
Strona 1(zażalenie) luty.2017 dot.: Zniknięcie forum na domenie forum.mysli.com.pl (błąd 404) - 14 lutego 2016

Do: "mysli.com.pl" <info@mysli.com.pl>
Temat: (zażalenie) luty.2017 dot.: Zniknięcie forum na domenie forum.mysli.com.pl (błąd 404) - 14 lutego 2016
Data: Wed, 01 Feb 2017 14:59:36 +0100
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Cześć,
 
niniejszym informuję o terminie 7-miu dni na dostarczenie pełnego forum (baza SQL, hasła i dane do logowania, 
skrypt, etc.) na adres mailowy:
 
biuro@smakubooks.com
 
lub ponowne udostępnienie forum na domenie forum.mysli.com.pl w formie jak funkcjonowało do czasu zniknięcia forum z 
ww. domeny w lutym 2016.
 
Po terminie 7-miu dni sprawa trafi do prokuratury w Warszawie - wydział ds kryminalnych.
 
Informacja oficjalna.
 
Proszę podać informację o sposobie skontaktowania się z Pana przełożonym w firmie Micro Project.
 
Z poważaniem,
Dariusz Smakulski
Użytkownik: Smaku (junior admin forum.mysli.com.pl)
Polska, Europa, dn. 01.02.2017.
 
biuro@smakubooks.com
social_profiles@smakubooks.eu
 
 
W dniu .02.2017 o 11:57 mysli.com.pl <info@mysli.com.pl> pisze:
 
> Na starcie rozważałem, że nie odpowiem wcale ... ale generalnie mail > rozbawił mnie dosłownie do łez ... i 
postanowiłem jednak poświęcić te 2 > minuty i odpisać 
>  
> Chłopcze ... po pierwsze Twój tok wypowiedzi, ton i iluzoryczne > straszenie nie jest na miejscu.
> Rozumiem, że Ci zależy, ale nie taka jest droga do celu. To po prostu > niegrzeczne, pisać takie wiadomości 
>  
> CO do meritum ... Niepełna wiedza jest niebezpieczna  I jesteś tego > przykładem.
> Coś gdzieś Ci świta ale nie wiesz co i gdzie.
>  
> Chłopcze, jeśli już chcesz rzucać jakimiś ustawami prawa, proponuję - > doucz się. Bo piszesz takie bzdury, że nic 
innego tylko się śmiać do łez.
>  
> Prawo nikogo nie zmusza do utrzymania forum 
> Jeśli ktoś publikuje w Internecie jakieś swoje twórczości to zakłada > się, że forum nie jest jedynym nośnikiem 
tego dzieła i autor je posiada > w formie innych plików 
>  
> Nie ma obowiązku utrzymania forum. Można je zamknąć z dnia na dzień i o > tym decyduje właściciel.
> Nie istnieje taka kara jak wielokrotne dożywocie  W Polsce można > dostać jedno dożywocie za brutalne zbrodnie 

(jedynie) 
> Forum nie jest też nośnikiem danych osobowych i nie wymaga się > rejestracji bazy danych forum w GIODO.
> Tym bardziej jeśli ktoś KASUJE przechowywane dane to nie trzeba tego > zgłaszać 
>  
> Wpisu na forach nie mają też żadnej wartości prawnej i nie stanowią > własności  Doucz się prawa ... potem pisz 

> Nie wyjdziesz przynajmniej na ... spienionego ignoranta 
>  
> Co do danych osobowych, prawo reguluje jedynie przetwarzanie czyichś > danych a nie usunięcie zbioru 
>  
> Jak masz takie zacięcie to idź kiedyś na studia prawnicze i tam się > wszystkiego dowiesz 
> Zrozumiesz wówczas poprawiłeś mi humor od rana.
>  
> Wcześniej miałem jeszcze chęć Ci pomóc ale w obliczu tego w jaki sposób > się zachowujesz to dajemy sobie spokój i 
przestań pisać.
> Nie mam czasu na to forum, nie czuję potrzeby aby je wznawiać, nie mam > do tego administracji (a z Tobą 
współpracować nie będę w tym zakresie), > więc kończymy ten wątek 
>  
> Nikt też z forum się po nic nie zgłosił ... tylko Ty piszesz.
