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Zadanie na dziś: Przekonać sceptyków
Internet wkrótce się skończy? Przez kilka ostatnich miesięcy podobne wieści
pojawiały się regularnie, strasząc wyczerpującą się pulą adresów IP, jakie znamy.
Rzecz jasna - parafrazując Twaina - pogłoski o śmierci internetu były mocno
przesadzone. Przeprowadzka do nowego systemu IPv6 to już kwestia najbliższej
przyszłości i choć nie musi wcale okazać się zabiegiem bezbolesnym, rozwiąże
problem na wiele lat.
Te najbliższe lata zapowiadają się tymczasem nad wyraz ciekawie. Już ostatnie
miesiące były tego przedsmakiem. Nad Wisłą padła psychologiczna granica
dwóch milionów domen z końcówka .pl. Na wyciągnięcie ręki jest już pozycja
czwartej siły w Unii Europejskiej pod względem liczebności narodowych adresów
www, na rynku wtórnym coraz częściej obserwujemy spektakularne transakcje za
niebotyczne kwoty, a nasz rynek domen przyciąga globalnych graczy.
Co więcej, perspektywy są nadal bardzo obiecujące. Jedna trzecia firm wciąż
w sieci nie istnieje, więc potencjał wzrostu dla dostawców hostingu
i rejestratorów domen jest całkiem spory. Jest jednak warunek - muszą przekonać
niezdecydowanych, że rezygnując z internetu, przez palce przepuszczają szanse
na nowych klientów, większe pieniądze i rozwój. O to, że będą próbować możemy
być spokojni - pierwsza duża kampania reklamowa w telewizji już za nami, a na
niej bez wątpienia się nie skończy. Nie skończy się więc też internet. Mamy tu
jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
Bartłomiej Dwornik, redaktor Interaktywnie.com
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WIZYTÓWKI FIRM
NetArt
Dane kontaktowe
biuro@netart.pl
www.netart.pl
+48 801 33 22 33
+48 12 297 88 10

Opis działalności
NetArt świadczy usługi rejestracji oraz pośrednictwa sprzedaży domen, hostingu oraz tworzenia
Stron WWW. Liczba 500 tys. obsługiwanych domen oraz ponad milion Klientów daje firmie
NetArt niekwestionowaną pozycję lidera polskiego rynku rejestracji domen i usług hostingowych.
Usługi świadczone przez NetArt dostępne są w serwisach produktowych: nazwa.pl, serwery.pl
oraz interactive.pl.

Lingua-IT
Adres
Ul. Huculska 18/3,
40-736 Katowice
Dane kontaktowe
biuro@lingua-it.pl
www.lingua-it.pl
+48 32 724 18 22
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Opis działalności
Nasze doświadczenie w branży IT, współtworzenie Internetu w kraju oraz opinie Partnerów to fakty
które mówią, że wiemy czego oczekują od nas Klienci. Proponujemy Państwu pełen wachlarz usług:
kreację i wykonanie prostego serwisu, czy też skomplikowanej aplikacji, dbanie o wizerunek w sieci,
pełna obsługa i konsulting IT dla Firm oraz tworzenie systemów na zamówienie.
Klienci
ArcelorMittal Poland S.A., Energoinstal S.A., WASKO S.A., Fundusz Górnośląski S.A., KDWT S.A.,
Mosty Katowice Sp. Z o.o., Urząd Miasta Będzin, UM w Rudzie Śląskiej, Fundacja Dla Śląska
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REKORDY I KAMIENIE MILOWE.
DOBRY ROK W DOMENACH
Bartłomiej Dwornik
redaktor, Interaktywnie.com

Noc z 3 na 4 stycznia tego roku była dla polskiego internetu historyczna.
Wtedy właśnie zarejestrowana została domena tu-tam.pl. Co w niej tak
niezwykłego? Otóż to, że jest dokładnie dwumilionowym adresem
internetowym z polską końcówką, który pojawił się w sieci.
Znamienne, że na pierwszy milion narodowych
domen przyszło nam czekać prawie 18 lat
- domena z końcówką .pl pojawiła się w sieci
30 lipca 1990 roku, a historyczny, milionowy adres
galeria.radom.pl. został zarejestrowany wiosną roku
2008. Na kolejny milion potrzebowaliśmy
sześciokrotnie mniej czasu - niecałe trzy lata.
Trudno się jednak dziwić, skoro w ubiegłym,
rekordowym roku, Polacy rejestrowali codziennie
Liczba domen .pl
2004

276 687

2005

443 249

2006

557 091

2007

762 656

2008

1 323 454

2009

1 629 929

2010

1 994 120

2011

2 067 093

Źródło: NASK, stan za rok 2011 na dzień 2 kwietnia

2861 adresów. Na statystycznego abonenta, czyli
posiadacza adresu internetowego przypada
średnio nieco ponad 2,5 domeny. Według
ostatnich danych NASK, wszystkich polskich
abonentów domen jest przeszło 770 tysięcy.
Polska jest - jak podaje nadzorująca rodzimy
rynek domenowy Naukowa i Akademicka Sieć
Komputerowa (czyli NASK) - piątym krajem
w Europie, któremu udało się przekroczyć tę
psychologiczną granicę. Pod tym względem
wypadamy okazalej od Francuzów czy
Hiszpanów. Trzy pierwsze miejsca w Europie,
należące do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii
są niezagrożone, ale w tym, lub w przyszłym roku
powinniśmy w końcu przeskoczyć zajmujących
czwartą pozycję Włochów.
Za rychłym przeskoczeniem Italii przemawia fakt,
że to Polska jest najdynamiczniej rosnącym
rynkiem w całej Unii Europejskiej. W skali roku
przybywa u nas około 22 procent nowych
adresów. Zajmujący drugie miejsce Francuzi
pochwalić się mogą wynikiem zbliżonym do

18 procent, a żaden z innych krajów nie
przekracza poziomu 15 procent rocznie. Co więcej,
nadal nie zwalniamy tempa. Styczeń i marzec
- według danych NASK - były pierwszymi
w historii miesiącami, kiedy to rejestrowanych było
w sumie przeszło 100 tysięcy domen .pl.
Liczba domen narodowych krajów
Unii Europejskiej na koniec 2010 roku
1.

.de

14 042 292

2.

.uk

8 966 685

3.

.nl

4 193 230

4.

.it

2 047 437

5.

.pl

1 994 120

6.

.fr

1 898 367

7.

.es

1 247 978

8.

.be

1 101 569

9.

.de

1 095 384

10.

.se

1 058 548

Źródło: NASK, EURid
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Nowy chętny do podziału tortu
W sierpniu ubiegłego roku w Polsce pojawił się
nowy, silny domenowy gracz. Ofertę dla polskich
internautów przedstawił austriacki 1&1. Przez
pierwsze dwa miesiące - głównie za sprawą
promocji na darmowe usługi przez dwa lata
- firmie, jak chwaliła się w październiku, udało się
zdobyć 20 tysięcy klientów. W czwartym kwartale
ubiegłego roku, jak wynika z opublikowanego pod
koniec stycznia raportu NASK, nowy gracz
zarejestrował ponad 7 procent ze wszystkich 365
tysięcy nowych adresów, które pojawiły się

Najwięksi gracze pod względem
liczby obsługiwanych domen .pl
22,86 %

home.pl

22,29 %

NetArt

11,18 %

AZ.pl

8,29 %

Consulting Service

7,83 %

Michau Enterprises

3,65 %

Dinfo Systemy Internetowe

2,82 %

DomainMaker

2,10 %

Varia

1,84 %

Domeny.pl

1,78%

Active24

Źródło: NASK
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w sieci, plasując się na czwartym miejscu, za
dwójką liderów i AZ.pl.
Jak dotąd nie zmieniło to status quo na polskim
rynku. Palmę pierwszeństwa nadal dzierżą dwaj
krajowi potentaci - home.pl i NetArt, którzy razem
obsługują ponad 45 procent wszystkich domen
z polską końcówką.
Jednak 1&1 pod koniec roku pochwalić się mógł
wynikiem prawie 4 procent, jeśli chodzi o liczbę
obsługiwanych abonentów. Dwa pierwsze miejsca
to również w tej kategorii home.pl i NetArt.

