ZÁZNAM ZE SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA KLUBU
Úvodem
Dne 19.1.2004 jsme uspořádali 1. schůzi představenstva
klubu KSK v roce 2004 se záměrem vytyčit si krátkodobé cíle a
domluvit se na jejich realizaci. Tento dokument poskytuje záznam
návrhů a dohod mezi jednotlivými účastníky a je veřejně k
dispozici všem členům našeho klubu, kteří tak mají možnost
podrobněji nahlédnout na činnost adminů v klubu.

Účastníci schůze
Karel Pechanec (wolf, wolfsgrube@sin.cvut.cz)
Jiří Zamazal (phoenix, zamazaj@sin.cvut.cz)
Petr Macejko (ihi, ihi@sin.cvut.cz)
Karel Benák (beny, beny@sin.cvut.cz)
Jiří Trnka (arthur, arthur@sin.cvut.cz)
Lukáš Vítek (max , max@sin.cvut.cz)

Téma 1: Zajištění internetové sítě a změna topologie
Ve shodě bylo domluveno, že stávající topologie zcela
nepokrývá bezpečnostní a aplikační potřeby klubu a bylo
navrhnuto několik dílčích změn, zejména co se týče uspořádání
serverů a služeb, které zajišťují. Tyto změny sebou nenesou
pořizování a nákup nových strojů (serverů, aktivních prvků, atp.)
ale týkají se jejich přeuspořádaní, reinstalací a rekonfigurací
služeb. Stávající HW vybavení bylo označeno za dostačující.
V novém systému za realizaci a chod každého serveru
odpovídá garant. Dále byly dohodnuty termíny realizace, které
garanti souhlasili splnit.

Gateway
Služby:
- routování
- firewall a bezpečnost (iptables, omezení portů a přístupu z
venčí)
- počítání trafficu a objemu přenesených dat
Garant služeb:
Karel Benák (beny, beny@sin.cvut.cz)
Termín úplné realizace:
28.2.2004

Intranet
Služby:
- DNS
- SMTP a POP3 (postfix), včetně SSL a SMTP
- DHCP pro automatické přidělení adres
- POSTGRES SQL (interní databáze klubu a členů)
Garant služeb:
Petr Macejko (ihi, ihi@sin.cvut.cz)
Termín úplné realizace:
23.2.2004

Aplikační server
Služby:
- WWW (oficiální a uživatelský)
- NEWS
- Tiskárna
- uživatelské PHP
- uživatelské databáze (mySQL, postgres)
- uživatelský adresářový server s kapacitou adresáře 100MB
(samba)
- ssh
Garant služeb:
Karel Pechanec (wolf, wolfsgrube@sin.cvut.cz)
Termín realizace:
15.3.2004

Záložní server
Služby:
- automatický záložní server pro gateway a intranet
Garant služeb:
Lukáš Vítek (max , max@sin.cvut.cz)
Termín realizace:
30.3.2004

TÉMA 2: Nová databáze uživatelů
Jedním z klíčových změn je přechod na novou databázi
uživatelů, která má plně pokrýt potřeby klubu a členů. Model
částečně vychází ze staré databáze uživatelů, který je relačně
implementován v Interbase. Nový model bude realizován relační
databází PostgresSQL.
Vzhledem k neaktuálnosti dat bylo dohodnuto, že data
budou pořízeny z nově vyplněných přihlášek do klubu.
Garant: Petr Macejko
Termín realizace: 23.2.2003

TÉMA 3: Klubovna KSK
Bylo dohodnuto, že klub požádá o přidělení místnosti, který
by sloužil jako reprezentativní místnost a klubovna. Tuto místnost
budou moci využívat všichni naši členové, zejména pro účely:
pořádání reprezentativních schůzek, zasedání, besed, školení,
studování atp. Pro tyto účely bude místnost vybavena se
omývatelnou tabulí, stoly, kobercem a židlemi pro cca 20osob.
Místnost bude uzamykatelná a klíč bude vlastnit někdo z
pověřených osob v klubu (nikoli vrátna).
Na projekt byl schválen rozpočet do 50.000,- Kč. Realizace
není závazná a proto nebyl stanoven termín splnění.
Garant: Karel Pechanec
Hlasovalo pro: 5
Proti: 0

TÉMA 4: TRIKA
Byl podán návrh nechat vyrobit 100 trik s logem klubu
KSK, který bude nabídnut svým členům za symbolický poplatek
30Kč. Před výrobou bude provedena on-line anketa, na které se
zájemci mohou vyjádřit k následujícím parametrům trika: 1. typ
trika (s lemem, bez lemu, s lymeckem, bez limecku, vecko), 2.
barva trika (cerna, modra, bila), 3. zpracování loga (potisk,
vysivka). Z této ankety se pak vybere nejpočetnější varianta.
Garant: Karel Pechanec
Termín realizace: 23.2.2003
Hlasovalo pro: 5
Proti: 0

Tento dokument byl napsán na koleji v Praze dne 31.1.2004.
Karel Pechanec
předseda KSK

Podpisy zúčastněných:
Karel Pechanec (wolf, wolfsgrube@sin.cvut.cz)
Jiří Zamazal (phoenix, zamazaj@sin.cvut.cz)
Petr Macejko (ihi, ihi@sin.cvut.cz)
Karel Benák (beny, beny@sin.cvut.cz)
Jiří Trnka (arthur, arthur@sin.cvut.cz)
Lukáš Vítek (max , max@sin.cvut.cz)