> To ostatni mail. Życzę mimo wszystko udanego życia, więcej spokoju, > zdrowia ... POKORY i ogłady w kontaktach 
międzyludzkich ... ale to > przychodzi z wiekiem.
>  
> Weź jednak do serca moje rady ... i czytaj Biblię ... tam jest zbawienie > i klucz ratunku na trudne czasy, które 
idą ...  weź to sobie do serca. > To najlepsza rada jaką słyszałeś.
>  
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> Pozdrawiam,
>  
> Damian Manikowski
> Mysli.com.pl - Grupa Micro Project
>  
> W dniu 2017-01-31 o 16:39, Dariusz Smakulski pisze:
>>  
>> Cześć,
>>  
>> na co nie ma czasu? Czekam rok, użytkownicy czekają rok.
>>  
>> Dla mnie jest obojętne na czyich serwerach, aby na bezpiecznych.
>>  
>> Chodzi o zwrot danych użytkowników użytkownikom, czyli forum - forum >> było i jest publiczne, są tam dane i 
informacje prywatne wielu osób. >> Chodzi o przywrócenie forum użytkownikom, bo w końcu pójdą do sądów i >> 
prokuratur wnosić o zwrot.
>>  
>> Czy to jest zrozumiałe prosto? Czy trzeba to wyjaśniać?
>>  
>> Kiedy forum wróci na domenę? Jak odzyskać forum? Pytam jako >> Administrator odpowiedzialny za forum.
>>  
>> Za dysponowanie danymi prywatnych osób lub za skasowanie / usunięcie >> jakichkolwiek danych osób prywatnych 
grozi od 5-ciu do 25-ciu lat >> pozbawienia wolności a nawet wielokrotne dożywocie, w zależności od >> konsekwencji 
udokumentowanych.
>>  
>> Rok oczekiwania na zwrot jest już przestępstwem kryminalnym dokonanym.
>>  
>> Cierpliwie staram się zaoszczędzić dożywotniego więzienia pracownikom >> Micro Project oraz kar grzywny, których 
na pewno nie pokryją z rocznych >> wynagrodzeń.
>>  
>> Czy sprawa jest prosta i zrozumiała?
>>  
>> Proszę o informację.
>>  
>> Z pozdrowieniami,
>> Z poważaniem,
>>  
>> Dariusz Smakulski
>> Użytkownik: Smaku (junior admin forum.mysli.com.pl)
>> Polska, Europa, dn. 31.01.2017.
>>  
>>  
>> W dniu .01.2017 o 13:49 mysli.com.pl <info@mysli.com.pl> pisze:
>>  
>>> Nie ma takiej opcji ... to forum musi być na naszych serwerach.
>>> Jeśli mam się faktycznie przejmować tym, że to będzie wyniesione poza >>> moje serwery to dzięki za info i 
dajmy sobie spokój. Nie mam na to >>> czasu.
>>>  
>>> Pozdrawiam,
>>>  
>>> Damian Manikowski
>>> Mysli.com.pl - Grupa Micro Project
>>>  
>>> W dniu 2017-01-31 o 11:31, Dariusz Smakulski pisze:
>>>>  
>>>> Cześć,
>>>>  
>>>> serwery mam swoje. Jeśli to ułatwi sprawę, to wystarczy przesłać mi >>>> na maila lub wrzucić u siebie na 
FTP, to ściągnę raz i po kłopocie: >>>> bazę SQL dla forum.mysli.com.pl z pełnym folderem skryptu czytanego >>>> 
na domenie, hasło i użytkownika do SQL, pozostałe dane istotne >>>> administracyjne, wszystko, co związane jedynie 
z forum.
>>>>  
>>>> Serwer czyjś nie jest mi potrzebny. Chyba, że to forum musi być na >>>> Waszych serwerach?
>>>>  
>>>> Użytkownicy forum czekają już rok. Są tam ich wpisy, maile, >>>> materiały. To musi być bardzo denerwujące 
dla użytkowników forum.
>>>>  
>>>> Czy da się przesłać bazę SQL z folderem? Postawię forum u siebie i >>>> będzie wolne w temacie.