Firmy w sieci. Tu jest potencjał
Ponad połowa domen z polską końcówką należy
do osób prywatnych. Pod koniec ubiegłego roku
- jak podawał NASK - odsetek ten przekraczał 56
procent. Jednak to w firmach wciąż drzemie
największy potencjał dla rynku. Z ostatnich,
ubiegłorocznych danych Głównego Urzędu
Statystycznego wynika bowiem, że tylko dwie
trzecie polskich firm ma w sieci stronę www. Co
prawda to i tak postęp - jeszcze trzy lata temu
odsetek ten oscylował na poziomie nieznacznie
przekraczającym 53 procent - ale domenowy tort
wciąż ma spory potencjał wzrostu.

Najważniejsze wydarzenia 2010 roku
15 marca minęło 25 lat od rejestracji pierwszej domeny z końcówką .com - symbolics.com
30 marca definitywnie przestała istnieć domena .yu, należąca do Jugosławii. Nie była obsługiwana
od 1 października 2009 roku
13 maja w sieci zadebiutowały pierwsze adresy w całości pisane cyrylicą. Oficjalnie, w domenie .рф,
uruchomiła je Rosja
20 lipca Kolumbia umożliwiła otwartą rejestrację domeny .co, konkurencyjnej dla .com
21 sierpnia zakończyła się internetowa aukcja domeny gmail.pl, którą na sprzedaż wystawiła Grupa
Młodych Artystów i Literatów. Zwycięzca zaoferował 119 400 zł, ale do dziś pod adresem działa
strona Grupy
27 sierpnia działalność w Polsce rozpoczął domenowy gigant 1&1
20 października na aukcji w Sedo właściciela zmieniła domena sex.com. Cena - 13 milionów dolarów
29 listopada liczba istniejących na świecie domen internetowych przekroczyła 200 milionów

Źródło: 2be.pl, interaktywnie.com
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Zwłaszcza, że według badania MillwardBrown
SMG/KRC, przeprowadzonego dla Google Polska
jesienią ubiegłego roku, na internet na razie
stawiają zdecydowanie tylko firmy większe,
zatrudniające ponad 10 osób. Im firma mniejsza,
tym - statystycznie - trudniej znaleźć ją w sieci.
Odsetek firm posiadających stronę www
11-250 pracowników

93 %

4-10 pracowników

64 %

1-3 pracowników

42 %

Źródło: MillwardBrown SMG/KRC dla Google Polska

Dużo do zrobienia jest jednak w kwestii
świadomości. Prawie połowa małych i średnich
firm, które strony internetowej nie mają, jest
przekonana, że pojawienie się w sieci nie
przyniesie im żadnych korzyści. Tak wynika
z przeprowadzonego w tym roku badania TNS
OBOP, zleconego przez 1&1. Z wcześniejszego
badania dla Google wynika wręcz, że co czwarta
firma, której w sieci nie ma, nie da się do zmiany
zdania nakłonić żadnymi możliwymi argumentami.
Przynajmniej, jeśli dać wiarę deklaracjom
badanych.
- Wyniki badań są alarmujące. Z drugiej jednak
strony pokazują, że przy odpowiednich warunkach
firmy nieposiadające własnej strony internetowej
zdecydowałyby się na jej założenie - komentował
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raport Oliver Mauss, dyrektor generalny firmy
1&1 International.
Argumentem dla niezdecydowanych mogą
okazać się opinie tych, którzy w internecie się już
zadomowili. W większości kroku tego nie żałują,
podkreślając korzyści, które ich firmom daje
funkcjonowanie w sieci. Dwie trzecie badanych
przedsiębiorstw, mających w internecie choćby
swoją wizytówkę deklaruje też, że traktuje ją jako
formę ciągłej, darmowej reklamy. Dla przeszło
40 procent korzyści są jednak bardziej wymierne
- dzięki stronie www zwiększyła się ich sprzedaż
i przychody.
Korzyści, jakie strona internetowa daje firmie
zwiększenie widoczności marki

78 %

dostęp do nowych klientów

71 %

wzrost znajomości firmy i jej oferty

67 %

Źródło: TNS OBOP dla 1&1

O dobry adres coraz trudniej.
Rynek wtórny kwitnie
Jednak aby w internecie zaistnieć, potrzebny jest
też dobry adres. A o ten coraz trudniej. Dwa
miliony domen .pl to - zdaniem specjalistów
z branży - już całkiem spore nasycenie.
- Objawia się ono niedostępnością atrakcyjnych
domen na rynku pierwotnym. To z kolei napędza,
i tak już dynamicznie działający, rynek wtórny

- podkreśla Przemysław Bojczuk, CO zajmującej
się pośrednictwem w sprzedaży domen z drugiej
ręki firmy Premium.pl. - W ostatnich latach ceny
domen rosły w znacznym tempie - dobrym
przykładem są domeny trzyliterowe, które jeszcze
w połowie 2007 roku można było zwyczajnie
zarejestrować, a obecnie są towarem
poszukiwanym i uzyskują ceny od kilkuset złotych
w obrocie inwestorskim, do kilku-kilkunastu
tysięcy przy sprzedaży użytkownikom końcowym
- dodaje.
Informacje o spektakularnych transakcjach na
wtórnym rynku domen bywają niezwykle
elektryzujące. Również w Polsce, choć kwotowo
trudno nam się równać do rekordowych transakcji.
Jak choćby do tej, za jaką właściciela zmieniła
w ubiegłym roku jedna z najbardziej pożądanych
domen świata, czyli sex.com. Na platformie Sedo
poprzedni właściciel zarobił na przekazaniu praw
do tego adresu aż 13 milionów dolarów. Choć
- co podkreślali komentatorzy - liczył zapewne na
znacznie więcej.
Nad Wisłą również nie brakowało w ostatnich
miesiącach dużych, domenowych wydarzeń.
Przykładem było choćby wystawienie w sierpniu
na Allegro praw do domeny Gmail.pl, należącej do
Grupy Młodych Artystów i Literatów, na którą to od
lat ostrzy zęby sobie Google. Aukcja zakończyła
się na cenie przekraczającej 119 tysięcy złotych,
jednak jak dotąd nadal jest wizytówką Grupy.
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Z kolei w lutym media obiegła informacja,
o zmianie właściciela przez domenę Play.pl.
Działający dotąd pod tym adresem sklep oferujący
gry komputerowe poinformował, że przenosi się na
nowy adres. Pod obecnym widnieje zaś
informacja, że wkrótce pojawi się tam portal
należący do operatora telefonii komórkowej Play.
Ile fioletową sieć kosztowało odkupienie domeny
- tego oficjalnie niewiadomo. Jednak zdaniem
komentatorów, cena mogła być siedmiocyfrowa.
A to oznaczałoby absolutny rekord Polski.

Kończy się pula adresów
W najbliższych miesiącach zapewne czekać nas
będzie jeszcze wiele spektakularnych,
domenowych wydarzeń. Chyba najbardziej
oczekiwany jest tak zwany X-Day, czyli dzień,
w którym skończą się adresy IP z obecnej puli,
czyli IPv4. Pierwsze kraje mogą mieć problemy już
w połowie kwietnia.

- Wprowadzenie IPv6 dla właścicieli stron www to
nie tylko udostępnienie nowego adresu IP przez
usługodawcę hostingowego. Trzeba również
dokonać oceny aplikacji pod kątem poprawnej
obsługi nowego protokołu, chociażby nowej formy
adresów - tłumaczy Grzegorz Barcicki, dyrektor
ds. IT w home.pl. - Mam tu na myśli wszelkiego
rodzaju specyficzne ustawienia czy też
zachowania serwisów bazujące na źródłowym
bądź docelowym adresie IP. W przypadku
niekompatybilności, w najgorszym wypadku
strona www może być wyświetlana
nieprawidłowo - tłumaczy Barcicki.
Choć czarnowidzów od wielu już miesięcy nie
brakuje, internet się nie skończy. Bo choć
aktualna, blisko czteromiliardowa pula adresów IP
właśnie się wyczerpuje, to nowa - jeśli wierzyć
specjalistom z branży - jest dokładnie
79228162514264337593543950336 razy
większa.

