat nebo jaxe
tomu nadává existující funkci vlastní funkcí a tak mi nezbylo nic jinýho než to péhápko
přeložit, vyhodit podporu gettext a zakázat debianovi, aby mi můj balíček
zauktualizoval. a teďka ta veverka používá svý vlastní funkce a je to ok... debilní
gettext.
20.03.2006 v 00:31:51

quake4
pařil sem tak nějak dneska quake4. svět je pomalu zachraňován, ale víte jak, nejni to
snadný....
19.03.2006 v 20:32:16

mail a php
jo, takže před nějakejma dvěma hodinama sem řešil problém, že péhápková funkce
mail neposílala díky chrootu mejly, protože to posraný péhapko neumí v unixový verzi
posílat mejly přes smtp server, ale jen a pouze přes sendmejla. což byl docela fak jako
průser, protože srát do toho chrootu sendmejla by byla sráčovina, nepočítaje v to to,
že by to ani nešlo. používá mrtě knihoven, což by je sice ldd-ečkem šlo zjistit, ale asi
by to bylo na fakt dlouho. takže sem to vyřešil mini_sendmailem, ale i tak mi trvalo asi
dvě hodiny než sem to uchodil a to sem musel navíc dát do chrootu bash. takže taky
jako že ne úplně nejlepší. ale nebude to tam na dlouho, donutím je napsat si maníky
do těch svejch knihoven nějakou péhápkovou funkci kupříkladu SMTPmail, kterou
nahradějí používání mail a já tak nějak zase ten mini_sendmail dám pryč. fak se mi
nelíbí.
jo a to ještě v to nepočítám navíc to, že na to aby mi chodil pod tím chrootem, taxem
musel hrábnout do zdrojáků a trochu tam udělat jednu malou drobnou změnu, protože
jinak si prostě pod tím chrootem nepoznal pod jakým userem běží a vyhodil ňákej
faking error. a toho usera si v podstatě potřeboval zjistit jen qůli tomu, aby prostě a
jednoduše ho dal jako odesílatele. no taxem to tam hardcodnul ručně, přeložil a bylo
to. 18k zdroják v céčku. lahůdka :)
ps: co je chroot ("čenžrůt") vysvětlovat nebudu. ale prostě sem chrootnul
apache+phpko a postfixe.
18.03.2006 v 02:43:56

sněží a sněží a sněží
a opět sněží. fak jarní massacer. :)
17.03.2006 v 11:38:26

emajl
kdo by měl náhodou zájem o mailbox, nechť se mi ozve na mejl.
16.03.2006 v 22:09:59

email na doméně
taxem si uchodil mejla. pokud by mi někdo něco zajmavého mimozemského zdělit, tak
mi může napsat. Když se vám třeba stane nějaká veselá historka, jako třeba dvou a
půl hodinové stání v koloně na D1 nebo třeba když vás znásilní stopař.
16.03.2006 v 19:42:23

parametry nového serveru
zgraja:/proc# cat cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 4
model name : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
stepping : 1
cpu MHz : 3200.749
cache size : 1024 KB
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36
clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx pni monitor ds_cpl cid xtpr
bogomips : 6409.88

zgraja:/proc# dmesg
Linux version 2.6.14 (root@zgraja.cz) (gcc version 3.3.5 (Debian 1:3.3.5-13)) #1
Wed Nov 2 15:53:44 CET 2005
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009b800 (usable)
BIOS-e820: 000000000009b800 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000ca000 - 00000000000cc000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000dc000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fef0000 (usable)
BIOS-e820: 000000003fef0000 - 000000003fefa000 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000003fefa000 - 000000003ff00000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000003ff00000 - 0000000040000000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000ff000000 - 0000000100000000 (reserved)
126MB HIGHMEM available.
896MB LOWMEM available.
found SMP MP-table at 000f6320
On node 0 totalpages: 261872
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
Normal zone: 225280 pages, LIFO batch:31
HighMem zone: 32496 pages, LIFO batch:15
DMI present.
ACPI: RSDP (v000 PTLTD ) @ 0x000f62f0
ACPI: RSDT (v001 PTLTD RSDT 0x06040000 LTP 0x00000000) @ 0x3fef4bed
ACPI: FADT (v001 HP COPR RVR 0x06040000 PTL 0x00000003) @ 0x3fef9e64