>>>>  
>>>> Z pozdrowieniami,
>>>> Z poważaniem,
>>>>  
>>>> Dariusz Smakulski
>>>> Użytkownik: Smaku (junior admin forum.mysli.com.pl)
>>>> Polska, Europa, dn. 31.01.2017.
>>>>  
>>>>  
>>>> W dniu .01.2017 o 10:47 mysli.com.pl <info@mysli.com.pl> pisze:
>>>>  
>>>>> Hej.
>>>>>  
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>>>>> Naprawdę mam ogrom spraw. To niestety nie jest dla mnie w tej chwili >>>>> priorytetem.
>>>>> Przypomnij się pod koniec lutego i załatwimy to już na pewno.
>>>>> Dostaniesz serwer, postawisz tam nowe forum i potem dokona się >>>>> integracji bazy danych.
>>>>>  
>>>>> Pozdrawiam,
>>>>>  
>>>>> Damian Manikowski
>>>>> Mysli.com.pl - Grupa Micro Project
>>>>>  
>>>>> W dniu 2017-01-30 o 14:57, Dariusz Smakulski pisze:
>>>>>>  
>>>>>> Cześć, dzień dobry,
>>>>>>  
>>>>>> minęło kilka tygodni. Czy można uzyskać dane do logowania / >>>>>> serwerów, żeby zająć się forum?
>>>>>>  
>>>>>> Z pozdrowieniami,
>>>>>> Z poważaniem,
>>>>>>  
>>>>>> Dariusz Smakulski
>>>>>> Użytkownik: Smaku (junior admin forum.mysli.com.pl)
>>>>>> Polska, Europa, dn. 30.01.2017.
>>>>>>  
>>>>>>  
>>>>>> W dniu .01.2017 o 12:11 Dariusz Smakulski >>>>>> <social_profiles@smakubooks.eu> pisze:
>>>>>>  
>>>>>>>  
>>>>>>> Dzięki serdeczne, wzajemnie, najlepszego w Nowym Roku, oraz >>>>>>> realizacji wszystkich planów, żeby w 
2018 rok można było wejść z >>>>>>> nowymi planami.
>>>>>>>  
>>>>>>>  
>>>>>>> Z pozdrowieniami,
>>>>>>> Z poważaniem,
>>>>>>>  
>>>>>>> Dariusz Smakulski
>>>>>>> Użytkownik: Smaku (junior admin forum.mysli.com.pl)
>>>>>>> Polska, Europa, dn. 01.01.2017.
>>>>>>>  
>>>>>>>  
>>>>>>> W dniu .01.2017 o 11:18 mysli.com.pl <info@mysli.com.pl> pisze:
>>>>>>>  
>>>>>>>> Witaj.
>>>>>>>> W tygodniu Ci przygotuję lokalizację i będziesz mógł działać. Dam >>>>>>>> dane do serwera.
>>>>>>>>  
>>>>>>>> Zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
>>>>>>>>  
>>>>>>>> Pozdrawiam,
>>>>>>>>  
>>>>>>>> Damian Manikowski
>>>>>>>> Mysli.com.pl - Grupa Micro Project
>>>>>>>>  
>>>>>>>> W dniu 2016-12-31 o 16:25, Dariusz Smakulski pisze:
>>>>>>>>>  
>>>>>>>>> Dzień dobry, cześć,
>>>>>>>>>  
>>>>>>>>> dzięki to już super informacja. Cieszę się.
>>>>>>>>>  
>>>>>>>>> Jaką wersję PHPBB postawić? Tę z forum, czy na nowej też >>>>>>>>> pójdzie? Można uzyskać numer 
wersji PHBB? Postawię to u siebie i >>>>>>>>> jakoś da się zmigrować bazę, z zachowaniem jakichś procedur, 
>>>>>>>>> żebym nie musiał widzieć prywatnych rzeczy Użytkowników. Jeśli >>>>>>>>> stanie jak powinno, to ok. i 
mogłoby zostać u mnie na serwerach, >>>>>>>>> ale nie wiem, na jakich zasadach to forum zostało utworzone, 
>>>>>>>>> przez kogo, etc. żeby ktoś potem nie pytał co z 'jego' forum, >>>>>>>>> itp. Nie wiem kto jest 
twórcą, albo właścicielem w sensie >>>>>>>>> dowolnym, czy jakieś umowy z tym były związane, etc.?
