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Aféra Igigi stále pokračuje aneb Quo Vadis, společnosti?
Vložil/a RubberDuck [1], 6 Leden, 2010 - 19:55
Od sepsání mé úvahy a shrnutí o Igigim [2] uplynul nějaký čas (řekněme asi 10 dnů) a já se musím
smát. Proč?
Prvně se směji médiím, která po vzoru CTRL-C CTRL-V + modifikace autora kopírují vzájemně od
sebe zprávy, jejichž obsah je více než zavádějící. Copak už jsou dnešní česko-slovenská média tak
omezená, že si nedokáží vytvářet své vlastní zprávy? Kromě toho oslovují kdejakého "experta", který
jim jde na ruku a potvrdí jim vše, co chtějí slyšet. To se pak člověk dovídá hypotézy, za které by se
nestyděl kdejaký prorok. Neříká se snad, že nejlepším hajným je pytlák? Nebo snad čím více titulů
před a za jménem, tím větší váhu jeho názor má? Pak se nemůžeme divit blábolům, které se
dovídáme. Už jen čekám, kdy Igigi dostane mystickou podobu a rozměr. Kdy mu média přiřknou
nadlidské schopnosti.
Směji se nesmyslným prohlášením administrátorů, ředitelů a zakladatelů webů a portálů, kteří nás
krmí nesmyslnými řečmi o tom, jak se vlastně nic nestalo, i když Igigi vybral celou databázi
uživatelů, včetně přihlašoacích údajů. A to se ještě nedávno hrdě tloukli pěstí do hrudi a s nosem
směřujícím nad nás, obyčejné smrtelníky, hrdě hlásali, jak jsou jejich webové aplikace bezpečné a že
jim by se nic podobného stát nemohlo. Lži! Lži! Lži! Přes ty vaše obrovské pupky a z pohledu
pomyslného Olympu jste již ztratili kontakt s realitou a my pomalu ztrácíme trpělivost s vaším
utěšováním. Postavte se konečně k problému jako féroví lidé. Tak jak vás to učili rodiče. A přiznejte
skutečnou situaci. Nevíte si prostě rady a tak aspoň plácáte pěstičkami kolem sebe v naději, že tím
udržíte od těla všechny, kteří se nebojí zeptat, zda není něco shnilého v království dánském. Pardón,
na česko-slovenském (ale i obecně na světovém) Internetu.
Směji se lidem, kteří se nestydí a nebojí vydávat se za Igigiho ve stínu proxy serverů v naději, že se
pak o nich bude mluvit stejně jako o skutečném Igigim. Copak jste tak natvrdlí a hloupí a opravdu
myslíte, že vás nikdo neprokoukne? Copak si myslíte, že všichni lidé budou bezhlavě hltat vaše
rádoby-socioengineerské praktiky? Sami nic nedokážete, tak se aspoň přiživíte na "slávě" někoho
jiného. Hanba vám!
Směji se pochlebovačům, jež Igigiho ještě před dvěma třemi týdny odsuzovali k nejtěžšímu žaláři a
dnes by mu s lehkostí sobě vlastní nohy jazykem olizovali. Udělejte si v hlavě pořádek! Nebo i nadále
pro našince bude platit pořekadlo "Kam vítr, tam plášť"? Co bude zítra? Budete kamenovat rodiče, že
vás porodili, protože vám někdo řekne, že láska k rodičům je špatná? Dejte si facku a běžte vystřídat.
Takhle to dál nejde.
V neposlední řadě se směji všem chytrolínům,kteří najednou mají tak obrovské znalosti v oboru
bezpečnosti (ač se o ni nikdy dřív nezajímali, případně jen okrajově), že si dnes dovolí soudit ty, kteří
vysloví názor, jež nebyl vysloven davem. Když teď řeknu, že 3 z cílů, jež Igigi vydává za své objevy,
je možné dohledat na světových fórech, zjeví se zástup haters a já si vyslechnu hromadu nadávek a
urážek (což je v českých končinách zcela normální jev a začínám si na něj pozvolna zvykat) s tím, že
si vymýšlím a snažím se Igigiho poškodit. Nesnažím se poškodit Igigiho. Snažím se poškodit IGIGIHO
A ADMINY. V případě rockyou.com jsem našel nejméně 4 fóra a na každém SQL Injection v jiném
skriptu. Nechci nic říkat, ale s vaším rozpočtem byste revizi kódů mohli nějaký ten čas věnovat.
Podobné to bylo i v případě atlas.sk a csfd.cz... Každý autodopravce má povinost pravidelně nechat
prověřit všechna svá vozidla kvůli technickému stavu. Každý svářeč musí jednou za dva roky na
přezkoušení, aby mohl i nadále provozovat svoji práci. Tak proč by, sakra, neměl mít každý admin
povinnost jednou za rok provést komplexní revizi kódů, včetně aplikace záplat a nastavení serveru?
Co k tomu dodat? Dokud se nestane malér skutečně obrovských rozměrů, kdy půjde o krach velkých
společností (něco mi říká, že to tady (v Americe) již jednou bylo), bude se všechno hbitě zametat pod
koberec bez toho, aby došlo k nějaké nápravě.
A nakonec se směji sám sobě. Že mám vůbec odvahu a sílu něco podobného sepsat. Že si dovoluji
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kritizovat slepé masy, média a rádobykamarádské společnosti. Směji se sám sobě, protože již
dopředu vím, čeho se dočkám. Směji se sám sobě, protože jsem nedokázal držet hubu a šoupat
nohama. Ale směji se rád a směji se stále a budu rád za každého, kdo se ke mě přidá ;)
Vzkaz pro haters: Pšššššt!! Buďte tiše.. Národ spinká ve sladké nevědomosti u televize...
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