Ogonki wzięcia nie mają
Od ponad roku rejestrować można domeny .eu
z polskimi znakami diakrytycznymi. Do połowy
stycznia takich adresów było 71 tysięcy, z czego
około 3,7 tysiąca należało do polskich firm
i osób prywatnych. Daje nam to trzecie miejsce
w Europie. Najczęściej wykorzystywanym
polskim znakiem diakrytycznym była litera
ó - używana prawie 1800 razy, oraz litera
ł - która pojawiła się blisko 1300 razy. Najmniej
popularna okazała się litera ź.
Źródło: EURid

Kluczowy jednak będzie 5 czerwca. Wówczas
najwięksi potentaci internetu - Google czy
Facebook - przesiądą się na nowy protokół IPv6.
Po największych, dostosować się będą musieli
również - prędzej czy później - wszyscy pozostali.
Zmiana nie musi jednak - i to chyba największy
kłopot - przebiec zupełnie bezboleśnie.

Raport interaktywnie.com - domeny i hosting
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CENOWE KOMBINACJE
Paweł Wilk

specjalista ds. bezpieczeństwa sieci

W ciągu kilkunastu lat prowadzący własny biznes musieli się nauczyć, że rozpoznawalność
ich marki na rynku wiąże się z jej popularnością w sieci. Z pewnością pomaga w tym firmowa
domena i strona internetowa. Ich koszty mogą być jednak bardzo zróżnicowane, ponieważ oferty
usługodawców hostingu przypominają cenniki operatorów sieci komórkowych. Każdy proponuje
inną kombinację parametrów sprzętowych i programowych.
Kiedyś wrażenie na kontrahentach robił tzw. złoty
numer telefoniczny, dziś wizytówką firmy jest jej
nazwa domenowa (ang. domain name). Nazwie
można przypisać jeden lub więcej adresów IP, które
pozwalają podłączyć się do maszyny
z uruchomionym na przykład serwerem www.

z naszej oferty, czy może miejsce skupiające
społeczność? W zależności od rozmiaru
i poziomu skomplikowania przedsięwzięcia
będziemy musieli zaangażować różne zasoby
i przede wszystkim wybrać jedną z ofert
utrzymania systemów.

Zanim przystąpimy do zakupu nazwy i wynajęcia
serwera powinniśmy wybrać odpowiadający
naszym potrzebom pakiet usług świadczonych
przez jednego z dostawców hostingu. To właśnie on
udostępni zasoby pracujących w sieci komputerów,
nierzadko dodając już funkcjonujące usługi (serwery
www, e-mail czy systemy pracy grupowej).

Na tym etapie pojawia się oczywista kwestia: czy
kupić domenę razem z zestawem usług, czy
może zarządzać nią samodzielnie i przypisać do
serwera utrzymywanego gdzieś indziej?
W przypadku mniejszych firm wariant pierwszy
będzie na pewno opłacalny ze względu na
różnorakie promocje.

Domeny - razem czy osobno?
Decydując się na umieszczenie w sieci własnego
serwisu, musimy określić skalę projektu. Czy będzie
to internetowa wizytówka z informacjami
kontaktowymi i ewentualnie katalog produktów,
usługa ułatwiająca bezpośrednie skorzystanie
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Z drugiej strony rynek domen ostatnimi czasy tak
się spluralizował, że decydowanie o hostingu,
zakładając że możemy u tego samego
usługodawcy nabyć też nazwę, przypomina
zastanawianie się nad wyborem modelu
smartfona według dołączonego do niego lub nie
startera usług typu prepaid.

Ceny domen w drzewie .pl różnią się w zależności
od rejestratora. Na początku należy zaznaczyć, że
nie powinniśmy uwzględniać ceny za pierwszy rok
użytkowania, ponieważ ta jest zwykle promocyjna
i nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów
ponoszonych w przyszłości. Wyjątek stanowią
domeny nabywane w związku z jakimś
wydarzeniem, z których i tak trzeba zrezygnować
po krótszym niż 12 miesięcy okresie - wtedy warto
korzystać z promocji.
Aby dyskutować o cenach warto wiedzieć, że
NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa),
u którego kupują wszyscy pośrednicy pobiera
opłatę 9,90 zł za rejestrację i 40 zł za przedłużenie
utrzymywania nazwy. Najtańsze przedłużenie
u polskich rejestratorów kosztuje 45 zł za rok,
a najdroższe około 100 zł (plus VAT). Co ciekawe
dwaj najwięksi pośrednicy w Polsce mają jedne
z najwyższych cen za odnowienie usługi. Wybór
klientów podyktowany jest przede wszystkim
łatwością zarządzania i przekonaniem, że ciężko
jest obsłużyć miejsce na stronę www bez domeny
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kupionej u tego samego usługodawcy. Tymczasem
można znacznie obniżyć koszty nabywając
domenę oddzielnie.

Statyczna strona www
W przypadku stron kontaktowych i zawierających
przegląd produktów lub usług, możemy u jednego
z dostawców wykupić miejsce na prowadzenie
statycznej strony www. Minusem tego wariantu,
poza ograniczonymi możliwościami, jest cena
popularnych ofert łączonych: domena + strona.
Z kolei plusem kompleksowego pakietu all inclusive
jest wygoda korzystania - zwykle mamy do

czynienia z przejrzystym panelem klienta
integrującym zarządzanie domeną, katalogiem
www, a często i serwerem poczty obsługującym
nazwę. Nie znajdziemy tu jednak mechanizmów
dynamicznego generowania zawartości i czasem
będzie trzeba korzystać z zewnętrznych forów,
systemów komentarzy i tym podobnych.

Dynamiczna strona www
Więcej kontroli nad prezentowaną zawartością
dają usługi utrzymywania dynamicznych stron
www. Są to dokumenty HTML w całości lub
częściowo generowane przez aplikację działającą

na serwerze, gdy tylko nadchodzi żądanie
przeglądarki. Oferty tego typu zawierają też dostęp
do bazy danych. Wspomniane aplikacje tworzy się
w językach programowania obsługiwanych przez
serwer - najpopularniejszymi są PHP, ASP.NET,
Perl, Python i Ruby.
Korzystając z takiego hostingu możemy
uruchomić na przykład własne forum, sklep
internetowy, aktualizowaną z poziomu strony www
galerię produktów lub inny serwis, który pozwala
na intensywną interakcję z użytkownikiem. Warto
jednak pamiętać, że koszty stworzenia
i utrzymania aplikacji mogą w przypadku
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większych projektów znacznie przekroczyć samą
cenę hostingu. Poza tym zasoby, takie jak czas
realizowania się pojedynczego wątku aplikacji,
miejsce na dysku czy przestrzeń bazy danych, są
limitowane.
Dynamiczne strony www jako osobna oferta
zdarzają się już coraz rzadziej, a ich miejsce
zajmują serwery współdzielone z funkcjami
obsługi dynamicznych stron.

