WWW.KKLUB.CZ
Co se stalo?
Na konci srpna neznámý dobrodinec zaregistroval doménu1 kklub.cz a dal nám ji volně k užívání. Rovněž tak
tento dobrodinec zajistil pro tuto doménu webhosting2.
Rozhodl jsem se tudíž v nejbližších měsících přesunout stránky K-Klubu, které byly doposud umístěné na adre
se www.sweb.cz/kklub (tedy na serveru sweb.cz), na novou adresu (a nový server).

Co nám tato změna přináší?
1.1. Získali jsme vlastní – což znamená důvěryhodnější – internetovou adresu.
1.2. Na vlastní adrese kklub.cz si můžeme založit emailovou schránku s libovolným jménem – je tedy možné mít
emailovou adresu letni.prazdninovka@kklub.cz. Přístup k emailovým schránkám je možný přes
a) webové rozhraní3
b) pomocí protokolu POP34
c) pomocí protokolu IMAP5.
1.3. Máme k dispozici mnohem více místa než na serveru sweb.cz. Z naprosto nedostačujících 10 MB prostoru
jsme si nyní polepšili na 3 GB. To znamená, že se nám na internet vejdou všechny Kalendáře K-Klub, Saláty a
v podstatě cokoliv si usmyslíme. Pro srovnání: neprotříděné fotografie z loňské prázdninovky, během které se ve
vysoké kvalitě fotilo v průměru každé tři minuty, zabraly celkem 2 GB.
1.4. Výrazně se rozšířily možnosti zacházení se stránkami – nyní mohou stránky bez potíží zpracovávat formuláře,
ankety a podobně – toho hodlám v budoucnu využít k úpravě stránek K-Klubu.
1.5. Na našem serveru je možné zřídit subdomény opatřené vlastním heslem a FTP6 přístupem – lze tedy využívat
adresy typu prazdninovka.kklub.cz a každou takovouto adresu lze spravovat nezávisle na ostaních.
1.6. Znalcům dávám na vědomí, že7:
a) internetový server je Apache 2.0.54
b) FTP server je Pure-FTPd ve verzi 1.0.20
c) verze jazyka PHP je 5.0.4-0.5 (je ale možné zařídit i 4.3.10-3 )
d) databázový server je MySQL 4.0.24 (lze ji spravovat pře webové rozhraní phpMyAdmin verze 2.6.2)
e) lze využít časované spouštění skriptů CRON a vlastní soubory .htaccess

Co to znamená pro vás, návštěvníky stránek K-Klubu?
1.1. V nejbližších měsících budou stránky K-Klubu kompletně přesunuty na novou adresu kklub.cz a staré stánky
na sweb.cz budou zrušeny (povede z nich pouze odkaz na nové stránky). O změně budete včas informováni.
1.2. Budete-li chtít, mohu vám zřídit emailovou schránku ve tvaru nazevschranky@kklub.cz (tato nabídka se týká
členů K-Klubu, pokud máte zájem, kontaktujte mě na adrese krystof.polnik@centrum.cz).
1.3. Protože je na serveru dost místa a je možné zřídit více FTP přístupů, nabízím vám možnost vytvořit si na
adrese kklub.cz vlastní subdoménu nazevdomeny.kklub.cz (tato nabídka se opět týká členů K-Klubu, pokud máte
zájem, kontaktujte mě na adrese krystof.polnik@centrum.cz).

Chcete se ještě na něco zeptat?
Pokud ano napište mi na známou adresu krystof.polnik@centrum.cz. Na tuto adresu můžete rovně psát
v případě, že se chcete podílet na přípravě internetových stánek (a to jak na obsahu tak na technické realizaci).
Kryštof Polník
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Internetová adresa.
Pronájem místa na internetovém serveru, tedy počítači, který je nepřetržitě připojen k internetu, a který ostatním počítačům v internetu zobrazuje
uložené internetové stránky, zprostředkovává zasílání a přijímání emailů a další služby.
Přístup k emailu, který znáte z různých volně dostupných emailových služeb jako seznam.cz, centrum.cz a podobně. Na doméně K-Klub je
k dispozici program SquirrelMail.
(Post Office Protocol 3) Protokol pro práci s elektronickou poštou – pomocí tohoto protokolu a emailového klienta (Outlook, Thunderbird,
Kmail, …) si můžete přesunout svou poštu na váš domácí počítač a pracovat s ní i v okamžiku, kdy nejste připojeni k internetu. Změny, které
s poštou uděláte se odehrají pouze na vašem počítači a nikoliv ve vaší schránce.
(Internet Message Access Protocol) Protokol pro práci s elektronickou poštou. Z uživatelského pohledu se IMAP od POP3 liší tím, že změny,
které provedete s poštou doma na počítači – například si vytvoříte novou složku na poštu – se provedou rovněž na emailovém serveru. Pracujeteli tedy s poštou na více počítačích, vždy vidíte stejné složky, zprávy, …
(File Transfer Protocol) Protokol pomocí kterého lze přes internet přemisťovat soubory mezi různými počítači.
Nahlédnout můžete i do výpisu funkce phpinfo(), který najdete na stránce http://www.kklub.cz/setting.php.