>>>>>>>>>  
>>>>>>>>> Dzięki za info. Ten PHBB mogę postawić i jak będzie widać, że >>>>>>>>> ładne, czyste, to bazę się 
wrzuci i podłączy, jeśli pójdzie, to >>>>>>>>> OK. Wirusów to nie znam żadnych w tych forach. Jeśli nawet są 
>>>>>>>>> jakieś usterki, to naprawię, znam się akurat.
>>>>>>>>>  
>>>>>>>>> Dzięki,
>>>>>>>>>  
>>>>>>>>> Wszystkiego dobrego i pomyślności w Nowym 2017 Roku,
>>>>>>>>>  
>>>>>>>>> Z pozdrowieniami,
>>>>>>>>> Z poważaniem,
>>>>>>>>>  
>>>>>>>>> Dariusz Smakulski
>>>>>>>>> Użytkownik: Smaku (junior admin forum.mysli.com.pl)
>>>>>>>>> Europa, dn. 31.12.2016.
>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>  
>>>>>>>>> W dniu .12.2016 o 10:24 mysli.com.pl <info@mysli.com.pl> pisze:
>>>>>>>>>  
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>>>>>>>>>> Witam.
>>>>>>>>>> NIC nie padło. Forum jest zawirusowane i aby to przywrócić >>>>>>>>>> musimy zainstalować nowy 
PhpBB i dokonać na koniec integracji >>>>>>>>>> ze starą bazą danych.
>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>> Jeśli chcesz w tym pomóc to możesz postawić nowe PHPBB, >>>>>>>>>> zabezpieczyć je i wówczas 
podłączyć starą bazę i dokonać >>>>>>>>>> integracji.
>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>> Pozdrawiam,
>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>> Damian Manikowski
>>>>>>>>>> Mysli.com.pl - Grupa Micro Project
>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>> W dniu 2016-12-30 o 14:59, Dariusz Smakulski pisze:
>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>> OK.
>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>> Dzięki.
>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>> Nie wiem, co może istnieć problemowego w ujęciu nawet >>>>>>>>>>> ewentualnego problemu 
skasowania całych serwerów, wszystkich >>>>>>>>>>> istniejących, do czysta - postawić forum na domenę to 
kwestia >>>>>>>>>>> kilkunastu minut maksymalnie. Oczekuję prawie rok (od lutego >>>>>>>>>>> 2016).
>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>> Czy z odzyskaniem forum mogą wiązać się jakieś opłaty, czy >>>>>>>>>>> skasowano serwery w 
Microproject? Mogę postawić na nowo >>>>>>>>>>> wszystkie serwery Microproject w kilka godzin w dniu 
>>>>>>>>>>> dzisiejszym, jeśli padły.
>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>> Czy mogę pomóc w problemie?
>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>> Postawienie forum to kwestia kilku minut, jeśli wszystko na >>>>>>>>>>> serwerach działa 
poprawnie.
>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>> Czy mam czekać? Czy mogę pomóc? Czy trzeba coś opłacić?
>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>> Ile by kosztowało przesłanie bazy SQL z folderem skryptu na >>>>>>>>>>> maila albo przez FTP?
>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>> Jeśli jest możliwe odzyskanie forum w dniu dzisiejszym, to >>>>>>>>>>> prosiłbym o podanie numeru 
rachunku, opłacę koszt przesłania >>>>>>>>>>> bakapu SQL i folderu.
>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>> Kwestia uszkodzenia forum lub bazy SQL nie jest istotna. Czy >>>>>>>>>>> ktoś posiada hasło do 
bazy na serwerze, żeby zgrać bakap SQL >>>>>>>>>>> forum?
>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>> Z pozdrowieniami,
>>>>>>>>>>> Z poważaniem,
>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>> Dariusz Smakulski
>>>>>>>>>>> Użytkownik: Smaku (junior admin forum.mysli.com.pl)
>>>>>>>>>>> Europa, dn. 22.12.2016.
>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>> W dniu .12.2016 o 14:22 mysli.com.pl <info@mysli.com.pl> pisze:
>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>> Witaj.
