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Sag mir, wo die Blumen sind.. (Say to me where the
flowers are..)
Vložil/a RubberDuck [1], 3 Říjen, 2009 - 02:17
clusk, I.c.a., Lazarus, n3t, p0g1k, FreeZ, Bazil_XXL, czokl a jiní. Pro většinu těch, jenž navštěvují
security-portal jistě známé nicky. Nicky, které pomáhaly tvořit komunitu kolem tohoto portálu. Nicky,
které najdeme pod řadou článků, komentářů nebo příspěvků ve fóru. Jak plynul čas, objevovaly se
nové tváře a ty staré odcházely (díky jim za odvedenou práci a čas věnovaný SPčku). Je to
pochopitelné. Stejná situace je i v přírodě, kde se rodí a umíraji živé organismy. Vždy je však
zachována jistá rovnováha mezi mortalitou a natalitou. Ta zde ale z neznámého (avšak tušeného
důvodu) byla porušena. Staří aktivní pardálové, tvořící zdravé jádro, postupně začali mizet, ale mládí
jako kdyby nemělo zájem je nahradit. Hodně lidí znechutilo ostré navážení se haters, kteří mají
zájem jen vyvolávat hádky. Hodně lidí taky odradily lamy a n00bové se svými všetečnými dotazy a
stálým otravováním na messengerech i e-mailech. Navíc postupem času vyšlo z módy "být hacker" a
naopak se stalo módou "chtít být games developerem" s vidinou vytvoření her srovnatelných se sérií
Call of Duty a podobně.
Paradoxem je, že tímto odlivem nicků portál přišel i o články, materiály a projekty. Nová generace
kolem SPčka preferuje přístup "beru, ale nedávám", protože registrovaných uživatelů je velké
množství, ale aktivita nulová. Vím o skutečnosti, že některé z původních nicků se vrátily pod maskou
nové identity, avšak při pohledu na nemohoucnost a volání o pomoc ze strany security-portalu se
radši opět vzdálila. V současné době se aktivně o celý portál stará jediná osoba (cm3l1k1), za což má
můj velký obdiv a dík. Na fóru největší práci odvádí El Tenedor Del Diablo. Většinou klidně a trpělivě
odpovídá i na ty nejnemožnější otázky, za které by jiný trhal hlavu a vypouštěl dlouhé řetězce
nadávek a urážek. Respect!
Ale položme si otázku: Není to trochu málo lidí na tak velký portál? Nemůžeme i my ostatní pomoci a
přiložit ruku k dílu? Vím přesně, co si přečtu v komentářích. Že jsem naivní vůl (nejsem vůl, jsem
kačena: poznámka pro ty, co neumí rozpoznat zvířata). Pokud mi není lhostejný osud tohoto portálu,
který se jistě znatelně zapsal do myslí nejednoho security nadšence, pak říkám: Ano! Jsem vůl! Jsem
vůl, protože nechci, aby zaniklo místo, kde jsem začínal a kde jsem poznal celou řadu zajímavých a
přátelských lidí, jenž mi pomáhali formovat mé myšlenky a rozšiřovat mé znalosti a dovednosti. Jsem
vůl, protože si myslím, že SPčko má na víc, než se jen krčit ve stínu a živořit. Ale mám takové tušení,
že takových volů je zde víc. A proto tedy pojďme a vytvořme stádo. Pokusme se navázat na odkaz
těch, kteří (nejen mě) přivedli k této krásné zálibě a životnímu stylu, jakým IT security zajisté je.
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