Serwer współdzielony
Z myślą o bardziej wymagających klientach
stworzono serwery współdzielone. Różnią się one

od poprzednich usług tym, że nierzadko klient
uzyskuje dostęp do interaktywnej powłoki systemu
operacyjnego lub odpowiedniego panelu
zarządzania, który pozwala na przypisywanie
domen do katalogów i konfigurację usług
(np. serwera www czy poczty elektronicznej).
W zależności od wariantu możemy mieć do
czynienia z różnymi sposobami separacji i podziału
zasobów sprzętowo-programowych, a także
z możliwością uruchomienia różnych usług.
W przypadku serwera z dostępem do powłoki
systemu Unix mamy do czynienia z podziałem na
poziomie systemu plików i uprawnień, czyli
z osobnym katalogiem w systemie plików, ale we

współdzielonym z innymi użytkownikami systemie
operacyjnym. Występuje tu ryzyko wypłynięcia
wrażliwych danych i zakłócenia pracy usług przez
procesy innych klientów. Plusem jest natomiast
możliwość uruchamiania własnych usług
sieciowych na niezarezerwowanych portach.
Najpopularniejsze ostatnimi czasy są środowiska
wirtualne. Otrzymujemy wtedy osobną strukturę
systemu plików i zasobów systemowych, ale
współdzielimy z innymi jądro systemu
operacyjnego, niektóre biblioteki i sterowniki
obsługi sprzętu. Ryzyko wypłynięcia danych jest
mniejsze, ale w niefortunnych konfiguracjach
możemy być podatni na zajęcie pasma sieciowego,
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Kolejnym produktem jest wirtualny system (VPS),
czyli osobny system operacyjny, któremu
przydzielono pewną część wspólnych zasobów
sprzętowych. Ryzyko wycieku danych jest tu
najmniejsze, a rozsądna konfiguracja pozwala
usługodawcy zminimalizować wpływ jednego
wirtualnego komputera na pracę innych.
W przypadku serwerów współdzielonych musimy
liczyć się z tym, że nasze zasoby (przestrzeń
dyskowa, czas procesora, pasmo sieciowe) będą
ograniczane.
Niektórzy usługodawcy stosują też pewien trick
- nie limitują zasobów przeznaczonych dla jednego
klienta, ale pozwalają na „pożyczanie” ich sobie.
Dzięki temu zabiegowi cena jest niższa i wydaje się,
że otrzymaliśmy niemal własny komputer.
Rozczarowanie jednak pojawia się, gdy inny klient
uruchamia zasobochłonną aplikację, lub gdy
z powodu nadmiernego obciążenia generowanego
przez naszą usługę jest ona blokowana przez
administrację - wszak to w takich wypadkach
jedyny ratunek dla serwera.

Serwer dedykowany
Dla mających największe wymagania
i pragnących ścisłej kontroli nad zasobami istnieją
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tak zwane serwery dedykowane, czyli wydzielone
komputery podłączone do sieciowej infrastruktury
dostawcy. Zazwyczaj operatorzy zapewniają też
odpowiednie narzędzia zdalnego sterowania, za
pomocą których można zainstalować wybrany
system operacyjny lub uruchomić maszynę
w trybie awaryjnym. Bezpieczeństwo
przetwarzanych danych zależy tu, podobnie jak
podział zasobów, wyłącznie od nas.

REKLAMA

obciążenie dysków lub procesora operacjami
sąsiadów.

Na serwerze dedykowanym możemy
samodzielnie uruchomić wiele środowisk czy
serwerów wirtualnych, co czynią też niektórzy
mniejsi dostawcy. Polega to na wykupieniu
względnie taniego serwera (najczęściej za
granicą) i wynajmowaniu uruchomionych na nim
wirtualnych systemów.

Spektrum usług
Oferty usługodawców hostingu przypominają
oferty operatorów sieci komórkowych - każdy
proponuje inną kombinację parametrów
sprzętowych i programowych. Tymi ostatnimi
będą na przykład: wielkość miejsca na dyskach,
czas procesora, ilość pamięci RAM, szerokość
pasma sieciowego i limity przesyłania danych,
liczba obsługiwanych domen, dodatkowy serwer
poczty, usługi zdalnego zarządzania sprzętem lub
systemem i inne.
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Jeżeli chodzi o domeny, to do dodatkowych usług
można zaliczyć obsługę poczty elektronicznej (za
którą często trzeba płacić), utajnianie danych
podmiotu w bazach WHOIS, automatyczne
odnawianie i wysyłanie powiadomień
o wygaśnięciu i zautomatyzowane mechanizmy
przenoszenia nazwy do innego rejestratora.

pakietu Google'a dla firm, pozwalające też
obsługiwać skrzynki poczty elektronicznej
przypisanej do domeny.

Gdyby rozważyć przypadek małej firmy, która chce
kupić domenę w drzewie .pl, używaną do
komunikacji z użyciem poczty elektronicznej i jako
szyldu dla stron WWW, to godnym polecenia
wariantem będzie zakup domeny za 45 zł rocznie
(za pierwszy rok będzie to około 10 zł), zakup
miejsca na dynamiczną stronę www (50 zł)
i darmowe usługi pracy grupowej w ramach

Jeśli chodzi o serwery dedykowane czy wirtualne,
to warto rozejrzeć się wśród ofert za granicą, bo te
potrafią być nawet o jedną trzecią tańsze niż
w Polsce. Należy jednak mieć na względzie fakt
zdalnej administracji i konieczności
porozumiewania się z obsługą techniczną w obcym
języku. Podobnie z domenami - dla
nieprzywiązanych do narodowej końcówki .pl
korzystną ofertę stanowią też domeny najwyższego
poziomu (.com, .org, .net, .info), za które za granicą
zapłacimy około 35 złotych rocznie lub mniej.

Orientacyjne ceny hostingu w Polsce (w złotych)
Typ serwera

Cena minimalna (za miesiąc)

Cena maksymalna (za miesiąc)

Statyczna strona

0

20

Dynamiczna strona

9

75

Serwer współdzielony

45

100

Serwer dedykowany

300

powyżej 1500

Raport interaktywnie.com - domeny i hosting
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OD ZERA...
DO SERWISU WWW!
Artykuł sponsorowany

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Firmowy serwis WWW jest podstawowym źródłem informacji
o przedsiębiorstwie i jego ofercie. Stworzenie profesjonalnej
witryny wymaga wyboru odpowiedniej domeny, hostingu i projektu
Strony WWW. Dzięki kompleksowej ofercie serwisu nazwa.pl,
wszystkie trzy usługi można zamówić w promocyjnej cenie.
Unikalna domena
Domena jest unikalnym adresem strony WWW,
który odróżnia ją od innych witryn. Aby została
dobrze zapamiętana przez potencjalnego odbiorcę,
musi być krótka – najlepiej jednowyrazowa oraz
logiczna, np. będąca skrótem bezpośrednio
kojarzącym się z daną firmą. Nazwa domeny
stanowi zazwyczaj nazwę przedsiębiorstwa bądź
jego produktu. Każdy adres internetowy ma swoje
rozszerzenie, które powinno być dobrane
w zależności od profilu i obszaru działalności firmy.
Najpopularniejszym rozwiązaniem jest domena
z koncówką .pl. Rejestrując adres z rozszerzeniem
.pl firma ma pewność, że witryna zostanie szybko
odnaleziona przez klienta w wyszukiwarce
internetowej. Przedsiębiorstwo nie powinno się
jednak skupiać tylko na jednym rodzaju domen. Im
więcej zarejestrowanych adresów, tym większa
rozpoznawalność firmy czy produktu w Sieci oraz
mniejsze prawdopodobieństwo zamówienia
domen przez konkurencję. W serwisie nazwa.pl
można zamówić pełny pakiet koncówek
w promocyjnych cenach: .pl już od 0 zł, .com
i .eu za kwotę 19,90 zł netto.
Raport interaktywnie.com - domeny i hosting

rejestratorów oferujących zamówienie adresów
z różnymi rozszerzeniami. Podczas wyboru
usługodawcy, należy zwrócić uwagę na różnego
rodzaju potwierdzenia jakości świadczonych usług
i certyfikaty. Serwis nazwa.pl jako pierwszy
rejestrator w Polsce uzyskał akredytację ICANN
w zakresie rejestracji domen globalnych, dzięki
czemu klienci mogą ukryć swoje dane w bazie
WHOIS. Ponadto, jakość obsługi klienta w
nazwa.pl została niejednokrotnie potwierdzona
poprzez nadanie godła „Firma Przyjazna
Klientowi”.

Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi działalność
w konkretnej branży, warto rozważyć zamówienie
domeny funkcjonalnej np. dla branży
motoryzacyjnej - rozszerzenie moto.pl. Podobnie
w przypadku działań firmy w danym regionie
- dobrze jest zarejestrować rozszerzenie
regionalne. Trzeba również pamiętać, że
wszystkie zamówione koncówki powinny
kierować na adres domeny głównej, pod której
nazwą będzie umieszczona strona. Na rynku
domen internetowych funkcjonuje wielu

Stabilny hosting
Domena internetowa jest adresem firmowej
witryny, jednak nie posiada powierzchni dyskowej.
Aby stworzyć serwis WWW, potrzebny jest
stabilny i wyposażony w odpowiednie parametry
hosting. Serwery Active w serwisie nazwa.pl są
usługami współdzielonymi, które zadowoloną
nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Powierzchnia dyskowa jest dostępna w dwóch
wersjach: Active (50 GB) oraz ActivePro (100 GB).
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Każda z opcji gwarantuje nielimitowany transfer
danych, co zapewnia sprawny przepływ plików na
i z serwera. Hosting na potrzeby firmowej strony
WWW musi być również stabilny i bezawaryjny.
Długotrwałe przerwy w funkcjonowaniu serwera,
mogą wpłynąć niekorzystnie na wizerunek
przedsiębiorstwa i przynieść duże straty finansowe.
Nieprzerwane działanie hostingu zależy między
innymi od rozwiązań technologicznych
stosowanych przez usługodawcę (np. własnego
data center), a także stosowanych zabezpieczeń
antyspamowych i antywirusowych. Dla serwerów
Active w serwisie nazwa.pl, określone są również
parametry bezpieczeństwa, które zapewniają
każdemu użytkownikowi równy dostęp do
możliwości hostingu.
Efektywne wykorzystanie serwera jest możliwe
dzięki specjalnym narzędziom oferowanym przez
usługodawcę. Udostępniany powinien być przede
wszystkim program do zarządzania hostingiem
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(dysponowania powierzchnią dyskową,
monitorowania statystyk serwera czy zakładania
kont e-mail), a także narzędzie do obsługi
połączeń FTP. Oprócz wymienionych aplikacji,
serwis nazwa.pl dodaje do każdego serwera
Active: panel do zarządzania korespondencją
e-mail (Active.office i Active.office lajt dla
urządzeń mobilnych), program do fakturowania
online (Active.invoice), narzędzie do tworzenia
galerii zdjęć (Active.photo), a także aplikację do
prowadzenia blogu (Active.blog). Dzięki
udostępnianym usługom dodatkowym, klient
może wykorzystać hosting w dowolny sposób
i skutecznie wypromować się w Sieci.

Profesjonalna strona WWW
Firmowy serwis WWW musi być przede
wszystkim czytelny i interesujący dla odbiorcy.
Dla niezaawansowanego użytkownika,
samodzielne stworzenie profesjonalnej witryny
może być bardzo trudne. Najkorzystniejszym
rozwiązaniem jest zamówienie gotowego
projektu strony WWW, który można modyfikować
w zależności od potrzeb. Przy wyborze warto
kierować się przede wszystkim układem
elementów menu i rozmieszczeniem
poszczególnych zakładek, ponieważ są one
najważniejsze z punktu widzenia funkcjonalności
witryny. W serwisie nazwa.pl, projekt strony
WWW można wybrać spośród kilkuset,
pogrupowanych tematycznie propozycji.
Ponadto, każda firma może liczyć na bezpłatną,

profesjonalną pomoc w zakresie wdrożenia
materiałów na stronę. Każdy projekt jest wykonany
z dużą starannością, dzięki czemu prezentacja
firmy w sieci odbywa się na najwyższym poziomie.
Oprócz darmowego wdrożenia, klient otrzymuje
bezpłatne oprogramowanie Active.CMS do
samodzielnego zarządzania treścią strony WWW.
Narzędzie jest skontruowane w taki sposób, że nie
wymaga znajomości HTML czy innych języków
programowania. Program Active.CMS sprawdza
się doskonale w bieżącym aktualizowaniu
informacji, dokumentów i zdjęć na stronie WWW.
Warto pamiętać, że złożenie zamówienia na
wykonanie witryny w agencji interaktywnej to
koszt nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Zamawiając witrynę w modelu abonamentowym,
nie trzeba ponosić tak dużych kosztów, a wszystkie
opłaty są rozłożone w dłuższych odstępach czasu.
Ponadto, w serwisie nazwa.pl nie ma konieczności
podpisywania umowy czy składania zobowiązań
dotyczących przedłużenia usługi. Wybrany projekt
można przetestować przez okres 6 miesięcy
w promocyjnej cenie i zdecydować czy będzie
odpowiedni dla przedsiębiorstwa.
Tak oto, w serwisie nazwa.pl, można w prosty
sposób stać się właścicielem domeny, serwera
i projektu strony WWW, które są niezbędnymi
elementami promocji firmy w Internecie.

19

WYBIERAJ POTRZEBNE,
ZAPŁACISZ MNIEJ
Paweł Wilk

specjalista ds. bezpieczeństwa sieci

Na rynku usług hostingowych liczba promocji i ofert może
przyprawić o zawrót głowy. Szczególnie atrakcyjne wydają
się darmowe dodatki – niektóre z nich ułatwiają życie,
inne są zbędne.
Spróbujmy rozszyfrować, co kryje się pod nazwami
produktów, żeby móc stwierdzić, czego naprawdę
potrzebujemy. Porównując oferty wynajęcia
miejsca na stronę WWW, można wziąć pod uwagę
następujące parametry:

komunikacji grupowej, inni sklepu internetowego,
a jeszcze inni małego serwisu promującego
uznaną markę. Postarajmy się więc określić
najpopularniejsze przestrzenie użytkowania
usług sieciowych:

wielkość przestrzeni dyskowej,

portal internetowy,

wielkość przestrzeni na bazę danych,

serwis usług finansowych i bankowych,

liczbę obsługiwanych projektów (stron),

serwis społecznościowy,

przepustowość pasma sieciowego,

serwis informacyjny lub tematyczny,

limit miesięcznego transferu sieciowego,

usługa pracy grupowej i wymiany poczty,

limit czasu wykonywania i liczby wątków
serwera WWW.

strona organizacji lub marki (wizytówka),
forum.

Widzimy więc, że decyzja o wyborze będzie
podyktowana nie tylko ceną, ale też czynnikami
związanymi ze specyfiką serwisu, który chcemy
prowadzić. Jedni będą bardziej potrzebowali
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Dla każdej z wymienionych kategorii ważne będą
inne parametry. Na przykład dla serwisu
informacyjnego istotna będzie ilość miejsca na

dyskach, z kolei dla sklepu internetowego będzie
się przede wszystkim liczył limit transferu.
Rozsądnie jest założyć, że w przypadku trzech
pierwszych pozycji (portal, usługi finansowe
i serwis społecznościowy) nie ma sensu szukać
niższych kosztów hostingu, ponieważ w tak
dużych projektach będziemy mieli do czynienia
z kolokacją i indywidualnie negocjowanymi
cenami wynajmowania sprzętu oraz powierzchni
w serwerowni.

Wizytówka
Zacznijmy od najprostszego przykładu: statycznej
lub dynamicznej strony WWW z wizytówką firmy.
Aby zaistnieć w sieci potrzebujemy kupić domenę,
uruchomić widoczną pod jej nazwą stronę
i obsłużyć serwer poczty elektronicznej dla
skrzynek służących do kontaktów z klientami.
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wydania nie można uzależniać od spełnienia
przez klienta dodatkowych warunków.

Musimy więc polegać na zewnętrznym dostawcy,
od którego możemy nabyć usługę za mniej niż 30
złotych miesięcznie (w przypadku stron
statycznych o połowę taniej). W zestawie
otrzymamy też obsługę poczty elektronicznej
i panel do zarządzania uruchamianymi aplikacjami
oraz właściwościami konta. Niektórzy
usługodawcy proponują też darmowe
uruchomienie systemu zarządzania zawartością
(CMS) lub skorzystanie z kreatora statycznych
stron WWW.

