z5 z dovolené
taxem o5 z5, abych vás mohl zase obluzovati svejma kydama.
31.08.2009 v 19:31:24

dovolená
dokumentaci sem úspěšně dodělal a neškem mi začíná krátká dovolená.
26.08.2009 v 13:11:37

outerek
protože je outerek a zejtra středa, a já mám vod zejtřka pravděpodobně dovolenou,
tak du neska k vočku, slavnostně zapít to, že mám dokumentace k projektu skoro
hotový. ještě čekám na 5 konfigurací, ale to tam dolípnu pomocí magický zkratky
Ctrl+V.
No rozhodně musim říct, že díky 29 dokumentům, každý zhruba tak na 25 stránek, ve
dvou kopiích, jsem ušetřil hafo stromů. Ekoteroristi by mi asi dali co proto..... fuck off.
25.08.2009 v 17:16:45

window manager
jo a taky teda musim povědět, že sem minulej tejden po letech opustil svoje kde-čko,
protože přestože nová 4.3ka byla už pro mě použitelná, ale tak nějak sem se
nedokázal smířit s jejím směrem vývoje. Efekty fakt hezký, applety, desklety, spousta
jakože na voko hezkejch věcí, střeva už taky pěkně vyladěný, ale prostě sem si
uvědomil, že něco tak rozlezlýho fakt nechci, když jediný co potřebuju, aby mi
windowmanager zobrazoval vokýnka aplikací. Super mega-cool-designový serepetičky
fakt já už ve svým věku nevocením. Potřebuji tak nazývanou vysokou produktivitu a
dostupnost.
Takže sem si asi tejden hrál s blackboxem, xfce a windowmakerem a vyhrálo to xfce.
20.08.2009 v 18:34:06

co by mě zajmalo
no takže už by se možná mohlo vědět, který bezmozci vypálili dům ve vítkově i s
malou holčičkou. No a víte co by mě tak trošku zajmalo?
Jedna jediná věc. Ve článku píšou, že "Obvinění mladíci nemají najaté advokáty, a
soud jim proto přidělil právní zástupce úředně. Mezi příznivci krajní pravice se už
údajně rozeběhla sbírka, z níž by si obvinění mohli platit právníky, které si sami
vyberou. Podle Lidových novin sbírku organizuje Filip Vávra, čelní představitel české
ultrapravice." Takže tak nějak očekávám, že by se této kauzy mohla ujmout národněsociálně dělnická právnička Slámová. Vždyť tady má tak krásnou možnost pomoci
svým kamarádům co je nikdo nemá rád.
20.08.2009 v 15:56:50

audyna - akce pokračuje
no neska při příchodu do práce sem si všimnul, že audyna má zpátky espézetky, ale za
to jí chybělo cosi pod světlomety. Myslim, že to asi nebyl dysajnový záměr. Majitel asi
fakt někomu těžce leží v žaludku.....

20.08.2009 v 13:54:41

včerejšek
takže včerejší zásahy, zdá se docela pomohly. Díky smazání tý posraný galerie sem
mohl neska ráno identifikovat přesně soubory, kde nechal tesař díru.
No a ještě edna věc. Dnešní anketa na téme kinder porno. Jistě ste zaregistrovali to,
že O2 je poslední operátor, který začal blokovat provoz směrem na "závadný stránky".
Já teda osobně nesouhlasím s různejma bestialitama, kde kinder porno je malej
segment, ale taky nesouhlasím s jakoukoliv cenzurou mé konektivity.
Víte, sem ve společnosti internetu už 15 let, viděl sem všelijaký hrubosti od zoofilního
porna, přes upálený lidi, američany střílející iráčany, mrtvoly z havárek, choroby,
vyhřezlý mozky, zanedbaný hemerojdy, mutace zvířat no a teďka naposledy fakt hrubý
fotky mladý hezký holky jak zabíjí, stahuje a porcuje psa. Ale dětský porno???? Za
dětský porno nepovažuju takový dvacetiletý mařky co si hrajou na lolitky a fotěj se ve
školních oblečcích. Skutečný dětský porno sem nikdy neviděl, i když nepopírám že
existuje, ale asi to bude jiná liga co se týče sdílení souborů....
update 15:33 - Jo, takže mi neříkejte nic vo cenzuře a jděte s ní do prdele...
19.08.2009 v 10:53:42