ACPI: MCFG (v001 PTLTD MCFG 0x06040000 LTP 0x00000000) @ 0x3fef9ed8
ACPI: MADT (v001 PTLTD APIC 0x06040000 LTP 0x00000000) @ 0x3fef9f14
ACPI: BOOT (v001 PTLTD $SBFTBL$ 0x06040000 LTP 0x00000001) @ 0x3fef9f88
ACPI: SPCR (v001 PTLTD $UCRTBL$ 0x06040000 PTL 0x00000001) @ 0x3fef9fb0
ACPI: DSDT (v001 HP CONDOR4 0x06040000 MSFT 0x0100000e) @ 0x00000000
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
Processor #0 15:4 APIC version 20
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled)
Processor #1 15:4 APIC version 20
WARNING: NR_CPUS limit of 1 reached. Processor ignored.
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
ACPI: IOAPIC (id[0x03] address[0xfec80000] gsi_base[24])
IOAPIC[1]: apic_id 3, version 32, address 0xfec80000, GSI 24-47
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 high edge)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
ACPI: IRQ0 used by override.
ACPI: IRQ2 used by override.
ACPI: IRQ9 used by override.
Enabling APIC mode: Flat. Using 2 I/O APICs
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Allocating PCI resources starting at 50000000 (gap: 40000000:bec00000)
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=/dev/sda1 ro
mapped APIC to ffffd000 (fee00000)
mapped IOAPIC to ffffc000 (fec00000)
mapped IOAPIC to ffffb000 (fec80000)
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 4096 (order: 12, 65536 bytes)
Detected 3200.749 MHz processor.
Using tsc for high-res timesource
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 1035008k/1047488k available (1714k kernel code, 11680k reserved, 576k
da
ta, 156k init, 129984k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 6409.88 BogoMIPS (lpj=12819779)
Security Framework v1.0.0 initialized
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: bfebfbff 00100000 00000000 00000000 0000441d
00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: bfebfbff 00100000 00000000 00000000 0000441d 0
0000000 00000000
monitor/mwait feature present.
using mwait in idle threads.
CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 1024K
CPU: After all inits, caps: bfebfbff 00100000 00000000 00000080 0000441d 0000000
0 00000000
mtrr: v2.0 (20020519)
CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz stepping 01
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
ENABLING IO-APIC IRQs
..TIMER: vector=0x31 pin1=2 pin2=-1
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd6c3, last bus=10
PCI: Using MMCONFIG
ACPI: Subsystem revision 20050902
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:1f.1

PCI: PXH quirk detected, disabling MSI for SHPC device
Boot video device is 0000:0a:03.0
PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCIE.PXHV._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.EXP0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCIB._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 10 *11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 *10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 10 *11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 *10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 10 11 14 15) *5
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 11 devices
SCSI subsystem initialized
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
PCI: Cannot allocate resource region 7 of bridge 0000:00:1c.0
PCI: Cannot allocate resource region 8 of bridge 0000:00:1c.0
PCI: Cannot allocate resource region 9 of bridge 0000:00:1c.0
PCI: Bridge: 0000:01:00.0
IO window: disabled.
MEM window: disabled.
PREFETCH window: disabled.
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
IO window: disabled.
MEM window: dd100000-dd1fffff
PREFETCH window: disabled.
PCI: Bridge: 0000:00:1c.0
IO window: disabled.
MEM window: disabled.
PREFETCH window: disabled.
PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
IO window: 4000-4fff
MEM window: dd200000-deffffff
PREFETCH window: 50000000-500fffff
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
PCI: Device 0000:00:1c.0 not available because of resource collisions
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
Simple Boot Flag at 0x37 set to 0x1
highmem bounce pool size: 64 pages
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC0,PNP0f13:MSE0] at 0x60,0x64 irq 1,12
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 6.0.60-k2
Copyright (c) 1999-2005 Intel Corporation.
ACPI: PCI Interrupt 0000:0a:01.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 177
e1000: eth0: e1000_probe: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ICH6: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 185
ICH6: chipset revision 3
ICH6: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0x30a0-0x30a7, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
Probing IDE interface ide0...
hda: HL-DT-ST CD-ROM GCR-8482B, ATAPI CD/DVD-ROM drive

ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
libata version 1.12 loaded.
ata_piix version 1.04
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 193
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x30E0 ctl 0x30DA bmdma 0x30B0 irq 193
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x30D0 ctl 0x30C6 bmdma 0x30B8 irq 193
ata1: dev 0 cfg 49:2f00 82:7869 83:7d09 84:4003 85:7869 86:3c01 87:4003 88:203f
ata1: dev 0 ATA, max UDMA/100, 156301488 sectors: lba48
ata1: dev 0 configured for UDMA/100
scsi0 : ata_piix
ata2: dev 0 cfg 49:2f00 82:7869 83:7d09 84:4003 85:7869 86:3c01 87:4003 88:203f
ata2: dev 0 ATA, max UDMA/100, 156301488 sectors: lba48
ata2: dev 1 cfg 49:2f00 82:706b 83:7e01 84:4023 85:7069 86:3c01 87:4023 88:407f
ata2: dev 1 ATA, max UDMA/133, 488397168 sectors: lba48
ata2: dev 0 configured for UDMA/100
ata2: dev 1 configured for UDMA/100
scsi1 : ata_piix
Vendor: ATA Model: Maxtor 6Y080M0 Rev: YAR5
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
Vendor: ATA Model: Maxtor 6Y080M0 Rev: YAR5
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
Vendor: ATA Model: WDC WD2500JS-00M Rev: 02.0
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
SCSI device sda: 156301488 512-byte hdwr sectors (80026 MB)
SCSI device sda: drive cache: write back
SCSI device sda: 156301488 512-byte hdwr sectors (80026 MB)
SCSI device sda: drive cache: write back
sda: sda1 sda2
Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sdb: 156301488 512-byte hdwr sectors (80026 MB)
SCSI device sdb: drive cache: write back
SCSI device sdb: 156301488 512-byte hdwr sectors (80026 MB)
SCSI device sdb: drive cache: write back
sdb: sdb1 sdb2 sdb3
Attached scsi disk sdb at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sdc: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
SCSI device sdc: drive cache: write back
SCSI device sdc: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
SCSI device sdc: drive cache: write back
sdc: sdc1 sdc2
Attached scsi disk sdc at scsi1, channel 0, id 1, lun 0
mice: PS/2 mouse device common for all mice
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
Using IPI Shortcut mode
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 156k freed
input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
Adding 1951856k swap on /dev/sdb1. Priority:-1 extents:1 across:1951856k
EXT3 FS on sda1, internal journal
Real Time Clock Driver v1.12
hda: ATAPI 48X CD-ROM drive, 128kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
i2c /dev entries driver
md: md driver 0.90.2 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: bitmap version 3.39
md: md0 stopped.
md: bind
md: bind
md: raid1 personality registered as nr 3
raid1: raid set md0 active with 2 out of 2 mirrors
kjournald starting. Commit interval 5 seconds

EXT3 FS on sdb2, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on md0, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on sdc1, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on sdc2, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
USB Universal Host Controller Interface driver v2.3
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 201
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 201, io base 0x00003000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 193
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 193, io base 0x00003020
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 185
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 185, io base 0x00003040
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.3[D] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.3 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 169, io base 0x00003060
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 1 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA
]
e1000: eth0: e1000_watchdog_task: NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex
16.03.2006 v 13:33:05

TEDY VÁŽENÍ
vítejte ve vyhuleném vesmíru pohledem, vámi nezvané, mimozemské bytosti s
lidskými vlastnostmi.
Aneb kam stále kráčíš deníčku po cestách vyhulený sítě...
16.03.2006 v 02:26:15

spokojenost
no nejčko je konečně spokojenost. vypadá to, že všechno chodí tak jak má,
statistikátor zdá se statistikuje, takže uvidíme co a jak se bude dál dít. no dneska
během dne očekávám volání různejch lidí, že jim nende ono či onto, takže bude ještě
sranda. toť vše pro tento okamžik, sem zcela country boj....
16.03.2006 v 02:15:41

a teď du umotat
na velikou počest.

