22 czerwca 2013 r.
Druhny i druhowie!
W miniony weekend zakończył się pierwszy etap prac mający na celu przywrócenie właściwego
działania serwera zhr.pl. Obecnie trwają dalsze prace nad odzyskiwaniem danych.
Wiemy jak ważnym narzędziem komunikacji są strony Waszych jednostek i jak ułatwiają przepływ
informacji, szczególnie przed obozami. Niestety do tej pory nie udało nam się odzyskać wszystkich
danych. Poniżej prezentujemy kilka możliwych rozwiązań z których możecie skorzystać w obecnej
sytuacji.
Jeśli posiadacie wiedzę informatyczną to gorąco zapraszamy Was do włączenia się w prace nad
reorganizacją działalności ZHR w Internecie. O tym jak to zrobić, również przeczytacie poniżej.

Czuwaj!
Wiceprzewodnicząca ZHR
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CO DALEJ Z MOJĄ STRONĄ?
W chwili obecnej zalecamy zainstalowanie Waszej strony na jednym z serwerów zewnętrznych.
Jeśli nie macie wiedzy informatycznej, która pozwala na samodzielne zbudowanie strony,
proponujemy skorzystanie z któregoś z poniższych darmowych i bezpiecznych rozwiązań.
Wszystkie one umożliwiają w łatwy sposób uruchomienie systemu aktualności oraz stałych podstron
z informacjami, a także zmianę szaty graficznej strony.
 wordpress.com - to serwis umożliwiający uruchomienie strony na popularnym Wordpressie,

znanym chociażby z web.zhr.pl
 sites.google.com - umożliwia dużo większą modyfikację strony.
Jeśli sprawniej poruszacie się w świecie budowania stron, polecamy hosting www.hostinger.pl
Jednostkom, które założyły lub będą zakładać strony samodzielnie na zewnętrznym serwerze
przypominamy, że warunkiem podpięcia ich pod adres w domenie zhr.pl jest użycie skryptu
gwarantującego bezpieczeństwo oraz brak reklam.
W razie pytań lub wątpliwości możecie pisać na adres lech.pastwa@zhr.pl

CZY MOJA JEDNOSTKA ZACHOWA ADRES nazwadrużyny.zhr.pl?
Wiemy jak ważne jest dla Was uzyskanie adresu typu nazwadruzyny.zhr.pl.
Aby móc podpiąć stronę pod adresem w domenie zhr.pl musi ona być stworzona w sposób
gwarantujący bezpieczeństwo. Nie powinna znajdować się na serwerze niepewnym, podatnym na
atak hakerski, ani na serwerze emitującym reklamy. Również sama strona powinna być
zabezpieczona przed atakami najlepiej przez instalowanie sprawdzonych skryptów i aktualizowanie
ich do najnowszych wersji.
Po założeniu strony można poprosić o podpięcie jej pod adres w domenie zhr.pl za pomocą
formularza: http://goo.gl/XMluW
W razie pytań lub wątpliwości możecie pisać na adres lech.pastwa@zhr.pl

CZY I JAK MOGĘ POMÓC?
W związku z planami reorganizacji działalności ZHR w Internecie poszukujemy, zarówno wśród
członków jak i sympatyków organizacji, osoby chcące się zaangażować w te działania.
Potrzebni są:
- administratorzy systemów ze znajomością linuxa,
- specjaliści bezpieczeństwa sieci / serwerów,
- programiści,
- webmasterzy,
a także osoby chcące podjąć się działań organizacyjnych.
Bardzo przydatne mogą być również kontakty w firmach hostingowych.
Wszystkie deklaracje możliwej pomocy prosimy kierować na adres renata@eureka.net.pl

