Jak posílat příspěvky na provoz serveru, kde běží Cyclos
Server provozujeme za relativně nízké náklady díky občanskému sdružení vpsFree (v porovnání s komerčními nabídkami virtuálních serverů o takovém výkonu a parametrech 1), přesto stojí kolem 4000 korun
ročně (přesně 3600 korun za server + něco za doménu). Brněnská zakládající skupina se na konci r. 2012
dohodla, že pokud se server otevře i jiným skupinám, tak bude i snazší server ufnancovat a náklady
na jednoho aktivního člena mohou být jen 50 korun ročně. Při téhle minimální platbě by samotní Brňáci
server neufnancovali, ale kdo chce být mecenáš, mohl a může přispět víc, např. 100 korun, což někteří
opravdu dělají a buďme jim za to vděční.

Kdy přispět?
•

když jsem členem v kterékoli LETS skupině využívající server cyclos.rozletse.cz déle než 3 měsíce

•

jednou ročně

Kolik přispět?
•

minimálně 50 korun

•

oceníme 100 korun

Kam to poslat?
•

transparentní účet2 Fio banky č. 2300030883002 / 2010

•

A: INDIVIDUÁLNĚ
•

•
•
•

variabilní symbol: interní číslo vašeho účtu v Cyclosu
•

zjistíte vyhledáním vašeho jména přes Hledat->Členové a podíváním se na adresu v prohlížeči

•

např. htp://cyclos.rozletse.cz/cyclos/do/member/profle?memberId=105

•

variabilní symbol tedy bude 105

specifcký symbol: 1 = Brno, 2 = Jesenicko, 3 = Valašsko, 4 = Ostrava, 5 = Olomouc; nově
vznikající skupiny dle dohody s administrátorem Cyclosu
zpráva pro příjemce: vaše jméno (to jak jste v Cyclosu registrováni)

B: SKUPINOVĚ
•

specifcký symbol stejně

•

zpráva pro příjemce - info o počtu členů + seznam členů co zaplatili na email administrátora Cyclosu (martin.malec@email.cz)

Jako členové se můžete dále individuálně domluvit s administrátorem na možnosti využívat server k provozování
vlastních webů za další symbolický příspěvek, preferují se projekty nějak podporující lokální ekonomiku, kulturu ap.
Bude vám stačit si pořídit doménu a nasměrovat ji na IP adresu serveru, dostanete shellový účet a virtualhost na
Apache a databázi v MySQL. Server má zatím dostatečný rezervní výkon na pár takových menších projektů a pokud
tím členové ušetří za komerční hosting, mohou ušetřené prostředky použít např. k podpoře lokální směny :-) Nabídka
je použitelná jen pro zodpovědné uživatele se základní znalostí linuxového terminálu a IT bezpečnosti, co svou aktivitou neohrozí stabilitu hlavní služby, kvůli které server existuje, a sice Cyclosu.

Martin Malec <martin.malec@email.cz>, 15.10.2013,, Brno
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Technické detaily: Cyclos běží na Javě, vyžaduje Tomcat a min. 1 GB RAM, optimálně 2 GB RAM a více. Java není standardní nabídkou
webhostingů a je nutné mít virtualizovaný nebo dedikovaný linuxový server. Komerční nabídky virtuálních serverů s 2 GB RAM, slušnějším
procesorem (více jader), každodenním zálohováním apod. jsou podstatně dražší. VPSfree je občanské sdružení,které neusiluje o tvorbu zisku,
platba serveru rovná se členství v o.s. Za pouhých 300 Kč měsíčně máme k dispozici server s 8 jádry, 4 GB RAM, 60GB diskem, denním
zálohováním celého systému, a profesionalitě srovnatelné až přesahující komerční nabídky - lidé co vpsFree provozují to dělají ne pro peníze,
ale z vnitřní motivace. Způsob fungování je trochu podobný družstvům a z pohledu flosofe LETS jde o lepší volbu než komerční servery.
Pohyby na transparentním účtu lze sledovat na htps://www.fo.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2330033483032