16.03.2006 v 01:54:06

cha, tak to vypadá
že je jako hotovo. Sim vás, ti co používáte RSS čtečky, zaktualizujte si odkazy v
nastavenich u mého deníčku.
16.03.2006 v 01:52:09

Novej server
takže překlopení dopadlo dobře a myslim, že by měl býti tento užasný deníček k
dispozici od této chvíle na adrese http://vyhuleny.net
Samozřejmě, že se ještě bude muset provést pár změn, ale vše vypadá děsně ok... :)
15.03.2006 v 23:19:50

DNES PO 18té hodine VÝPADEK
z důvodu překlápění serveru.
15.03.2006 v 14:18:24

za šesté - hotel
tak iwce sem nakonec volal a skončila v plzni v nějakým hotelu, kde počká do zítra do
rána. realita.
13.03.2006 v 23:55:31

za páté - realita třináctého
před chvílí volala Iwka, že je 15 kiláků za Plzní u nějaký benzinky a auto nějaký v
prdeli. shit.
13.03.2006 v 22:58:22

za čtvrté - záchrana svjeta
du zachraňovat svjet. Tudíž rebootuju do widlí a du pařit Quake4.
13.03.2006 v 21:45:00

za třetí - stěhování virtuální reality
ve středu jdeme překlápět tento server, kde jako běží můj deníček, na novej server.
Společně s tím proběhne i změna IPčka. Myslim, že budou paralelně do 25.3.2006
chodit obě, pak bude nový. Odkaz http://sam.q.fm bude aktualizován na nové IP v
pravý čas a aj přímej IPodkaz taky zdělim.
13.03.2006 v 21:43:37

za druhé - nakonec japonec
v sobotu sme byli s kámošem a jeho přítelkyní zapařit. původně sme chtěli jít do
vagónu, ale nějak sme tam moc dlouho nevydrželi, páčto tam byl vstup zdarma na
koncert a bylo tam skutečně moc lidí. Takže sme se přesunuli do jakéhosi baru, více či
méně pro cizince, kde sme začali kalit a řešit různe společensko-přátelsko-pracovní
drby. Prostě takový ty věci co se řešej, když se kalí. taky tam byli nějaký japonci, dva
borci a dvě borky (jedna se menovala Amiko a ten zbytek si fak nepa), taxme s nima
zahulili. Po nějaké chvilce pro mě přišla Iwka, že mám jít za ní, vyšli sme k
záchodkům, kde stál jeden japonec a začal něco řešit. V podstatě se jednalo vo
nějakej "dope", což mi úplně secvaklo, když vytáh pytlik s bílým práškem. Srdce se mi
rozbušilo, nejdřív sem myslel, že je to koks, ale pak sem pochopil, že je to MDMA. Tak
sme si šli na pánskej hajzlik šňupnout, tak na špičku nože a fakt jako extra moc gud.
Pure extasy, a myslim že přímo z japonska. Tak jak má prostě extoška bejt.Žádnej
českej pikoshit. Takže nakonec japonec.

13.03.2006 v 21:41:12

za prvé - smutek
jsem smutný. před chvílí iwka opět odjela do rakouska, tentokrát na 14dní. jsem z
toho smutný já i pejsek... :( iwka nám oběma chybí, to je prostě fakt a realita. a
bohužel k tomu nic jiného, ani pozemského ani mimozemského, nemůžu už říci.
13.03.2006 v 21:33:17

páteční večír
no čekám v podstatě až přijede Iwka, takže sem tak nějak uklízel, zcivilizoval se, a
proved všelijaký takový ty procesy, který se musej provýst, když se samička po delší
nepřítomnosti vrací domů. Takže prostě brambory oloupány, čevabčiči připraveno
naházet na pánev. A tak no.... ha ha ha
10.03.2006 v 20:25:38

game
no nainstalil sem si quake4 a musim řít, že sem tomu asi propad. i když s tím
zasraným kradeným softwérem byl fakt problém. nejdřív 2.7GB dvd iso, pak sem
musel stahnout novej alcohol120%, paxem vykopíroval data a pokusil se ho rozchodit
pod linuksem. ale problém byl, že nemám už jako tu odpovídající grafárnu, takže sem
musel asi po mrtě měsících bootnout do widli, odinstalovat všechny ty šity co sem tam
měl, updatovat, nainstalovat. Pak samozřejmě přišly takový ty klasický fintu, seriový
číslo, cd ochrana, updejty. no tak sem to asi po 5ti hodinách zápasu uchodil pod
widlema, abych si moch teďka těžce unavenej zahrát. ale jo, q4 se mi líbil...
10.03.2006 v 00:51:26