2věci
no, abych teda nebyl tak trapnej pro dnešek, že sem jako dávám jen blbý fóry, tak jen
takový dva dnešní postřehy:
1) Malý šnečci křupaj pod nohama jak oříšky, a když se vám masíčko a skořápka
nacpe do vzorku boty, musíte vzít klacíček a vyšťourat tu šneččí kašičku jak hovínko.
Upřímně vzato, vzhledem k tomu, že během večerních psích procházek působím šnečí
holokaust, docela myslím na svoji karmu. je mi těch malejch šnečků vobčas i líto.
2) v některých místních webech (pozn.: starý verze wordpress.org a mygallery plugin)
je chyba, která dovolí vzdáleně otevřít pod userem apache neprivilegovaný port
(obvykle nad 40 000) a tudížto důsledkem je to, že apache začne fungovat jako
redirektor irc provozu. Analýzou otevřených portů genitálními nástroji netstat, fuser, ps
a grep :) jsem snadno zjistil pid a program, který port otevřel, a v případě apache
jsem se navíc podíval kam linkuje /proc/PID/cwd, kdeže už byly k nalezení
inkriminované php fajly. Tyto sem normálně smazal. Navíc spojením získaných údajů s
logy apache, jsem dospěl k tomu, že můj stroj byl jen pouhým pěšákem v celý armádě
porobených strojů. Holt součást nějakýho botnetu. A to kurva celý napsaný v blbym
phpku.
No a jelikož sem asi před měsícem radikálně posílil iptables, kdy sem zakázal v
podstatě všechno a navíc si pohrál se stavovým firewallem, tak že mi teďka testuje
kdejakou kokotinu, zda-li navazované spojení splňuje "three-way handshake", nechal
sem povolený jen 4 icmp typy (echo-reply, destination-unreachble, echo-request a

time-exceed), abych si mohl z konzole normálně pingat a býti pingán ze sítě a
podobně. no to byl následek toho, že poslední měsíc byl fakt náročnej, jelikož sem
zaregistroval i pokusy o jakýsi icmp flood, kdy na eth přišla žádost icmp o velikosti
1mega. No osobně se domnívám, že v tom monstr balíku byl seznam adres, kterejm
sem měl odpovědět. Ve spojení s tímhle a bugovitejma aplikacema v phpku, sme
překonali krasný rekord v množství dat proteklých ethernetem a to 570MB upload a
400GB download. (pár dnů ještě ke spatření zde a krásné peaky zde)
No, takže teďka čekám, jaká bude protiakce temných sil internetu....
18.08.2009 v 20:30:29

pokus o ftip pro znalce
no protože mi nějak dochází kreativita, a jelikož během noci byly z nešťastné audyny u
nás v ulici odšroubovány espézetky, musel jsem se zanořit do trapných hlubin českého
internetu a vytáhnout na povrch dva největší géniuse našich končin.

inspirováno zde a zde.
18.08.2009 v 13:35:56

kytí na parukářce
parukářka praha :))

16.08.2009 v 14:13:15

3 zkurvený typy agentur současnosti
1) reklamní agentury - za masáž a degeneraci populace. zvláštní bod dávám za
maminku a chlapečka, který chce kakat u káji.
2) personální agentury - za kurvení pracovního trhu, protěžování mladých kreativních
a dynamických týmu, za účelem vydření duše z člověka. zvláštní bod dávám
agenturám, kterejm se musí nejdřív poslat smska za 30kč, než vás zaevidujou do
svýho posranýho php webu.
3) mediální agentury - za zkurvenou hoňku za kdejakou kokotinou, jen aby nám mohli
zaplácnout hlavu zkurvenejma zbytečnejma informacema.
12.08.2009 v 15:19:46

vyznání
v tomto období, mediálně přitažlivého, předvolebního boje rychle upadají do
zapomnění tužby a přání obyčejného člověka. Nezapomínejme, že většině z nás fakt
stačí málo ke štěstí a životu.