>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>> To zajmie nieco więcej czasu. Cierpliwości.
>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>> Pozdrawiam,
>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>> Damian Manikowski
>>>>>>>>>>>> Mysli.com.pl - Grupa Micro Project
>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>> W dniu 2016-12-22 o 20:02, Dariusz Smakulski pisze:
>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>> Dzień dobry, cześć,
>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>> czy uda się przed świętami postawić to forum? Byłaby >>>>>>>>>>>>> niespodzianka w sumie 
ciekawa, móc zobaczyć forum po prawie >>>>>>>>>>>>> roku oczekiwania na powrót na domenę forum.mysli.com.pl.
>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>> Kiedy można by liczyć na pojawienie się forum na domenie?
>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>> Z pozdrowieniami,
>>>>>>>>>>>>> Z poważaniem,
>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>> Dariusz Smakulski
>>>>>>>>>>>>> Użytkownik: Smaku (junior admin forum.mysli.com.pl)
>>>>>>>>>>>>> Europa, dn. 22.12.2016.
>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>> W dniu .11.2016 o 13:34 Biuro Smaku Books (c) 2010 r. >>>>>>>>>>>>> Dariusz Smakulski <biuro@
smakubooks.com> pisze:
>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>  
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>>>>>>>>>>>>>> Dzień dobry,
>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>> bardzo się cieszę, dziękuję.
>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>> Najważniejsze, żeby nie zginęła zawartość forum (SQL i >>>>>>>>>>>>>> skrypt, wszystko, co 
potrzebne dla zachowania pełnego forum >>>>>>>>>>>>>> z jego zawartością, jakie było przed zniknięciem z 
domeny >>>>>>>>>>>>>> forum.mysli.com.pl).
>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>> Jeśli jest możliwe, można bazę SQL z hasłami i skrypt >>>>>>>>>>>>>> (foldery) przesłać do 
mnie w mailu, postawię na swoich >>>>>>>>>>>>>> serwerach i nie byłoby problemu już w przyszłości.
>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>> Poczekam, dziękuję za informację.
>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>> Z pozdrowieniami,
>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>> Dzięki.
>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>> Do napisania,
>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>> Z poważaniem,
>>>>>>>>>>>>>> Dariusz Smakulski
>>>>>>>>>>>>>> Użytkownik: Smaku (junior admin forum.mysli.com.pl)
>>>>>>>>>>>>>> Europa, dn. 29.11.2016.
>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>> W dniu .11.2016 o 09:51 mysli.com.pl <info@mysli.com.pl> >>>>>>>>>>>>>> pisze:
>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>> Witam ... może znajdzie się jakaś chwila do końca roku to >>>>>>>>>>>>>>> oczyścimy to z 
wirusów i postawimy.
>>>>>>>>>>>>>>> Cierpliwość to klucz ... 
>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>> Pozdrawiam,
>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>> Damian Manikowski
>>>>>>>>>>>>>>> Mysli.com.pl - Grupa Micro Project
>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>> W dniu 2016-11-23 o 14:02, Biuro Smaku Books (c) 2010 r. >>>>>>>>>>>>>>> Dariusz Smakulski 
pisze:
>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>> Dzień dobry,
>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>> od lutego 2016 roku oczekuję na informację w sprawie >>>>>>>>>>>>>>>> zwrotu lub 
przywrócenia forum.mysli.com.pl.
>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>> Jak można odzyskać forum?
>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>> Z poważaniem,
>>>>>>>>>>>>>>>> Dariusz Smakulski
>>>>>>>>>>>>>>>> Użytkownik: Smaku (junior admin forum.mysli.com.pl)
>>>>>>>>>>>>>>>> Europa, dn. 23.11.2016.
