
MULT]HOST]NG ACTTVE 24 TIPY & TRIKY ,,

Jeden úřet, více Webů
Pokud chcete provozovat vice neŽ jeden (virtuá|nÍ) webový
Server, potřebujete více Účtů, více nastavenÍa vůbec více

řešenÍm můŽe být multihosting'práce. Nebo ne? Vhodnym
Ba|iček Home - LinUx
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n I u|tlhostinq od ACT|VE 24 umoŽnipod
ll'I jedním Účtem spravovat Více V rtuálr]ích
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l serverů Hodit se Vám to bude třeba
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snaŽit sVé zákazníky umě e oddě ovat' kaŽdý mŮŽe
m t sý. 'ce|d !'d\l'l''ó ýÓ| Vv-Ži! .d dp|e ; .vÓ

f lrmě' Kon,]pIetně oddé|ený prezentačnL, ntranetoVý
a třeba e-shopový 5erver je určitě dobrý nápad uŽ

kVŮ ibezpečnostl dat'
!l MuItihosting zřÍdÍte stejně jednoduše, jako

!! jakýko]V Webový hosting' Na stránkách AcTl.
VE 24 (www.a.tive24.cz) vyberete var antu Home
(( serlelu' 5 GB' ]29 "ť rŤes ..ě '' nóbo Bu.ino.\
(]o serverů' l0 GB,249 Kč měsiČně),
El V da|šín] kroku 5e mu5íte rozhodnout, na la.
El kém operačním systému |l (LinuX/W ndows)
budete Všechny servery V ba|íčku provozovat' kom-
birěce ne' '-o;na' Vo oa sy\|pÍŤL 'e sdro'ieirÍě
dů|eŽité z hledjska skr ptovacího jazyka' na L]nux!
]e k dispozici PHP (pro kaŽdý server můŽete Vo]it

mez] Verzí4 a 5)' nó Windows AsPx'
Gl -o ob-ednar d /dp|d( e' ' 'e Vse loto\o/nÁ.o
E! V adm]n 5tračnÍm rozhranise nVní dostanete
k po oŽce Mu|tihostin9 a můŽete nastdrtovat noVé
rc ,oly fl jq 1q 6 p66F/;ere redrodLLl-a - /doa.la
doménu (2' či 3' řádu) a přidě|enou kvótu' Prévě
u kvóty Využijete jednu z Výhod muItihostjngLl, ce|ý
prostor můŽete př dé|ovat pod e potřeby' Nakonec
ZbýVá ien zvolit typ databázé (je.] potřebd) a za
pa' c|.Ýi e nov, :er/e' r"to'.gU'o/á1d:ou;tě.
UŽ V tomto oka.nŽiku je na něrn Íunkčníwebový
a e-maiIoVý server a 5amozřejmě FTP/sFTP/ssH'

úsbwii chywýd í!'nek ' !]!!!l
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KVóty přidě ené iedno||lVýrn serverům múŽete

l| "dv'<o v /.1é. t, co/ u.nož.'pi'dót nároč.ěj-
ším pro]ektŮm prostor pod e potřeby. Upravovat
Vyhrazený prostor můŽete i,,UVnitř.. serverů' po.
n,]ocÍs|uŽby F|exib|e určíte, koIik místa má webový,
e-maiIoVý a databézový 5troj'

fi h^ L omp eLnrm- r vprs - od'dmer r - se'\e'Lr
E. VČetně možnostÍ e]ich Zn,]ěnV se dostdnete
kIepnutím na CjoménoVé jméno, E Zde můŽete
|řeba i nostavit hes o pro FTP (to úVodníVygene.
ruie automaticky systém a zaš|e Ván,] je do mallu),

UlILe'noU !U.\c 
' "Io'ó Js^ao1' ldI ddnI spráu.

praktickV odkUdkoIiV, je soubolový manažeÍ V okně
Droh|íŽeče'
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FTP je známé svou nebezpečnostÍ, pokud

li! potřebu]te server' na který se Vóm nikdo jen

tak nedostane' Urč]tě VyUŽljte zabezpeČené SFTP
V admin straci stačí pouŽí| Nastavení a př dat do se.
2namu povo|ené P ddresý Pokud někdy budete chtit
VJ.Ž|| i s| l P p:is!.rp / nepovo|enÝ.''l ad.e,' Je zde
moŽnost připojení na nestandardním portu l0222'
El Pro da]ší nastaveníběŽte do menu viÍtuál-
!. ní seřveřy' Zde rné|e k dispozic statistiky
a nastavení zák adnich fUnkcí' Téměr urč tě b!dete
pot'ebovd' pIa-o/éč cron' ořipdd' Á ' 

".1a\Ónipa,a.
n,]etrů databáze'
Gl Vlrtuá|níservery můŽete VyuŽít i V době, kdy
E. na ně ieště nen,]áte nasměrované doménoVé
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I záznamy (připadně kdyŽ Vůbec spec á]nÍ
domén! nepotřebLrjete)' V potvrzovacim
mai u najdete přímou adresu pro přÍ

stup na server Ve tVaTL] vaše_doména.
serueř-active24' Pokud ma Inemáte po
ruce, múŽete ódresu sestavlt sami, Ve
Virtuá|ní servery I stav serverů.p oozvtro
jméno hostuiícího stro]e a adresu tak se-
sld,/ lp sar .^ap' Lesl.nygry .np .u\,r23
acÍýe24'cz).l
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Casopis Computer
neustále sIeduje
nejnovejší trendy'
proto jej najdete

iv exkluzivní
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pro revo|uČnÍ
zařízení - iPad.'
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