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Rólam röviden

● 12 éve vezetem a WordPress fordítást magyarítást
● 15 éve vagyok webfejlesztő
● A 2018-ban tartott meetupokat én szerveztem
● a Nyílt Web Alapítvány egyik alapítója
● az Adalon Solutions Kft. munkatársa
● Rendszeresen gyártok YouTube tartalmat
● Szinte minden nap streamelek Twitchen



  

Amiről szó lesz

● Mi alapján válasszunk tárhelyet?
● Milyen lehetőségek közül választhatunk?
● Az egyes alternatíváknál mi a 

szűkkeresztmetszet?



  

Egy gyors kérdés

Ki milyen tárhelyen futtatja az oldalát?

Osztott tárhely? WP specifikus tárhely? VPS?
Dedikált szerver? Cloud?



  

Klasszikus osztott tárhely

- Jó ár/érték arány

- Könnyen használható admin felületek (általában)

- Kulcsra kész megoldás

- Rendszeres biztonsági mentések

- Ügyfélszolgálat



  

Klasszikus osztott tárhely

Szűk keresztmetszet:
- Erőforrás korlátok (memória, processzor, egyidejű felhasználók)

- Beállítási korlátok (php modulok, szerver beállítások)

- Szoftveres korlátok (php verzió, Apache/FPM, MySQL/MariaDB)

- Nagy terheltségű oldalakat nem szeretik az szolgáltatók

- Nincs, vagy limitált konzolos hozzáférés



  

WP specifikus tárhely

- Jó ár/érték arány

- WordPress szakértők által összeállított környezet

- Nemzetközi szolgáltatók

- Rendszeres biztonsági mentések

- Ügyfélszolgálat



  

WP specifikus tárhely

Szűk keresztmetszet:
- Erőforrás korlátok (tárhely méret, adatbázis méret wpcomon 200Gb összesen)

- Környezeti beállítások (php modulok, php beállítások – pl. post_max_size )

- Szoftveres korlátok (php verzió, Apache/FPM/nginx/Lightspeed, MySQL/MariaDB)

- Általában nemzetközi szolgáltatók, sok ügyfél nem szereti, ha 
nem lehet magyarul kommunikálni

- Limitált konzolos hozzáférés



  

VPS

- Variálható konfigurációk

- Szinte korlátlan lehetőségek

- Virtualizált környezetek

- root hozzáférés 

- Technikai ügyfélszolgálat 
  ( jellemzően csak a környezettel kapcsolatban segítenek, 
  beállításokban nem )



  

VPS

Szűk keresztmetszet:
- Magasszintű üzemeltetési hozzáértést követel

- Kötelező gyakori szerver adminisztráció

- Sávszélesség forgalmi korlát
  (szinte, minden nemzetközi szolgáltatónál van)



  

Managed VPS

- Magasabb üzemeltetési díj

- Technikai ügyfélszolgálat

- Virtualizált környezetek

- Rendszeres biztonsági mentések

- Szerver monitorozás



  

Managed VPS

Szűk keresztmetszet:
- Sávszélesség forgalmi korlát
  (szinte, minden szolgáltatónál van)

- A magasabb ár miatt kisebb a kereslet rá, így kisebb a   
  szolgáltatók közti verseny

- Drágább, mint a korábbi lehetőségek



  

Dedikált szerver

- Szinte tetszőleges konfiguráció

- Teljes szervert csak mi használjuk

- Nincs forgalmi korlát

- Technikai ügyfélszolgálat 
  (csak a környezettel kapcsolatban segítenek, beállításokban nem)



  

Dedikált szerver

Szűk keresztmetszet
- Magasszintű hardveres és üzemeltetési hozzáértést követel

- Kötelező gyakori szerver adminisztráció

- Hardverhiba esetén leállás/adatvesztés, 
  a lista többi eleme hibatűrőbb



  

Cloud

- Korlátlan lehetőségek

- Teljes virtualizált környezet

- Automatikusan skálázódó rendszerek

- Technikai ügyfélszolgálat 
  (csak a környezettel kapcsolatban segítenek, beállításokban nem)



  

Cloud

Szűk keresztmetszet

- Magasszintű üzemeltetési hozzáértést követel

- Sávszélesség forgalmi korlátok, vagy túlforgalmazási díjak

- A világ minden pénzét el lehet rá költeni



  

Managed Cloud

Nem szeretném még két dián át cifrázni.

Ez a Managed VPS és a Cloud metszete, 
minden földi jóval, csak méreg drágán.

Általában $2000/hónaptól indul az ilyesmi.



  

Konklúzió

Megosztott tárhely havi 300 forinttól

WP specifikus tárhely havi 4000 forinttól

VPS havi €4-tól

Managed VPS havi €22-tól

Dedikált szerver havi €70-tól

Cloud havi €20-tól

Managed Cloud havi €1700-tól



  

Hogyan tovább?

Várom a kérdéseket!

Lakatos Zsolt                                                    lakatos.zsolt@adalon.hu
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