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{mosimage cw=48 popup=1 popupTyp=dhtml}AutologinAdmin PL. Skrypt HTML autorstwa
www.eyezberg.com który pozwala nam na automatyczne zalogowanie sie do Panelu Administracyjnego
naszej witryny. Wystarczy podwójne kliknięcie myszką na tym pliku, a po określonym w skrypcie czasie (
domyślnie 1 milisekunda ) znajdziemy się w naszym panelu administracji Joomla, bez konieczności
wcześniejszego otwierania przeglądarki internetowej. Działa niezawodnie, i ułatwia nam w dużym stopniu
logowanie do Admina, bez konieczności otwierania przeglądarki, szukania adresu w
zakładkach/ulubionych lub wpisywania adresu www w pasek adresowy naszej przeglądarki.
Dostosowałem skrypty do polskich wersji Joomla, i spolonizowałem ( no może 3 wyrazy to nie polonizacja
:-) ). Natomiast instrukcję która znajduje się w pliku ZIP to można napisać, że spolonizowałem. I Ty tę
instrukcję możesz poczytać, chociaż w dalszej części artykułu ona jest. Poczytaj więc instrukcję użycia
skryptu, szczególne wątki dotyczące bezpieczeństwa plików HTML. Bo przecież są tam nasze dane, które
powinniśmy znać tylko my. Jeżeli macie podejrzenia, że ktoś przechwycił wasz autologin, wystarczy tylko
zmienić swoje dane logowania. W przygotowaniu mam moduł, nie mojego autorstwa, który pozwala przy
zalogowaniu się od strony frontowej, równoczesne logowanie od strony Panelu Administracyjnego. Też
może wam ułatwić życie, ale na pewno nie tak jak mój prezencik dla was, czyli autologinAdmin PL. To
już możesz czytać dalej...

Poniżej instrukcja, którą również znajdziecie w pliku ZIP ze skryptem:
- 1. UWAGA!
NIE wczytuj tego pliku na serwer, używaj go tylko i wyłącznie na dysku lokalnym komputera!
NIE jest bezpieczne, aby (po wczytaniu na serwer ), dostęp do tego pliku wraz ze wszystkimi
uprawnieniami Super administratora miał ktokolwiek inny niż Ty!!
- 2. Edycja:
Zmień dane znajdujące się w kodzie skryptu, tylko te napisane WIELKĄ CZCIONKĄ, dotyczące twojej
strony, czyli nazwa użytkownika (TWOJNICK) oraz hasło (TWOJEHASLO). Wpisz także nazwę twojej
strony w miejsce "../www.TWOJASTRONA.tld/..". Jeżeli używasz innej wersji Joomla niż 1.0.X, czyli np.
1.5, i używasz innego języka niż podany w polu input o nazwie "lang", czyli polski, możesz zmienić
wartość "pl-PL" na odpowiadającą twojej wersji językowej! Zapisz zmiany w pliku.
- 3. Użycie:
Możesz zostawić ten plik html na pulpicie swojego komputera, lub najlepiej gdzieś go ukryć, a następnie
utwórz skrót do niego i wyślij na pulpit, lub dodaj do zakładek/ulubionych twojej przeglądarki
internetowej.
4. Chcesz wiedzieć jak to działa?!
W tym pliku html znajduje się formularz pozwalający na szybkie przesłanie po określonym w
milisekundach czasie, np po sekundzie danych na twoją stronę pozwalających na automatyczne
zalogowanie się do panelu administratora twojej witryny. Czas należy wpisywać w milisekundach, czyli
5000 odpowiada 5-ciu sekundom.
- Drobna Uwaga!
Możesz utworzyć wiele kopii tego pliku, zmieniając wartości w określonych polach, co pozwoli ci na
logowanie się do wielu twoich stron, o ile posiadasz więcej niż jedną.
Upewnij się tylko, że używasz właściwego pliku dla twojej wersji Joomla ( wersja 1.5 posiada
inne wartości w polach formularza do logowania! )
tool_autologin_pl.zip - zawiera dwa pliki:
- autologinAdmin_1.0.html - zawiera formularz dla Joomla w wersji 1.0.X
- autologinAdmin_1.5.html - zawiera formularz dla Joomla w wersji 1.5
Miłego używania - Krzysiek Stachyra (Jokris).
http://www.jokris.info
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Masz problemy z tym plikiem?. To zapraszam cię na [ FORUM ] i zawsze na moją stronę [
WWW.JOKRIS.INFO ].
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