Jeżeli nasi klienci lub współpracownicy
potrzebują publicznego lub prywatnego forum, to
mamy dwa wyjścia:
1. Skorzystać z darmowego zewnętrznego serwisu
utrzymującego grupy dyskusyjne lub fora.
2. Uruchomić forum na własnym serwerze.
Pierwsza opcja nie będzie jednak odpowiednia
dla instytucji, którym zależy na pełnej poufności
przesyłek i kontroli nad forum. Wariant drugi
oznacza z kolei pewne koszty, ale mamy
gwarancję, że forum nie zostanie przez kogoś
usunięte, nikt niepowołany nie będzie czytał
tematów nieprzeznaczonych dla szerszej
publiczności i będziemy mieli duży wpływ na
wygląd interfejsu.

Nie dajmy się jednak nabrać na oferty z nazwą
domenową. Jej przedłużenie potrafi kosztować
nawet trzy razy tyle co utrzymanie strony, przy
skorzystaniu z ofert zawierających dwa produkty.
Lepiej wybrać najtańszy z możliwych hostingów
domen (np. za 45 zł za przedłużenie na rok),
wcześniej sprawdzając na forach internetowych,
czy rejestrator dobrze traktuje klientów i nie robi
problemów z udostępnianiem tzw. kodów
AUTHINFO, które służą do ewentualnego
przenoszenia nazwy do innego rejestratora i ich
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Ważnym parametrem jest tu pasmo sieciowe, tzn.
ilość danych w jednostce czasu, jakie będzie
w stanie zaserwować system. Samodzielne
utrzymanie komputera pełniącego taką rolę
przekroczy ceny hostingu, bo łącze to wydatek
minimum 100 złotych miesięcznie, nie
wspominając o kosztach związanych
z utrzymaniem sprzętu.

W rezultacie możemy mieć widoczną i dobrze
działającą stronę firmową z kontami pocztowymi
w cenie około 35 złotych miesięcznie.

Forum

Jeśli cena serwera współdzielonego lub miejsca
na osobnym serwerze WWW przekroczy
zakładane wydatki, a nie spodziewamy się na
początku dużego natężenia ruchu, to możemy
wybrać jeszcze tańszy wariant. Polega on na
instalacji darmowej aplikacji obsługującej fora, np.
phpBB (PHP), na serwerze ze stroną “wizytówką”.
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Sklep internetowy
Jeśli chodzi o sklep internetowy, to podobnie jak
w przypadku forów, mamy do wyboru wersję
online (SAS) lub wdrażanie aplikacji na własną
rękę.
Koszt wynajęcia wirtualnego sklepu to 20 do 120
zł miesięcznie. Wielu usługodawców zobowiązuje
też korzystających do oddawania prowizji (zwykle
nie większej niż 1%), w zależności od ceny
abonamentu. Przy wyborze oferty warto
zainteresować się umownymi zapisami
o odpowiedzialności w razie oszustwa i tym, czy
istnieje możliwość zabezpieczania transmisji
z użyciem certyfikatu SSL nie tylko przy
płatnościach, ale także podczas edycji danych
przez klienta czy przy dokonywaniu zakupów.
I w tym przypadku mamy możliwość
uruchomienia własnego pakietu oprogramowania
na wynajmowanym miejscu na serwerze. Warto
jednak mieć na względzie dwie rzeczy. Po
pierwsze fakt, że sklep powinien działać szybko, to
znaczy, że wybierając usługę, należy zwrócić
uwagę na ewentualne limity wykorzystania
i ograniczenia dotyczące uruchamianych
procesów. Zbyt niska poprzeczka może sprawić, że
wolno ładująca się strona odstraszy klientów.
Dobrze nadają się do tego serwery WWW bez
limitów transferu, w cenie około 50 zł miesięcznie.
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Poza tym warto zdać sobie sprawę, że sklep to
przede wszystkim integracja: z serwisami
aukcyjnymi oraz społecznościowymi, systemami
firm kurierskich i programami rozliczeniowymi.
Decydując się na samodzielną implementację
jakiegoś darmowego e-sklepu musimy mieć
odpowiednie zaplecze techniczne, a to może być
kosztowne.
Jest też trzecia opcja – zakup licencji. W cenie od
500 do 2 tys. zł za rok można nabyć prawa do
uruchomienia już istniejących, komercyjnych
sklepów we własnym systemie. Opcja ta
przeznaczona jest jednak dla tych, którzy
naprawdę dużo sprzedają lub chcą świadczyć
usługę e-sklepu innym podmiotom.

Serwer pracy grupowej
i poczty
W przypadku obsługi przesyłek e-mailowych
należy przyznać, że nie opłaca się samodzielnie
tworzyć odpowiedniej infrastruktury, jeśli nie
dysponujemy przynajmniej kilkoma domenami
z dużą liczbą skrzynek poczty elektronicznej.
Utrzymanie podstawowych i zapasowych
wymienników poczty (serwery SMTP), a także
samodzielna ich konfiguracja jest znacznie
droższym przedsięwzięciem niż kupno jakiejś
usługi (nawet statycznej strony) z bonusem
w postaci obsługi poczty.

Jeśli chodzi o usługi pracy grupowej, takie jak
serwery projektów, współdzielone kalendarze i listy
zadań, to można polecić samodzielną instalację
któregoś z darmowych pakietów (np.
phpGroupWare, a do kontrolowania projektów
Redmine) na systemie z nielimitowanym
miesięcznym transferem.
Poza pasmem warto też zadbać o odpowiednio
dużą przestrzeń dyskową przeznaczoną na bazę
danych – może to oznaczać dodatkowy koszt
około 20 zł miesięcznie. W razie problemów
spowodowanych nadmiernym ruchem
generowanym przez klientów można rozważyć
zakup serwera wirtualnego. W roli systemów
wspierających współpracę dobrze spisuje się
również oprogramowanie wykorzystujące
mechanizm wiki.
Pamiętajmy, że umiejscowiony w Internecie serwer
pracy grupowej nie w każdej organizacji jest
zgodny z przyjętą polityką bezpieczeństwa
informacji. Zapobiegliwi używają własnościowego
oprogramowania w ekstranecie, do którego dostęp
odbywa się przez VPN.

Serwis informacyjny
Serwisy informacyjne i wortale tematyczne, to
strony internetowe, które potrzebują szybkiej bazy
danych i przestrzeni dyskowej na generowanie
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podręcznych stron i przechowywanie
multimediów. Informacje wprowadza się do nich
używając systemów zarządzania zawartością
(CMS). Popularne komponenty tego typu
znajdziemy jako darmowe dodatki do oferowanych
przez dostawców hostingu stron WWW
i serwerów.
Instalacja i uruchamianie systemów zarządzania
zawartością często odbywa się z poziomu panelu
zarządzania kontem lub przeprowadza ją
administrator usługodawcy. Popularne darmowe
CMS-y to Drupal, WordPress, Joomla! (PHP) i Adva
CMS (Ruby). Wymagającym polecić można
również darmowego TYPO3, którego używają
między innymi New York Times, Lufthansa czy
NASA.

Jeśli w CMS-ie mają przeważać treści
multimedialne, to można również rozważyć ich
migrację do którejś z chmur (np. S3), a w kodzie
strony WWW umieszczać odwołania do zasobów.
Koszt transferu to wtedy około 3 grosze za 1 GB.

Akumulacja
Pamiętajmy, że jeśli decydujemy się na więcej niż
dwie czy trzy usługi instalowane samodzielnie (np.
strona firmowa, forum i serwer pracy grupowej)
i zauważamy spadki wydajności, to przeniesienie
ich na wirtualny serwer lub do wirtualnego
środowiska, może być tańsze niż zakup

dodatkowych jednostek miejsca na serwerze
WWW czy kilku takich samych jak poprzednia
usług.
Jeśli nasz projekt stanie się tak popularny, że
wystąpi konieczność wynajęcia całych maszyn
(serwery dedykowane), to warto zapoznać się
z cennikami hostingu za granicą (w Niemczech,
we Francji, w Czechach i w USA), ponieważ można
zyskać, szczególnie biorąc pod uwagę czasy
reakcji w przypadku zgłoszeń usterek.

