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Вийшов реліз TYPO3 v9 LTS. Відповідність
вимогам GDPR та вдосконалений мультисайт
включно
Спільнота TYPO3 опублікувала нову Long Term Support версію
системи управління контентом TYPO3. Створена на базі PHP
платформа знайшла широке застосування на корпоративному
ринку у всьому світі. Нова версія TYPO3 буде підтримуватися на
протязі наступних шести років.
Баар, Швейцарія, 2 жовтня 2018 року
«Версія 9 LTS є ще одним доказом постійної уваги TYPO3 до створення масштабованих
та надійних платформ з відкритим кодом», - говорить президент Асоціації TYPO3 Олів'є
Добберкау. «Характерно, що цей реліз, як і кожен з попередніх, був опублікований
вчасно».
«Це найкращий час, щоб обрати TYPO3 для вашого веб-сайту», - говорить Маттіас
Шрайбер, виконавчий директор сервісної компанії TYPO3. «Наші партнерські агентства
надають CMS на передовому рівні технічного розвитку».

Безпека і конфіденційність
Новий реліз включає в себе більше 100 функцій, котрі спрощують управління веб-сайтом
та роблять його більш захищеним. Згідно до вимог GDPR, TYPO3 тепер підтримує
анонімність IP-адрес, YouTube відео без cookie файлів, а також можливість «з коробки»
автоматично видаляти неактивних користувачів.
Безпека завжди являється пріоритетом для TYPO3, тому паролі шифруються з
використанням криптографічних «солей» і потужних алгоритмів, таких як Argon2i і
PBKDF2.

SEO, мультисайт та оновлення
Платформа містить ряд кращих SEO-орієнтованих практик. Дружні для пошукових систем
URL-адреси тісно взаємопов’язані з користувацьким інтерфейсом. TYPO3 висловлює
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подяку університетам Ростока, Базеля, Вени, Хоенхайму та Вупперталя, Університету
Оснабрюка, Технічному Університету Мюнхена за спонсорування значної частини
розробки.
TYPO3 завжди підтримувала кілька веб-сайтів в рамках однієї інсталяції. Спосіб
опрацювання мультисайту тепер покращено з метою економії часу адміністраторів сайту.
Розробники мають змогу розпочинати проекти швидше, адже TYPO3 CMS тепер
підтримує SQLite, популярного file-based рішення, підтримуване PHP. І це на додаток до
довгострокової підтримки MySQL, MariaDB, MSSQL і PostgreSQL.
Цей реліз значно полегшує процес оновлення системи. Новий extension scanner визначає
порушення та застарілість у користувальницькому коді, пропонує відповідну документацію
та рекомендований шлях міграції.

Інформація про продукт
Ви можете завантажити та дізнатися докладніше про TYPO3 на typo3.org. Для замовлення
послуг відвідайте список комерційних партнерів TYPO3 на typo3.com, де також можна
придбати доступ до платної програми Extended Long Term Support (ELTS) для більш
старих версій TYPO3 LTS.

Про Асоціацію TYPO3 та TYPO3 GmbH
Асоціація TYPO3 координує і фінансує довгостроковий розвиток CMS TYPO3. Це
некомерційна організація, яка надає програмне забезпечення безкоштовно. Асоціація
TYPO3 є об'єднанням відповідно до швейцарського законодавства, яке було засноване
членами спільноти TYPO3 у листопаді 2004 року. Її штаб-квартира розташована в місті
Баар, Швейцарія. Асоціація TYPO3 є позапартійною та конфесійно нейтральною. Більш
детальну інформацію про учасників, цілі та можливості фінансування можна знайти за
адресою: typo3.org/project/association/
TYPO3 GmbH - це сервісна компанія, створена Асоціацією TYPO3 для надання послуг
підтримки та розробки програмного забезпечення TYPO3 CMS. Детальніше про компанію
TYPO3 можна знайти на сайті typo3.com
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