10.08.2009 v 10:55:29

unix oslavil 40let
takže kdybyste to náhodou nezaznamenali, tak Unix je tu s námi už 40let. a jak jsou
na tom vaše windows či macy??? :)
07.08.2009 v 14:45:22

audyna
mno, čera taky pěkný vočko, par pivek, jídlo a pohoda.
neska mě však pobavil týpek v ulici, kde makám. v pondělí přijel velikou novou
nablejskanou audynou. Obdivovačka, rozhodně se u něj až do včerejška furt někdo
stavoval hodit závist na novou káru. no neska sem přišel do práce a koukám, pěkná
nová velká audyna nemá zpětný zrcátka. Kolem poledního týpek naskočil nasraně do
káry a kamsi vodjel. Jo, holt žižkof.... :)
06.08.2009 v 15:21:39

vočko
no čera sem se nějak seknul u vočka, trošku neplánovaně, ale legrace jako byla. no
musim říct, že mě neska potěšili Ťongové u nás v ulici, co maj ťongskou jídelnu, páčto
sem tam přišel, paní Ťongová když viděla jak vypadám, tak nalila mi nějaký saké a
prej "na zdraví". uff.... :)
05.08.2009 v 15:48:49

tryzna za cikánskýho prince
no protože mám vinohradskou nemocnici při cestě z práce, vzal sem to teda vokolo ní,
jelikož na těch internetech psali, že cikánský princ zemřel. byl sem holt zvědavej jak to
tam bude vypadat.
no byl sem docela překvapen tristním hyenismem, protože sem napočítal asi třicet
cikánů, pár fízlů a neuvěřitelný hafo "novinářů". Zemřel člověk, tak na co tam kurva
čekaj? Týpci s mikrofónama, cannonama a objektivama jak kanonama.
Všichni se rozhodně nemohli vejít do přenosovýho vozu český televize, českýho
rozhlasu a jednoho neidentifikovatelnýho. Bude snad ve všech zprávách "Live z
Vinohradský nemocnice"? Nebo uvidim na obrazovce chumel mikrofonů a diktafonů,
kterak se ptá otce mrtvého syna "japak se cítíte"? Nebo tam čekaj na nějaký
nepokoje? Bo jako co???

Holt žiju ve dvacátým prvním století, v době rychlý výměny informací.
kvalitu tryzny nehodnotím, nezdržel sem se ani o sekundu víc, smrti mladýho člověka
je mi líto.
akorát dávam palec dolů mediálním mrdkám, protože v honbě za informací a senzací,
jsou schopni degradovat lidskou smrt na několikasekundový vstup kamsi do živý
prdele. Ale je to stejný jako když se ptaj maminky, jak se cítí, když jí pedofil znásilnil a
zabil holčičku.
foto 1, foto 2, foto 3
03.08.2009 v 19:19:35

uklízečka
no tak k nám do firmy zase přišla nová uklizečka. no musim řict, že vod tý doby, co
přestala uklízet stará paní z domu a mistr majitel najal firmu, tak sice úklid probíhá,
ale každej měsíc je tu nová dáma z ukrajiny a každej měsíc ji musíme říkat, co kde je.
Holt je vidět realita, že pražák a čech za ty prachy se uklízením prostě živit nebude.
Hlavně, že všichni píčujou jak nám ti cizinci berou práci....
03.08.2009 v 16:31:05

