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Nikdy jsem neměla ambice mít svůj web, ale časem vyvstala potřeba místa, kde bych mohla
archivovat i publikovat své články a také prezentovat své šicí projekty a fotografie. Nakonec
zůstalo jen u psaní, ale to všechno je popsáno podrobně v úvodním textu.

Zkrátka jednoho dne byl na světě můj web a já jsem s nadšením vítala každou novou návštěvu
a každý komentář. Když se objevil padesátý tisící návštěvník, byla jsem dojatá i nadšená, bylo
to pro mě neuvěřitelné číslo. Čas běžel, týdenní návštěvnost pomalu stoupala a celkový počet
návštěv za dobu existence webu přesáhl k mému úžasu a nadšení čtvrt milionu a začal se
pomalu blížit ke třem sto tisícům.

A pak se to stalo. Najednou se začaly objevovat desítky a stovky, tisíce komentářů, které
žádnými komentáři nebyly. Byly to různé reklamy a odkazy, jak jen je umí rozsévat spamoví
roboti. Spolu s kamarádkou Bedou, která mi web spravuje, jsme byly zoufalé, protože jsme
nestíhaly takové pseudokomentáře mazat.

Zkoušely jsme napadené články schovávat, zakazovat komentáře u starších příspěvků, ale
nepomohlo to, protože spamboty jsou mazané. Musely jsme dokonce čtenářům zakázat
možnost se na webu registrovat a po přihlášení jednoduše psát komentáře. Přesto byl web dále
napadán, běžná ochrana pomocí vypisování kódu nebyla dostatečná.

Pak Beda přišla na možnost ochrany, kterou doufám spamboti neobejdou, a tou je skládání
puzzle. Bohužel to pro mé čtenáře znamená při komentářích další zdržení a další povinnost. Je
mi to líto, ale pokud bychom k tomuto opatření s Bedou nepřistoupily, byl by můj web zavalen
bezpočtem nabídek viager a dalších produktů, mezi kterými by se ztrácely vaše komentáře.

Když byl můj web takto napadán, přestala jsem úplně sledovat počty návštěvníků, protože ta
čísla byla falešná, zkreslená a já jsem tím přišla o pro mě velice důležitou zpětnou vazbu.
Protože najdou-li si lidé v dnešní uspěchané době čas na to, aby se na můj web pravidelně
vraceli, je to pro mě obrovské povzbuzení. Stejně jako jsou pro mě povzbuzením a odměnou
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všechny opravdové komentáře.

V době, kdy byla záplava spamových komentářů největší, přemýšlela jsem o tom, jak otravná a
nebezpečná věc to je. Že je to vlastně zlodějina, protože něco, tedy vlastně někdo mě okrádá o
prostor, který si platím, otravuje mě i mé návštěvníky a okrádá nás o čas. Kdosi drze a neurvale
porušuje pravidla, překračuje dané hranice, obtěžuje a nutí mě, abych vymýšlela opatření na
ochranu. Samozřejmě se to netýká jen mě, je to problém pro všechny, kdo se ve virtuálním
světě pohybují.

A virtuální svět je jen odrazem světu reálného, napadlo mě bezprostředně. Ale následná úvaha
už je nad rámec této převážně vysvětlující a omluvné stopětky, kterou jsem vám hlavně chtěla
sdělit, že spamové komentáře na mém webu ustaly a že s Bedou nově nabízíme možnost složit
si tady jednoduché puzzle. Kde ho najdete? Objeví se, když zkusíte napsat komentář. Dokonce
si puzzle můžete složit, aniž byste komentář odeslali.

Ale když ho odešlete, budu radši.

P.S.
Raději upřesním, že registrace z dřívější doby zůstávají platné, ale nové registrace udělat
bohužel už nejdou. Kdo je registrovaný a přihlášený, nadále píše komentář bez kódu a puzzle,
na rozdíl od nepřihlášených návštěvníků. Pokud by si chtěl někdo registrovaný zkusit složit mini
puzzle, musí se před psaním komentáře odhlásit.
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