>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>> W dniu .08.2016 o 21:50 Biuro Smaku Books (c) 2010 r. >>>>>>>>>>>>>>>> Dariusz Smakulski 
<biuro@smakubooks.com> pisze:
>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>> W dniu .08.2016 o 21:48 Dariusz Smakulski >>>>>>>>>>>>>>>>> <social_profiles@
smakubooks.eu> pisze:
>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Dzień dobry, cześć,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>> chciałbym zapytać, czy jest szansa na odzyskanie >>>>>>>>>>>>>>>>>> forum.mysli.com.pl 
w jakimś terminie sensownym przed >>>>>>>>>>>>>>>>>> emeryturą użytkowników, żeby mogli jeszcze sobie 
>>>>>>>>>>>>>>>>>> porozmawiać przed starością na tematy aktualne?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Wielu już pewnie nie żyje ze względów terminowych >>>>>>>>>>>>>>>>>> obiektywnych 
niezależnych od nich, można sie domyślać...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Da się coś zrobić, żeby forum wróciło na domenę?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Z pozdr.
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Z poważaniem,
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Dariusz Smakulski
>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Użytkownik: Smaku (junior admin forum.mysli.com.pl)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Europa, dn. 25.08.2016.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>> W dniu .03.2016 o 23:25 Dariusz Smakulski >>>>>>>>>>>>>>>>>> <social_profiles@
smakubooks.eu> pisze:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Dzień dobry,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> bardzo dziękuję. Najważniejsze, żeby zawartość SQL nie >>>>>>>>>>>>>>>>>>> znikła, 
czyli treść istotna forum, skrypt z folderu >>>>>>>>>>>>>>>>>>> zawsze jakoś da się poprawić, nawet 
ręcznie, czy >>>>>>>>>>>>>>>>>>> aktualizować na współczesny, a nie ten z XX wieku... 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> nikt już właściwie nie używa tej wersji, ale ma ona >>>>>>>>>>>>>>>>>>> swój urok. 
Te nowe skrypty nie są takie ładne i nikt >>>>>>>>>>>>>>>>>>> ich nie używa już od dawna w sumie, stąd 
forum ma swój >>>>>>>>>>>>>>>>>>> jakiś niepowtarzalny urok lub klimat z tego powodu >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
właśnie może... nie wiem...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Jeśli uda się przywrócić jakoś forum do działania w >>>>>>>>>>>>>>>>>>> swojej 
treści i zawartości pełnej, w jakiej było, to >>>>>>>>>>>>>>>>>>> byłoby jedynie istotne. Domena chyba 
jest istotna w >>>>>>>>>>>>>>>>>>> drugiej kolejności dopiero. Każdy najpewniej >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
przyzwyczaił się z pamięci i na zawsze prawdopodobnie >>>>>>>>>>>>>>>>>>> do tej znanej domeny: 
forum.mysli.com.pl, ale >>>>>>>>>>>>>>>>>>> technicznie jest to mniej priorytetowe, oczywiste.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Bardzo dziękuję.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Z poważaniem,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Dariusz Smakulski
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Warszawa, dn. 32 marca 2016
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (Smaku) Admin Junior forum.mysli.com.pl
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> smakul@wp.pl
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> social_profiles@smakubooks.eu
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> W dniu .03.2016 o 19:10 mysli.com.pl >>>>>>>>>>>>>>>>>>> <info@mysli.com.pl> pisze:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Witam.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Wszystko jest ... tylko przekierowane tymczasowo.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Muszę pomyśleć ... postaram się coś poradzić z tym, >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> proszę o 
cierpliwość. W wolniej chwili nasz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> programista zaktualizuje skrypty forum i może to 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> postawimy na nowo na tej samej domenie.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Pozdrawiam,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Damian Manikowski
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mysli.com.pl - Grupa Micro Project
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> W dniu 2016-03-17 o 13:10, Dariusz Smakulski pisze:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Dzień dobry,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> czy folder forum z całą zawartością jest dostępny? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Zostałem 
mianowany jako jeden z administratorów >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kilka lat temu, w momencie przejęcia tego 
stanowiska >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> dot. forum.mysli.com.pl postarałem się o >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
zabezpieczenie forum, żeby użytkownicy mogli >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> korzystać bezpiecznie, przez 
następne lata >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sprawdzałem co pół roku miej więcej czy wszystko 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> jest w porządku z działaniem forum, z okazji świąt i >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
różnych okazji umieszczałem jakieś okazjonalne >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> obrazki standardowe i życzenia dla 
użytkowników i >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> odwiedzających i forum - jakie by nie było ze 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> względu na aktywność użytkowników, forum >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> funkcjonowało 
poprawnie aż do lutego 2016 roku. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ostatnie 'dziwne' zachowanie forum zauważyłem w 
tym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> roku właśnie. Kilka dziwnych zachowań systemu forum >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> w 
postaci znikania ustawień ogłoszenia na stronie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> głównej po aktualizowaniu i 
ponownym wejściu do >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Panelu Administratora zauważyłem już kilka lat temu, 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ale nie uznałem tego za jakiś problem, a jedynie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> jako 
zmiany jakichś ustawień konfiguracji przez