REKLAMA

Dopóki zasoby na to pozwalają sugerujemy
korzystać z CMS-ów zainstalowanych na
serwerach obsługujących dynamiczne strony
WWW (miesięczny koszt to od 60 do 100 zł dla
systemu z przestrzenią dyskową od 50 GB do 150
GB i bazą MySQL lub PostgreSQL). W razie
kłopotów z wydajnością można przenieść się
z usługą do wydzielonego serwera. Tak naprawdę
wszystko zależy od popularności strony.
Przypomnijmy jednak, że nie ma sensu na zapas
wynajmować droższej maszyny wyposażonej
w zasoby, które długo pozostaną niewykorzystane.
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NIESTANDARDOWE DOMENY
NA POLSKICH ŁĄCZACH
Beata Ratuszniak
redaktor Interaktywnie.com

Opieranie na rozszerzeniach typu .me, .co, .asia, czy .ci swojego
biznesu jest ryzykowne. Wciąż mamy zakorzenione, że adres
www powinien mieć końcówkę .pl lub .com. Na razie nietypowe
domeny stanowią wyłącznie margines, choć ciekawy.
Niestandardowa domena może być ciekawym
sposobem na promocję biznesu, pozwala bowiem
na tworzenie interesujących nazw, zabawę
słowami i skrótami. Może też powodować wiele
problemów. W Polsce wciąż nie potrafimy
przekonać się do nietypowych domen: .co, .me,
.my, .ci czy .asia.Plusem niestandardowej domeny
jest między innymi możliwość zarezerwowania
nazwy, która pod .pl jest już zajęta. Minusem
- trudniej taką domenę wypromować, szczególnie,
że wciąż w dużej mierze przyzwyczajeni jesteśmy
do „peelek”.
- Egzotyczne rozszerzenia takie jak .asia, .tel, .me
czy .co nie zdobywają popularności w Polsce.
Wystarczy poszukać w głowie przykładów
serwisów, jakie znamy, żeby stwierdzić, że 95
procent z nich korzysta z rozszerzenia .pl – uważa
Daniel Dryzek, inwestor domenowy.
Trudno bowiem wskazać serwis z nietypową
domeną, który byłby rozpoznawalny przez
przeciętnego internautę. Wyjątkiem może być tu
rozszerzenie .fm, z którego często korzystają
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stacje radiowe – np. rmf.fm, ale też na przykład
poczta.fm, domena dostępna w systemie e-mail
Interii.pl. Zdania specjalistów są więc podzielone.
- Obserwujemy coraz większe zainteresowanie
nietypowymi domenami, wynika ono z szerszych
możliwości tworzenia ciekawych adresów
bazujących na prostych skojarzeniach, na przykład
domeny .tv są i będą chętnie rejestrowane przez
podmioty związane z telewizją, a domeny .fm
z radiem. Podobnie domena .me, pozwalająca
tworzyć nazwy z wykorzystaniem synonimu "mój"
– mówi Monika Gierada-Sołtysek, specjalista do
spraw marketingu IQ PL. Jednocześnie dodaje, że
promocja takiej domeny może być utrudniona,
ze względu na zakorzenione przyzwyczajenia
polskich internautów.
- Jeśli nawet potencjalny klient zapamięta nazwę
firmy, to w pierwszej kolejności zazwyczaj będzie
próbował wpisać w okno przeglądarki adres
złożony z tej właśnie nazwy i z wariacji typowych
rozszerzeń, a ostatecznie skorzysta
z wyszukiwarki – dodaje.

Porównywalny koszt
utrzymania, ale więcej za
promocję
Wykupienie niestandardowej domeny nie kosztuje
dużo więcej, niż zakończonej na .pl. Jednak
porównywalna cena rzadko kiedy zachęca
przedsiębiorców do postawienia swojego biznesu
wyłącznie na nietypowej „końcówce”. Rosną
bowiem koszty promocji takiego adresu.
- Koszt utrzymania domen internetowych
wykorzystujących jako TLD nietypowe końcówki
jest porównywalny z utrzymaniem domeny .pl.
Biznesowa domena .com (od company) jest tania
w rejestracji - 27,90 zł netto, a cena jej odnowienia
- 45 zł netto, jest tylko nieznacznie wyższa. Warto
zaznaczyć, że koszt rejestracji oraz odnowienia
większości adresów internetowych z nietypowymi
końcówkami są porównywalne – wyjaśnia Michał
Trziszka z firmy Info-Cal.
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- Jeśli nie mamy możliwości inwestowania
w kosztowne narzędzia promocji naszego adresu
- warto zadbać o jak najlepsze jego
wypozycjonowanie. Umożliwiając klientowi
bezproblemowe dotarcie do adresu naszej strony
przez wyszukiwarkę możemy optymalnie
wykorzystać szansę wyróżnienia się i tym samym
zaznaczyć się w jego świadomości – uzupełnia
Monika Gierada-Sołtysek.
Z kolei Daniel Dryzek zwraca uwagę, że nawet
duzi, światowi gracze, nie zawsze radzą sobie
z nietypowym rozszerzeniem. Podaje przykład
Del.icio.us – serwisu z zakładkami online, który po
kilku latach działalności odkupił domenę
Delicious.com. I obecnie ta nazwa jest jego
domyślnym adresem.
Są jednak pozytywne przykłady. Serwis About.me
powstał pod koniec 2010 roku, a już po tygodniu
działalności pozyskał inwestora. W startup
pieniądze włożył AOL. Serwis umożliwia
internautom stworzenie krótkiej wizytówki (kontakt,
zdjęcie, miejsce pracy itp.), dostępnej pod adresem
about.me/imieinazwisko. Użytkownicy mogą sami
zaprojektować szablon wizytówki, śledzić
statystyki oglądalności profilu. Podobny serwis, ale
mający nieco więcej możliwości, dostępny jest pod
adresem Awesomize.me.
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A .co z .tel?
Nietypowe domeny można w Polsce traktować
wciąż jako ciekawostkę. Pod koniec 2008 roku
wystartowała domena .tel, mająca służyć właśnie
do tworzenia krótkich wizytówek z danymi
kontaktowymi. Dziś można jednak powiedzieć, że
sukcesu nie ma, mimo że rozszerzenie to miało
potencjał.
- Firmy nie zaczęły masowo wykupować swoich
nazw z rozszerzeniem .tel. Rejestr domen .tel ma
natomiast kilka ciekawych rozwiązań, które

mogłyby skopiować inne rejestry - np. możliwość
zbudowania prostej strony informacyjnej bez
posiadania usługi hostingowej – mówi Daniel
Dryzek.
Z kolei domena .co, również szumnie
wprowadzana na rynki, miała zastąpić .com. Od
połowy 2010 roku można ją rejestrować również
w Polsce. Na razie końcówka ta nie odniosła
większego sukcesu, choć władze Kolumbii
promowały ją jako międzynarodową, skierowaną
do korporacji i biznesu.

Konkurencja, która jest na rynku domenowym,
spowodowała, że ceny rejestracji i odnowień domen
o najbardziej popularnych rozszerzeniach nie są wysokie.
Dla przykładu: za rejestrację domeny .pl zapłacimy obecnie
kwotę nawet poniżej 10 złotych, a przedłużenie takiego
typu domeny na kolejny rok może się zamknąć w kwocie
50 złotych. Koszt rejestracji domen nietypowych jest
większy przy pierwszym roku, są to kwoty od około 30
złotych w przypadku domen .tv czy .me, do nawet około
300 złotych dla domen .fm czy .travel.

