Hacker
En hacker er en mand som søger udfordringer ind for programmering
Hackerne gjorde UNIX/Windows/Linux operativsystemet til det, det er i dag
PS: de hader Cracker og anser dem som: dovne, uansvarlige og ikke særlige intelligente, og mener
ikke, at evner til at omgå sikkerhedssystemer lige så lidt gør en til hacker, som evnen til at stjæle
biler gør en til ingeniør.
Uheldigvis er mange journalister og forfattere blevet narret til at bruge ordet 'hacker' til at
beskrive cracker; det irriterer rigtige hackere grænseløst.
Den basale forskel er denne: hackere opbygger ting, crackere ødelægger dem.

En Cracker er en mand som cracker en bank konto eller stjæler en anden mands oplysninger
og ender i finglsel før eller siden. Eller ødelægge andres ting

For at blive accepteret som hacker,
Hackere løser problemer og opbygger ting, og de tror på frihed og frivillig gensidig hjælp. For at
blive accepteret som hacker, skal du opføre dig som om, du har denne holdning. Og for at opføre
dig som om, du har holdningen, er du nødt til virkelig at have den.
Men hvis du overvejer at tillægge dig hacker-holdningen bare for at blive accepteret i kulturen,
misforstå du pointen. At blive en, som tror på disse ting, er vigtigt for dig -- for at hjælpe dig med at
lære og blive ved med at være motiveret. Som med al kreativ kunst, er den mest effektive måde at
blive en mester at imitere mesterenes indstilling -- ikke blot intellektuelt men også følelsesmæssigt.

For at blive hacker skal du kunne maskekode og HTML koder
I modsætning til hvad mange tror, er det ikke nødvendigt at være nørd for at være hacker. Det
hjælper dog, og mange hackere er faktisk nørder. Det at være et socialt udskud hjælper dig til at
forblive fokuseret på de virkeligt vigtige ting, som at tænke og at hacke.
Af denne grund har mange hackere taget betegnelsen 'nørd' til sig, og bruger endda den endnu
barskere betegnelse 'geek' med stolthed -- det er en måde at vise uafhængighed fra normale sociale
forventninger.
Det er fint, hvis du kan præstere at koncentrere dig længe nok om hacking til at blive god, og stadig
leve et normalt liv ved siden af.

(Kilde:) http://www.olemichaelsen.dk/hacker-howto.html#what_is)