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> kogoś,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> które nie
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> wpływają na działanie forum, w lutym 2016 struktura >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
rozkładu elementów forum rzeczywiście zmieniła się w >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> zbyt dużym stopniu 'sama' 
bez mojej ingerencji >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> osobistej w ustawienia forum, więc uznałem to za 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> obsługę jakichś innych administratorów, przestała >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
funkcjonować opcja dopisywania postów i komentarzy w >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> shoutbox, więc zresetowałem 
ustawienia, żeby forum >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> wróciło do poprzedniej standardowej formy. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Pamiętając, że prosiłeś kiedyś jedynie o nie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> usuwanie 
bannerów reklamowych, co pamiętałem i >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> pamiętam, zgodnie z otrzymaną informacją. 
Do lutego >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2016 forum funkcjonowało, pojawiali się sporadycznie 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> nowi użytkownicy, których aktywowałem podczas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sprawdzenia 
forum raz na pół roku. Więcej problemów >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> nie zauważyłem, jak wyżej, jedynie 
pobieżne >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> przejrzenie ustawień, czy wszystko funkcjonuje jak >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
zabezpieczyłem i poustawiałem w Panelu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Administratora po przejęciu obowiązków 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> administratora 'junior' ileś lat temu. W jakimś >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> okresie 
roku lub dwóch od pierwszych czynności
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> administracyjnych na
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> forum
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> zauważyłem tylko poważniejsze zmiany całościowe na >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> forum 
zrealizowane przez innych administratorów, ale >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> było to zauważone, jak było widać, 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> najprawdopodobniej jeden z dwóch pozostałych >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
administratorów (Madziab lub Kasandra) dokonali >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> swoich modyfikacji, co było 
zwyczajną czynnością >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> zgodną z funkcją admina ww. i zgodnie z pomysłami 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> osób ww. - nie wpłynęło to w sposób formalny ani >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> techniczny 
na zmianę dalszego funkcjonowania forum w >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sposób poprawny.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Aż do lutego 2016 - jak wyżej, zmiany lub zachowania >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
systemu forum zaczęły być 'dziwne', niezgodne z >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> poprawnym funkcjonowaniem 
skryptu, lub ustawienia >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> zostały poczynione przez kogoś w sposób nieudolny 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> lub bez znajomości skryptu i jego obsługi, w każdym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> razie 
musiałem zresetować ustawienia, żeby >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> użytkownicy mogli dopisywać swoje posty i 
komentarze >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> na shoutbox.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Jeśli jest to możliwe, prosiłbym o przywrócenie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> forum na 
dowolna domenę, przynajmniej na czas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> poprawienia skryptu i dostosowania ustawień 
do >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> dalszej poprawnej pacy skryptu zgodnie z >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> dotychczasowym 
funkcjonowaniem forum.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Jeśli domena forum.mysli.com.pl jest potrzebna innym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> osobom 
lub są to koszta jakiegoś rodzaju lub względy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> formalne lub techniczne dowolne nie 
pozwalają na >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> udostępnienie forum dla użytkowników internetu jak 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> dotychczas, to prosiłbym o przesłanie folderu z >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> forum na 
mój adres mailowy w paczce *.zip lub *rar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> wraz z bazą SQL - obojętnie w jakiej 
formie, żebym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> mógł umieścić forum na domenie obsługiwanej przez 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> siebie, ewentualnie można podłączyć folder forum na >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
serwerach, gdzie się znajduje do jednej z domen >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> obsługiwanych i hostowanych 
przeze mnie - sposób >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> obojętny, chodziłoby o przywrócenie forum, ponieważ 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> jest tam wielu zarejestrowanych użytkowników od >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> wielu lat, 
prawie 10 lat, a może i dłużej, jest to >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> jedno z dłużej funkcjonujących forum na 
świecie w >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> formie rozpoczętej, takie mam wrażenie, użytkownicy 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> włożyli wiele wysiłku własnego i własnej pracy oraz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
własnego życia w kształtowanie forum wspólnie przez >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> wiele lat, usunięcie forum w 
jednej sekundzie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> widziałbym jak
