
Zápis schůzky  
K333-IT: počítačová podpora na K333  ze dne 22.října 2010 

 

Zapsal: D. Večerka 

Přítomni:  Tomáš Pajdla (zástupce vedení katedry), Daniel Večerka (IT oddělení), Jan Kreps (IT 
oddělení), Michal Svoboda (skupina ATG), Jan Faigl (skupina IMR).  

- k další schůzce  je třeba přizvat všechny zainteresované: 
M.Burša za skupinu BIO 
M.Holec za skupinu IDA 
doc. Lažanský za server labe 
správce za skupinu NIT ( kdo to je zjistí Večerka )  

- Zdá se, že je možná shoda v HW integraci jednotlivých serverů výzkumných skupin do 
jednoho velkého serveru, na kterém by byly virtuální servery pro jednotlivé skupiny.  IT 
oddělení by spravovalo HW a staralo se o zálohování a monitorování. O virtuální stroje by 
se starali skupiny sami. O virtuální stroje se může IT oddělení starat pouze tehdy, pokud 
se dohodneme na uniformní serverové instalaci. 

- J.Faigl vznesl návrh na integraci webových serverů jednotlivých skupin do společného 
webového serveru, kde by se o SW staralo IT oddělení a obsah zástupci skupin. Musí být 
více zájemců.  

- Všichni zúčastnění souhlasí se zavedením jednotné správy uživatelů. O zavádění, rušení 
uživatelů se bude starat administrativa. Bude ale možný rychlý zásah lokálního správce. 

- Také panuje shoda ve sloučení všech poštovních serverů na katedře do jednoho, který 
bude svázaný s databází uživatelů. Bude umožňovat definici hromadných adres a 
poskytovat všechny moderní funkce (SSL IMAP, webinterface atd.)  

- Využívání výpočetního gridu CMP ze strany GL není v tuto chvíli aktualní. 
- IT oddělení bude zajišťovat veškerý nákup a opravy HW na katedře. 
- Všichni souhlasí s tím, aby se o síťovou infrastrukturu staralo pouze  IT oddělení, včetně 

DHCP serveru, který je teď částečně ve správě doc. Lažanského.  
- Všichni zúčastnění se shodli na pravidelných schůzkách, zatím v ad hoc termínech dle 

potřeby. 
- Další schůzka v týdnu 15.-19.11.2010, plán:  

O termínu bude rozhodnuto 10.11.2010 dle http://www.doodle.com/fuhyy9evxxg28x3g. 
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