mrdat jebat sylvestr
dneska se slaví odchod virtuálního starýho a příchod virtuálního novýho roku. Lidi to berou asi
jako největší samozřejmost, ale osobně si myslim, že sou zblblý z kalendáře, kterej každýmu z
nás v podstatě diktuje životní tempo. Když si tak představim, že by vlastně mohl bejt rok hovna
a měsíc průjmu, a že novej rok bude, až se ascendent překlopí do descentu a uklouzne na
zvratkách, tak mi dojde, že dneska není v podstatě nic výjmečnýho, kromě toho, že je to jen
jeden z dalších důvodů k oslavě. Děti nemáme a vánočné stromky nežereme, tak co víc si
vlastně přát? Snad kromě dobrýho šoustání, nic.
31.12.2009 v 12:08:53

ostrava
no včera ostrava a večer ještě jedno malý vočko. dneska sem fakt ko.
30.12.2009 v 10:55:22

a je po srandě
takže sme se na vánoce všichni poplácali jaký sme skvělý, jak se máme rádi a teďka hurá zpět
ke svým sobeckým a egoistickým zájmům.
28.12.2009 v 15:30:49

Ježucha
no víte, já už sem starej člověk, dávno mi není dvacet let, jsem usedlej, zaměstnanej, daně
platící, normálná člověk, co drogy v podstatě nebere. Jsem normální realista, co přemejšlí nad
světem, jeho významem a směřováním.
No, ale abych se dostal k věci. Víte, já nijak nepodporuju šíření toxikománie, natož mezi naší
mládeží, a pokud mluvim o drogách, tak buďto vážně a nebo je používám jako satirickou
zástěrku pro vyjádření mých pocitů vznikajících v reáliích současné doby. A protože se mi
některý věci už prostě do rukou nedostávají, i když jsou součástí naší minulosti, současnosti a
budoucnosti, a jejich cesta přes půl zeměkoule není tak jednoduchá, pochopte veliké mé
nutkání na jedné víkendové návštěvě, že jsem si prostě jednu fotku nevodpustil. Takže vy
kundy!
ŠTASTNÝ A VESELÝ!

24.12.2009 v 18:00:00

hnusný a zkurvený
vám přeju. já sem teďka lehce opilej po vánoční besídce, tak doufám, že se mám líp než vy....
23.12.2009 v 11:53:31

vzpomínka na loňský vánoce
naše dva telefony :)

20.12.2009 v 13:34:13

předvánoční shon
no protože se blížej vánoce, tak zákazníci - hlavně ti státní - trvaj na dokončení zakázek. No
trvat sice můžou, ale když ti státní čůráci si berou už 14dní před koncem roku dovolenou a na
moje požadavky serou, je to pak těžký.
Dneska instalace prvních dvou RSA ACE Serverů. Pěknej vopruz, protože operace plánovaná na
tři hoďky v klimatizovaným sálečku se protáhla na pěknou šestihodinovku a to jen proto, že se
mi vysrali na moje požadavky.
Já sem toho moc nechtěl. Pouze připravit dvě 1U pozice v rackách, k nim přitáhnout elektriku ze

zálohovanejch okruhů, datovej kábl zakončený korektně zkonfigurovanou vlanou na portu cisca
cat4500, přidělit pevný ipčka ze serverovýho rozsahu a zavýst do dns včetně reverzního
záznamu. Fakt sem nechtěl tak moc, ale i tak sem ve finále dostal pouze ty ipčka a do dnsky
sem si je musel zavýst sám, protože mistři si mysleli, že budem dávat widle, který by se
zaregistrovaly samy, a nějak jim nedošlo, že sem říkal RedHát Linuks Linuks, Linuks mistři....!
Jo, a udělali mi eště účet na synchronizaci uživatelů a skupin mezi RSA a MSAD... Abych jim až
tak nekřivdil :))
A za to všechno moch ten čůrák, co si vzal v pondělí dovolenou a tedy už nic neřešil, přičemž
měl čas posledních 14 dnu minimálně.
18.12.2009 v 19:05:40

olol :)
Iraqi Militants Tap Into UAV Video Feeds Using $25.95 COTS Software
17.12.2009 v 18:20:40

firemni večírek
neska máme firemní večírek. u kunratickýho lesa bude zase nablito... :)
16.12.2009 v 14:33:17

