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Changelog 

RO-BOT 4.0 

1. Przy połączeniu z TeamSpeakiem pobierane są id permisji. Nie trzeba ich już ręcznie aktualizować po wejściu 

nowej wersji serwera. Wystarczy tylko zrestartować bota. 

2. Zmieniono domyślny styl templatów. 

3. Dodano funkcję GameServers do 1 instancji, która pobiera i wpisuje informacje o serwerach z gier. 

4. Poprawiono funkcję Weather. 

5. Poprawiono funkcję SaveClientData, od teraz w zależności od czasu działa innych funkcji z tej instancji, zmienia 

swój interwał, dzięki czemu czas spędzony użytkowników będzie jeszcze dokładniejszy. 

6. Poprawiono wyskakujący błąd w pliku starter.sh podczas robienia aktualizacji bota. 

7. W logach zapisywane jest więcej informacji o błędach. 

8. Do funkcji ClientOnChannel, dodano możliwość ustawienia kilku kanałów dla jednego admina. 

9. W funkcji OnlineGroupList w kanałach ze strefy VIP, dodawany jest na górze właściciel kanału. 

10. Do funkcji ClientOnChannel dodano informację o social mediach, które w opisie kanału wyświetlają się w postaci 

ikon. 

11. Do funkcji Clock dodano dwa kanały: datę i dzień tygodnia. 

12. Poprawiono warning w funkcji NicksSecurity. 

13. Poprawiono warningi w funkcji SaveClientData. 

14. Zmieniono wygląd startowania i resetowania bota w starterze. Od teraz dokładniejsze są informacje o tym czy 

dana instancja poprawnie wystartowała czy nie. 

15. Dodano funkcję Charts, która do opisu kanału umieszcza obrazek z wykresem. Na razie są 3 typy: wykres dot. 

platformy użytkowników, wykres klientów online z poprzednich godzin, wykres ilości osób we wpisanych 

grupach. 

16. W funkcji RobotStatus, dodano informację czy dana osoba z zespołu RO-BOT.pl znajduje się obecnie na serwerze 

RO-BOT.pl. 

17. Do 3 instancji dodano funkcję AdminsMeeting, dzięki, której po wpisaniu daty w nazwę podanego kanału 

administracja o tej godzinie zostanie tam przeniesiona, a wcześniej poinformowana. 

18. Zrobiono tłumaczenie informacji z serwera RO-BO.pl w funkcji RobotStatus. 

19. Poprawiono funkcję SaveServerData, od teraz wchodzi na chwilę dodatkowy bot od 4 instancji by zapisać ikonki 

grup serwerowych. 

20. Do funkcji ClientPlatforms dodano platformę OS X. 

21. W funkcji SaveAdminsStats dodano cachowanie przez pliki, dzięki czemu po restarcie bota nie będzie 

dopisywania statów. 

22. Naprawiono problemy z blackListą. 

23. Poprawiono funkcję SaveAdminsStats i problem z dużą ilością nadanych grup. 

24. Od teraz funkcja ClientOnChannel, nie będzie się wyłączać, kiedy opis lub nazwa kanału będzie za długa. 

25. Dodano wsparcie do aplikacji Panel Lidera. 

 
 


