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AJANKOHTAISTIEDOTTEITA VUODELTA 2005 (lyhennetty 14.12.2006)

ma 28.11.2005
Lunarpagesista tuli viesti, jossa pyydettiin nimeämään uudelleen lomakkeet ja tiedostot, joissa esiintyy sanan ”palaute” englanninkielinen vastine. Tein pyydetyt muutokset ja korvasin kyseisen sanan suomenkielisellä. 

ti 7.6.2005 klo 14:40
		Päivitin Kotisivuohjeet.doc (jota ei ole Webissä):
	Poistin tekstistä kaikki Blutekhostingia koskeneet tiedot, koska olen irtisanonut sopimuksen. He eivät ole vielä vahvistaneet tilin sulkemista, mutta en aio sitä enää käyttää. Olennaisen sisällön olen deletoinut heidän palvelimeltaan (jätin käyttötilastot). 

Lisäsin perustiedot GoDaddy.comista ja Siteground.comista
Erotin toimivien sähköpostiosoitteiden luettelon tekstin lopusta omaksi asiakirjakseen, nimeltään ”liite4.doc” (ei Webissä).
	Uusi domain F.….p.….u.net on päätekstissä mainittuna, mutta sen sisältöä ei ole ao. liitteessä kuvattuna, koska tämänhetkinen sisältö on vain tilapäiseksi testiaineistoksi muualta kopioitua. Myös sinne asennetut ohjelmat ovat vain kokeiltavina enkä ole vielä päättänyt, alanko käyttää niitä pysyvästi.

pe 3.6.2005 klo 13

Perustin eilen Ahjos.netiin alikansion ”tietopankki” lähinnä MySQL-pohjaisten sisällönhallintaohjelmien kokeilua varten. Eilen asensin sinne Mambon, joka ei vastannut odotuksiani. Poistin sen jo eilen illalla ja asensin sen tilalle Post-Nuken, joka ei sekään vaikuta hyvältä. Asensin molemmat Lunarpagesin cPanelissa olevalla Fantasticolla. Samalla tavalla ne voi myös poistaa (valitaan Fantasticossa ao. ohjelma ja kun sen asennussivu avautuu, siitä voi valita ”new installation” tai nykyisen asennuksen ”remove”).

ke 1.6.2005 klo 20:30
Lähetin juuri äsken Blutekhostingille irtisanomisilmoituksen 
(heidän clientexec-systeeminsä kautta support-tickettinä prioriteetilla 2 eli medium).
  

IAIS.NET SIIRRETTY BLUTEKHOSTINGISTA LUNARPAGES.COM:IIN

24.5.2005 klo 16:30

Siirto Lunarpages.com:iin on suoritettu loppuun.

	Poistin IAIS.net- sivustolla olleen Discus-keskustelufoorumin käytöstä. Vittaukset  keskustelufoorumiin ovat tallella, mutta ne avaavat nyt tiedoston ”discus-removed.htm”, jolla on linkki palautelomakkeelle (englanniksi ja suomeksi). 


	Pääsin Blutekhostingiin sekä cPanelilla että FTP:llä, kun käytin IP-numero-osoitteita. Poistin sieltä cPanelilla kaikki erityismäärittelyt ja FTP:llä varsinaisen tietosisällön. Nyt accountini on valmis lopetettavaksi, mutta en kuitenkaan kiirehdi lopettamista, koska sitä voi käyttää mahdollisiin kokeiluihin ja opetustarkoituksiin. Siellähän on paljon työvälineitä käytettävissä ilman eri maksua (esim. rajoittamaton määrä MySQL-tietokantoja).




23.5.2005 klo 23:40 – korjattu myöhemmin

Näyttää siltä, että Blutekhosting:in minulle ilmoittama nimipalvelin on lopettanut toimintansa. Siellä oleva sivustoni IAIS.NET on lakannut toimimasta ja domain-rekisterissä olleet viittaukset NS1.BLUTEKHOSTING.NET  ja NS2.BLUTEKHOSTING.NET  on korvattu viittauksilla NS1.BLUTEKHOSTING.NET.20041025155521.DELETED.GKG.NET
ja
NS2.BLUTEKHOSTING.NET.20041025155524.DELETED.GKG.NET
Tuosta päätellen nimipalvelimet oli vuokrattu GKG.NET:iltä. Kun yritin palauttaa  domainrekisteriin alkuperäiset viittaukset, sain ilmoituksen, jonka mukaan sennimisiä palvelimia ei ole olemassa.

Noiden havaintojen jälkeen lähetin Blutekhostingille tiedustelun, mitä on tapahtunut, mutta käynnistin heti myös aineiston siirron Lunarpagesiin.
Asiakashallintaohjelma /clientexec toimii edelleen, mutta en pääse käsiksi Blutekhostingissa oleviin sivuihini selaimella, cPanelilla tai FTP:llä. 