výluka
no, měl sem trošku výluku, páčto v pátek sem se trošku zmazal a tudíž sobota patřila
rekonvalescenci při filmovým marathónu, no a dneska sem v očekávání posledního dílu čtvrtý
série seriálu dexter. Jo, stále má velmi výživnou atmosféru.
No jinak do prahy vstoupila lehce zima. Počet houkajících sanitek a hasičských vozů vzrostl, lidi
sou překvapený z toho, že i když je globální oteplování, tak že je celkem kosa. Kdo by to taky
čekal, že? Leda Vašek Klausů, ten si určitě mastí teďka ego z toho, jak je vlastně chytrej.
Jo a taky mám pěknou rýmu a nos mám zevnitř nějakej rozedřenej. Asi vod toho smrkání.
My máme za sebou dneska Liberec, pěkný město, ale ptát se tam na katku neumannovou není
úplně nejlepší, protože jim nějak chyběj slova. Že prej peníze by se dali využít jinak. Tak nevim.
Jinak mi zamrznul smysl pro humor, tak už na vás seru.
14.12.2009 v 17:06:28

nasráno
jen abyste věděli co znamená, když se řekne, že ten fór je takový žižkovský hovínko. Aneb
drobná variace na téma "mít nasráno v hlavě".

10.12.2009 v 15:16:22

u píči
no neska mě zase zprudilo upc. Včera nám blokli port 25, že prej se vod nás spamuje. No to
sem je tam seřval, že to není možná, že to nemůžou, kor když na tom kabelu visí celá firma.
No, chvíli píčovali, ale pak to pustili. No a neska přišel znova mejl, že nás teda opět zablokovali
s tím, že nechali průchozí pouze 80tku. Já myslel, že mi jebne. Poté, co sem se dovolal na jejich
posranou hotlajnu, sem se dozvěděl, že pro dnešek je to - aby nebyla nuda - conficker co posílá
nějaký data do internetu.
Taxem je opět vyjebal, že to není možný, ale že to prověřím, neb v duchu sem obvinil naše
nový kolegyně, jejichž notebooky jsou pro nás stále neznámý. Poté, co sem je donutil projet
kompy antivirem, kterej nic nenašel, sem se pustil do hledání údajnýho confickera sám. No,
eště klika, že existuje taková skvělá věc jako je nmap :)
nmap --script=smb-check-vulns --script-args=safe=1 -p445 -d 10.0.0.0/24
což krásně zabralo, a já toho mrzáka našel :)
Nmap scan report for 10.0.0.25
Host is up, received arp-response (0.0053s latency).
Scanned at 2009-12-09 12:22:23 CET for 1s
PORT STATE SERVICE REASON
445/tcp open microsoft-ds syn-ack
MAC Address: 00:01:03:BB:6E:D6 (3com)
Host script results:
| smb-check-vulns:
| MS08-067: CHECK DISABLED (remove 'safe=1' argument to run)
| Conficker: Likely INFECTED (by Conficker.C or lower)
| regsvc DoS: CHECK DISABLED (add '--script-args=unsafe=1' to run)
|_ SMBv2 DoS (CVE-2009-3103): CHECK DISABLED (add '--script-args=unsafe=1' to run)
Final times for host: srtt: 5287 rttvar: 4121 to: 100000
jasně, že to byl starej server, vo kterým sem si poslední dva roky myslel, že už dávno nežije.
No, a nakonec se našel v serverovně vzádu pod stolem... :)
09.12.2009 v 16:36:29

a valím dál
tu svoji virtuální kuličku hovna vpřed ku zdárným zítřkům.
Přesun proběhl zdá se v pořádku, až na pár detailů... ten jeden den co trvalo, než se změnily
dns záznamy nebylo úplně to nejlepší co bych jako představoval....
08.12.2009 v 20:16:23

ica client x86_64
přes nspluginwrapper se mi zadařilo uchodit ve firefoxu 3.6b4 citrix web client. odpadlo konečně
kvůli občasnýmu přihlašovaní do citrixu pouštění widlí. bomba.
06.12.2009 v 21:05:22

rsa
vod pondělka konfiguruju RSA Authentication Manager 7.1. U zákoše dojde po šesti letech k
upgradu z verze 5.1.

02.12.2009 v 16:30:25

