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W dzisiejszym dniu dostałem maila od mojego dostawcy hostingu, OVH.pl, którego to tak często broniłem
i chwaliłem, oraz reklamowałem, że mam prawie przekroczony limit miesięcznego transferu, czyli 30GB.
Nie wiem skąd wzięła się aż taka duża liczba transferu, ale już parę rzeczy poblokowałem. W związku z
tym, że przekroczenie limitu skutkuje zamknięciem serwisu do następnego miesiąca, więc proszę o nie
zdziwienie się, kiedy zobaczycie dziwny, pewnie nie mój komunikat od dostawcy hostingu. Więc z góry
przepraszam. Niestety, nie stać mnie na wykup dodatkowego transferu, a OVH nie jest Świętym
Mikołajem, i nie da mi go za darmo, chociaż ja wielu innym ludziom daję wiele rzeczy za darmo. Cóż, nie
święci garnki lepią..... Dodatkowo proszę wszystkich o zmniejszenie poboru plików, chociaż jestem
pewien, że to nie jest przyczyną przekroczenia transferu, ale może uda mi się jakoś przeżyć do końca
tego miesiąca. Proszę także o: Nie podpinanie się do moich playlist XML, z których czytane są ścieżki do
plików muzycznych na moim serwerze. Raz, że jest to karalne, dwa, że to jest jedna z przyczyn
przekroczenia transferu z mojego serwera. Proszę nie zmuszać mnie do tego, żebym robił różne sztuczki,
aby uniemożliwić odczyt tych Playlist, bo i po co, a i czasu na to nie mam za wiele. Jeśli chcecie mieć taki
MultimediaPlayer lub imageFlashRorator ( na Joomlaschack.com kosztuje 20 $, i to znacznie uboższy w
funkcje ), jaki jest na mojej stronie, to umożliwcie mi dokończenie tych produktów. Tak samo jak
dokończenie instrukcji MgMedia2, lub modyfikacje JoGadgetsa. Mam dodatkowo sporo nowości, które
tylko czekają na opublikowanie. Nie stać mnie na inny serwer, chociaż zostałem kiedyś obdarowany
wspaniałym serwerem, ale chyba z mojej winy oferta nie jest już aktualna. Nie mogę się skontaktować z
tą osobą. A czas chyba pomyśleć o zmianie hostingu na bardziej przyjazny, i przede wszystkim
wydajniejszy. Bo ja mam co testować, tylko nie mam gdzie. Przecież nie będę tego robił na serwerach
60FREE, na których obecnie ( kiedyś było inaczej ) niewiele można zrobić. To tyle. Więc proszę
przeczytać ten artykuł. Chciałem jeszcze prosić o pomoc na Forum, moim, ale nie wiem, czy to coś da, bo
robię to non stop na różne sposoby. Więc... zanim klikniesz na przycisk "Pobierz", pomyśl Kowalski lub
Kwiatkowska, co możesz zaoferować mi w zamian. Może pomoc na Forum?...I informacja dla tych co tak
ciągle piszą do mnie "Wy", "Was": ja jestem sam, jeden. Sam ,jeden prowadzę stronę, Forum Jokris.info i
nikt mi w tym nie pomaga, oprócz nielicznych osób, którym z góry dziękuję . JESTEM SAM, A WAS JEST
MILIONY...jak pisał poeta. A może nie poeta?!. Podumajcie nad tym tekstem. Jokris. 27.11.2007.
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