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Jak zablokować kanał RSS w WordPress, dla wybranych IP.
Przed edycją czegokolwiek zrób kopię zapasową – nie biorę odpowiedzialność za działanie tego skryptu :)

1. Na sam początek musisz dowiedziec się kto kradnie... Jeżeli znajdziesz jakąś stronę, która 
kradnie, sprawdź jej adres IP. Możesz to zrobić np. tutaj: http://www.datenbank-suche.de/

2. Tak znalezione IP gromadź w pliku – bany.ip – jedno pod drugim. Bedziemy teraz 
blokować treść RSS dla tego IP (blokujac możesz też przypadkiem, zablokować kogoś, kto 
legalnie zczytuje i używa tego samego adresu IP, ale musiałbyś mieć wielkie szczęście, by 
trafić na takiego).

3. Umieść plik bany.ip na serwerze w katalogu głównym – tam gdzie WordPress.

Blokowanie treści:
1. Teraz bierzemy się za blokowanie. Włączamy plik wp-feed.php do edycji, robiąc jego kopie 

wcześniej. 
2. Wstawiamy na samym początku taką treść:

<?php
 $tmp   = file('bany.ip');
 for ($i = 0; $i < count($tmp); $i++)
      {
       $tmp[$i] = trim($tmp[$i]);
       if ($tmp[$i]===$_SERVER['REMOTE_ADDR'])
         {
         die();
         }
      }
?>

3. No i to w umie wszystko :) - teraz dla wybranych IP, zamiast kanału RSS będzie 
wyświetlana pusta treść.

Podmienianie treści – Przekażesz w ten sposób autorom spamerskich stron ostatnią 
wiadomość:

1. Chcąc podmienić treść kanału RSS dla wybranych IP, postępujemy bardzo podobnie. 
Włączamy plik wp-feed.php do edycji, robiąc jego kopie wcześniej. 

2. Wstawiamy na samym początku taką treść:

<?php
 $tmp   = file('bany.ip');
 for ($i = 0; $i < count($tmp); $i++)
      {
       $tmp[$i] = trim($tmp[$i]);
       if ($tmp[$i]===$_SERVER['REMOTE_ADDR'])
         {
         die();
           ?>
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           <?php
         }
      }
?>

3. No i to w umie wszystko :) - teraz dla wybranych IP, zamiast kanału RSS będzie 
wyświetlana podmieniana treść. Proponuję w to miejsce wkleić spreparowany ręcznie kanał 
RSS, z nowymi wiadomościami.
Tworząc go pozostaw takie rzeczy jak tytuł link itd. w oryginale, jedynie wiadomości i ich 
daty pozmieniaj. Oryginalny kanał możesz podejrzeć na stronie: http://twojblog/feed/


