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SP News [2]

Drazí uživatelé služeb Security-Portal.cz,
po dlouhé době proběhl update fóra na jeho nejnovější verzi.
Import proběhl bez větších problémů a pak už šlo jen o zabezpečení proti spammerům, předělání
určitých rozhraní a nastavení. Vzhledem k tomu, že phpBB ani v dnešní době nemá podporu modulů
a "moduly" se nahrávají tak, že modifikujete zdrojové kódy jádra (což bude velká sranda u dalšího
updatu), tak to chvilku trvalo a nechtěl jsem zveřejnění uspěchat.

Možné problémy?
Na phpBB se mluví o tom, že občas se při importu hesel ze staré databáze ztratí část hashe a
uživatel pak není schopen se přihlásit. Problém vyřešte tak, že si necháte vyresetovat heslo k
vašemu účtu.

Co to je za vzhled fóra?
Hledal jsem opravdu všude možně na netu, ale nenašel jsem žádný pěkný board template na phpBB
v3.x
Pokud nějaký pěkný naleznete, nebo upravíte některý z existujících pro SP, tak mi, prosím, dejte
vědět. Předem díky!

Změnil se systém moderování fóra?
Ne. Admini zůstali, moderátoři také a stále platí, že naprosto hloupé dotazy typu "hackněte pro mě
email", "nabourejte server xyz.cz", či "jak posílat spamy na milióny počítačů" se okamžitě mažou a
jednoduché, nebo již zodpovězené otázky se s odkazem na fórum s odpovědí přesunou do sekce
"Extreme Lameria", kde se po 30i dnech automaticky smažou.

Kam hlásit problémy?
Mě! Co jsem si navařil ať si taky sním :o)
Takže buď jako PM na SP, nebo do emailu martin.cmelik (zavináč) security-portal.cz
Při popisování problému buďte, prosím, konkrétnější ať mohu problém reprodukovat, nalézt a
opravit.
Díky a snad se vám bude s fórem lépe pracovat a najdete v něm spoustu odpovědí na vaše otázky.
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