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> zabójstwo
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> wielu
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> osób hurtem bez informowania osób. Na pewno >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> użytkownicy 
forum.mysli.com.pl chcieliby >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> przynajmniej móc wiedzieć co się wydarzyło z forum, 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> są tam ich posty, wiersze, opowiadania, myśli, wiele >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
aspektów ich życia codziennego i każdego, wielu z >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> użytkowników forum było i jest 
nadal bardzo młodymi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> osobami, gdyby nagle wszystko to znikło, byłoby to 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> jak okradzenie ludzi z wieloletniego życia, jak >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> zabójstwo.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Tak to widzę.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Czy jest szansa na odzyskanie ostatniej >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> funkcjonującej 
wersji forum, żeby przynajmniej >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> poinformować użytkowników lub zapytać co 
zamierzają >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> i jakie mają decyzje własne dotycząc własnych >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
postów, które nadal powinny być dostępne na forum - >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> takie jest generalnie 
myślenie użytkowników - jest o >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ICH forum i ich praca i rzeczy. Stąd użytkownicy 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> powinni uzyskać dostęp do swoich rzeczy, żeby >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> samodzielnie 
zdecydować co z tym zrobić.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Czy można liczyć na pomoc w powyższym? Co można >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> zrobić w 
kwestii forum, żeby odzyskać forum w formie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ostatniej funkcjonującej, celem 
poinformowania >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> użytkowników lub udostępniania forum w ciągu dalszym 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> jak dotychczas?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Aktualny skrypt forum jest bez problemu dostępny, >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> wystarczy 
zawartość forum niezmienioną aktualizować >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> do nowego skryptu i forum może 
funkcjonować dalej >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> poprawnie w nowej wersji funkcjonalnej pełnej i 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> działającej jak dotychczas.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Prosiłbym o jakąś odpowiedź w temacie. Czy jest >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> szansa 
odzyskania forum i czy umieścić je na własnej >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> domenie dedykowanej dla forum, czy 
mogłoby forum >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> wrócić na domenę dotychczasową: forum.mysli.com.pl 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> celem jego aktualizowania do formy aktualnej >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> funkcjonującej 
poprawnie.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Z poważaniem,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Również z pozdrowieniami,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Dariusz Smakulski
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (Smaku) Admin Junior forum.mysli.com.pl
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> smakul@wp.pl
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> social_profiles@smakubooks.eu
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Warszawa, dn. 17 marca 2016.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> W dniu .03.2016 o 22:08 mysli.com.pl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <info@mysli.com.pl> 
pisze:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> hej ... sam nie wiem czy ma to sens wracać z forum >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ono zawierało jakieś wirusy już i infekcje ... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> dlatego 
pomyślałem, że czas pewnie to zamknąć ...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Pozdrawiam,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Damian Manikowski
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mysli.com.pl - Grupa Micro Project
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> W dniu 2016-02-14 o 18:30, Dariusz Smakulski pisze:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Dzień dobry,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> próbowałem dziś sprawdzić poprawność >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> funkcjonowania 
forum na domenie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> forum.mysli.com.pl, lecz do domeny nie jest 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> przypisany folder forum, komunikat o błędzie:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> The requested URL / was not found on this server. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (404)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Czy forum jest bezpieczne?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Czy można podłączyć domenę ponownie do folderu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> forum, 
żeby forum mogło funkcjonować jak >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> dotychczas?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Bardzo prosiłbym o pomoc i o informację w temacie.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Z poważaniem,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Dariusz Smakulski
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Warszawa, dn. 14 lutego 2016
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Użytkownik forum: Smaku
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Administrator 'Junior' forum.mysli.com.pl
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> e-mail: smakul@wp.pl
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> e-mail: social_profiles@smakubooks.eu
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