full fucking working
no neska sem byl pracovně v ústí, no a když už sme tam byli a skončili ve dvanáct,
taxme si vyjeli na komáří vížku do hotelu na oběd. jo ty krávo, tam bylo sněhu a
humelenice jaxviňa. Asi to bylo letos poprvé co sem byl v zimě na horách. jináče mě
zítra a pozítří čeká brno.... takže full fucking working...
07.03.2006 v 22:33:49

dobrej kauf
jo a musim se pochlubit, protože sem si koupil nový boty. Úplně na první pohled
normální boty tmavý vínový barvy, Vagabondy. Byli zlevněný z 3999kč na 999kč, takže
kauf jako kráva. Ve vagabondím šopu.
05.03.2006 v 23:37:07

o5 slaměný fdovec
tož má drahá Iwka opět odcestovala na týden do Rakous, takže jsem před chvíli zase
ovdověl. Chjo, sme zase s pejskem vopuštěný dušičky, no.
Takže sem se rozhod, že dneska a zítra opět nemeju nádobí a spíše se budu věnovat
mimozemským záležitostem. Jako včera jsem opět přemýšlel nad šílenou odvahou
amerických občanů, kterou by jim mohl závidět celý vesmír, kdyby to byla skutečnost.

Ano, dával v týfce nějakej úplně šílenej film s Tommy Lee Jonesem, kterej se menoval
Sopka a byl vo tom, jak někde v LA či tak nějak vybuchla prostě a jednoduše sopka a
láva se začla valit na nějakou nemocnici. No já jen tupě zíral na tu šílenou odvahu
emerických hasičů a ty geniální mozky, který dokázali během dvaceti minut zvládnout
tok rozžhavené přírody. No, ale dobře to dopadlo a LA bylo zachráněné a příroda
poražena. Takže gud.
Jináče tam bylo ještě zajmavý, že vždycky, když nastala nějaká fakt průserová situace,
jako třeba, že mezi lidi dopadali hroudy rozžhavené horniny nebo nějaká existence
uhořela v lávě, tak čumilové místo aby zvolávali "do hajzlu!", "Doprdele!", "Fak of",

"Ty vole krávo vyjebaná, tak to je fak situace na hovno.", "do hajzlu, to bylo těsně vo
koule", "Kurwa!", tak ze sebe dostávali jen trapné a obligátní "Můj bože!" nebo "Ach
můj bože!". No prostě sem měl takovej pocit, že jsem koukal na špatnej pornofilm.
Jinak pokud ste si všimli, tato země je obklíčena ptačí chřipkou ze všech stran a je jen
s podivem, že na nás zatím nezaútočila. Ano, je to divný a vyvolává to ve mě různé
fantazie, jako že je to politická záležitost jistých osob okolo oné osoby z jistého
ministerstva, kde vládnou jisté tlaky a napjatá situace. Je pravděpodobné, že celá akce
je řízena výkonými orgány jisté teroristické organizace, která má v naší oblasti
vojensko-politicko-konspirační plány a českou kotlinu chce vyžít k řízeným útokům na
celej kontinent. A z těchto důvodů je nutné, aby celá vyhlazovací válka proběhla co
nejrychleji, ideálně tak aby vojska a orgány EU a NATO nestihly zareagovat. Proto byly
nasazeny veškeré jednotky robotických ptáků, které pomalu obličují celou republiku. A
až jich tu bude okolo aspoň milijón, tak najednou zaútočí a podle optimistických
předpokladů by mělo do týdne od útoku pomřít kolem 80% obyvatelstva. Takže se
máte na co těšit. To je jistý.
No takže komise pro galaxii, pod kterou Země spadá, jen s pobavením sleduje, jakže
to tady u vás dopadne.
05.03.2006 v 16:54:32

mr.d. psycho
tak tohle si někdo fak užil. Krásné ráno vám všem přeji.
No jinak i mezi bezdomovci jsou krásné a čisté duše: "Byl jako saniťák tuláků. Rozdělil
se s každým o poslední hlt ironu, obcházel nás v noci a přikrýval," tvrdí o umrzlém.
04.03.2006 v 09:52:10

hop hop hop
kdo nehulí, není Čech, hop hop hop!!!
02.03.2006 v 07:36:06

na hubnutí
bylo piko stejně dycky nejlepší. to je jasný, ne??? :)
01.03.2006 v 21:20:24

jedinej významnej okamžik
nešního dne bylo to, že jsem byl podepsat smlouvu do nové práce.
01.03.2006 v 21:10:56

