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Sajnos, már felesleges a „hekker” szó rossz íze ellen harcolni, a tájékozatlan többség döntött. De valóban vékony a
határvonal a hekkerek motivációját illetően, hiszen nézőpont kérdése, mikor cselekszenek a jó érdekében és mikor
állnak át a rossz oldalra.

Vannak jó fiúk

Különbség van a motivációkban és az ideológiák szolgálatában, s
érdemes tisztázni a hekker kontra krekker fogalmat is. Eredetileg
pozitív jelentése volt, amely egy, a megismerés által vezérelt
tudásvágyó embert jelöl. Valamit meghekkelni annyi, mint
megjavítani, úgy használni, amire maguk az alkotók sem
gondoltak, mindezzel senkinek sem ártani, sőt. Nos, ez a hekker.
Ha valaki már eleve a lopás, rongálás szándékával hatol be
számítástechnikai rendszerekbe, sajnos még most is sokszor
tévesen hekkernek titulálják. A mai szóhasználatban a különféle
jelzős szerkezetekkel igyekeznek árnyalni, pontosítani a fogalmat,
így keletkezett az etikus hekker, a rosszindulatú hekker, a fehér
vagy a fekete kalapos hekker.

Sok olyan hekkert vagy hekker beállítottságú embert ismerünk,
akik akár példaképeink is lehetnek: például Linus Torvalds, aki
nagyjából 20 évvel ezelőtt kezdte fejlesztgetni saját Linux nevű
operációs rendszerét, vagy Mark Russinovich, aki a saját
fejlesztésű, Sysinternals nevű eszközeivel 2005-ben sikeresen
leleplezte a Sony másolásvédelmébe titokban elrejtett rootkitet.
Igazából hálásak lehetünk nekik, hogy alapos tudásukkal
önzetlenül olyat alkottak és fedeztek fel, amivel másoknak
segítenek. Simán megtehették volna azt is, hogy becsapják vagy
kihasználják azokat, akik nem értenek annyira a számítógéphez.
(Russinovich 2006 óta a Microsoft alkalmazottja. – a szerk.)

 

 

Vannak rosszfiúk is

A kérdés nem válaszolható meg egy egyszerű igennel vagy
nemmel. Egyrészt, mert ha szakmának tekintjük a hekkerkedést,
akkor a „jelöltnek” el kell sajátítania a szakma csínját-bínját, s e

folyamat közben akarva-akaratlanul át lehet billenni a rossz
oldalra is. Ez egyrészt az idevágó szabályozatlanság, másrészt a

technikák kiforratlansága miatt lehetséges. Másrészt a
hekkertársadalom is összetett: vannak ugyanis legálisan és

transzparensen működő csoportjai, mint az etikus hekkerek, s
mellettük vannak legálisan, de kevésbé transzparensen működő
egységek, mint például a politikai megbízásokat teljesítő, adott

esetben titkosszolgálatoknak vagy -ban működő, felbérelt
csoportok, esetleg szabadságharcosok. Ők azért küzdenek, hogy

minél szélesebb körben, minél olcsóbban elérhetővé és
hozzáférhetővé váljanak bizonyos intellektuális termékek. De

vannak olyan, a szárnyukat próbálgató fiatalok is, akik vaktában
próbálkoznak, s hol legálisan, hol a sötét oldalon kirándulnak.

Illetve léteznek olyan, kifejezetten a kiberbűnözésben
tevékenykedő szakmunkások, akik mögött komoly pénzügyi

háttér, technológia és szaktudás áll.

Személy szerint hiszek abban, hogy a többség még mindig a jó
oldalon áll, és a szakmai erkölcsiség vezérli őket! De könnyen

belátható az is, hogy a hekkercsoportok jól képezik le az egész a
társadalmat, azaz vannak közöttük idealisták, de rosszfiúk is.
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