Monika Gierada-Sołtysek
Specjalista do spraw marketingu
IQ PL

Jeśli chodzi o przedłużenie abonamentu domeny, to bywa
różnie - są na rynku firmy, które oferują przedłużenie
nietypowych domen w cenie rejestracji, więc w tym
wypadku będzie ono tańsze niż wydłużenie abonamentu
domeny .pl. Są też takie, które wyceniają przedłużenie
domen nietypowych dość wysoko. Nie ma tu jakiejś stałej
reguły - cena zależy od typu rozszerzenia i polskiej firmy,
która na nasze zlecenie podejmie się rejestracji.
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- Realia są takie, że na świecie jest
zarejestrowanych ponad 90 milionów domen .com
i kilkaset tysięcy domen .co. Oczywiście rejestr
domen .co jest dużo młodszy, więc ma jeszcze
szansę na rozwój. Na pewno jednak nie będzie
łatwo przebić się na globalnym rynku
zdominowanym przez domenę .com – dodaje
Dryzek.
Na .co najszybciej zareagowały jednak nie firmy,
a prywatne osoby, które szybko rejestrowały
nazwy popularne – na przykład Agora.co czy
Multibank.co. Nazwy te są już zajęte, a nie należą
do właścicieli marek.
Potencjał jednak jest. Krótkie nazwy
z rozszerzeniem .co – o.co, e.co, t.co – już zostały
odsprzedane za spore sumy. Ta pierwsza
osiągnęła cenę 350 tysięcy dolarów, a nabywcą
jest firma Overstock.com. Z kolei t.co została
kupiona przez Twittera i ma posłużyć jako
„skracacz” adresów.
- Decydując się na zakup domeny o nietypowym
rozszerzeniu trzeba pamiętać, że prawdopodobnie
zarejestrujemy domenę narodową (.tv – Tuval,
.fm - Mirkonezja, .me – Czarnogóra), a zatem
będziemy musieli konsekwentnie zaakceptować
procedury wymagane przez tamtejsze organy
rejestracyjne związane z cesją czy transferem.
Możemy się zdziwić, że transfer będzie się wiązał
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z dodatkowym kosztem, a cesja z tłumaczeniem
dokumentów na rodzimy język organu
rejestrującego – mówi Monika Gierada-Sołtysek.

Polscy internauci
– tradycjonaliści
Eksperci są zgodni: niestandardowe domeny nie
mają szans z rozszerzeniem .pl. Mogą zdobywać
coraz większą popularność, ale nie dorównają
liczbą rejestracji „peelce”.
- Według danych Naukowej i Akademickiej Sieci
Komputerowej z początku stycznia 2011 roku
w ostatnich dwóch latach liczba rejestrowanych
domen z rozszerzeniem .pl wzrosła o 100 procent.
Można więc bez przesady powiedzieć, że na
polskim rynku domena .pl po prostu króluje
– mówi Michał Trziszka. - Natomiast adresy
internetowe wykorzystujące nietypowe TLD
stanowią, jak na razie, mały procent wśród
rejestrowanych domen. Warto jednak zaznaczyć,
że odnotowuje się wzrost zainteresowania nimi,
czego przyczyną wydaje się być możliwość
tworzenia unikatowych i ciekawych nazw.

28

rap

ort

y

Sty
AG czeń
EN 20
CJ 11
EI
Lu
NT
AG ty 20
ER
EN 11
AK
CJ
TY
EP
Ma
WN
r
R
E
BE zec
ZP 20
IEC 11
Kw
ZE
ŃS
DO iecie
TW
RY MEN ń 20
OW
NE Y
11
IN
KG IH
TE
Ma
IER OST
RN
IN
EC
UŻ j 201
G
Y
IE
GR TE 1
C
AF
IKA ZNO
Cz
WW ŚĆ W
WI erwie
W
IN
D
TE
RE EO c 20
RN
KL W 11
EC
AM IN
E
Lip
A W TER
i
ME ec 2
IN NEC
T
ER IE
BA DIA 011
NE
DA SP
CI
NI OŁ
E
A W EC
Sie
IN ZNO
MA rpień
T
Ś
ER
FIN RKE 201
NE CIOW
AN TIN 1
CI
S
G
E E
EW M
Wr
O
z
SIE BIL
E- esie
C
CI NY
AG OM ń
/IN
EN ME
TE
CJ RC
RN
Pa
ER E
ET
ź
EK
E- dzie
LA
M
TE AIL rnik
MO
2
LE
WE
KO MAR 011
ID
MY KE
Lis
OM
t
T
o
IN
IN
YM
G
TE pad 2
MU RN 01
ED
IO
LT ET 1
WE
IM
S
ED OF
Gr
u
T
I
A
MA dzie
W WAR
SIE E
KO RKE ń 20
CI HO
MU TIN 11
US
NI
G
E
KA W
CJ W Y
A W SZ
SIE UKI
REZERWACJA
CI WA
RK
AC
H

POWIERZCHNI

REKLAMOWEJ
reklama@interaktywnie.com
+48 661 878 882

DOPASOWANIE KLUCZEM
DO HOSTINGU
Bartosz Wawryszuk
redaktor interaktywnie.com

Z wyborem usługi hostingowej jest jak z wyborem samochodu do firmy.
Wiele zależy od rodzaju prowadzonej działalności - jednemu przedsiębiorcy
wystarczy osobowy kompakt, drugi zadowoli się dostawczym busem,
a jeszcze inny nie obejdzie się bez tira. Decydując się na hosting trzeba
więc dobrze ocenić, co będzie potrzebne do bezawaryjnego i skutecznego
działania firmowej strony i poczty elektronicznej.
Eksperci zajmujący się hostingiem wyliczają kilka
podstawowych parametrów, które mają kluczowe
znaczenie dla poprawnej obecności
przedsiębiorstwa w sieci. Są to: transfer
i przepustowość, dostęp do pomocy i obsługi
technicznej, sposób tworzenia i rodzaj kopii
zapasowych oraz poziom gwarancji Service Level
Agreement (czyli umowy określającej jakość usług
i dopuszczalne odstępstwa).
Pierwszy z nich określa ile danych miesięcznie
i z jaką maksymalną prędkością świadczona
usługa może przesłać. Trzeba dobrze oszacować te
elementy, ponieważ od nich zależy to czy strona
internetowa będzie ładowała się sprawnie i bez
problemów, jak również czy będzie dostępna dla
użytkowników. Dla firmy podstawową kwestią jest
to, jak dostawca będzie zachowywał się
w przypadku, gdy przekroczony zostanie limit
przesłanyach danych. Część hostingodawców
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nalicza bowiem w takich sytuacjach wysokie
opłaty dodatkowe, a część ogranicza
przespustowość.
- Dlatego najważniejsza jest odpowiednio duża
powierzchnia dyskowa z możliwością
rozdzielenia jej pomiędzy strony www, bazy
danych i konta e-mail. Nielimitowany transfer
danych zapewni natomiast możliwość
przesyłania z i na serwer dowolnej liczby plików
- mówi Natalia Niebielska, kierownik sekcji Public
Relations w NetArt (www.nazwa.pl).
- Usługodawca powinien udostępniać ponadto
specjalne narzędzia do zarządzania serwerem
i stroną, które ułatwią administrację
poszczególnymi usługami. Warto pamiętać, że
serwer o wysokich parametrach i jednocześnie
wyposażony w niezbędne aplikacje usprawni
pracę przedsiębiorstwa - podkreśla Natalia
Niebielska.

Nie mniej istotny jest rodzaj backupu. Optymalnym
rozwiązaniem jest samodzielne i automatyczne
tworzenie kopii zapasowej przez dostawcę. Trzeba
jednak sprawdzić, czy dostępna jest jedynie
ostatnia kopia (np. z wczoraj), czy firma oferująca
hosting przechowuje kopie z kilku lub nawet
kilkunastu dni wstecz.
- Jednym z głównych elementów jest
niezawodność działania. Warto więc wybrać firmę
korzystającą z nowoczesnych rozwiązań
i spełniającą normy ISO - radzi Jan Zaborowski,
kierownik produktu hosting w home.pl. Jego
zdaniem ważnym elementem jest też możliwość
kontaktu z działem wsparcia klienta, najlepiej przez
24 godziny na dobę i przez siedem dni
w tygodniu. - Profesjonalne biuro obsługi klienta
powinno zapewnić pomoc nie tylko w przypadku
płatności czy aktywacji usługi, ale także w zakresie
zagadnień technicznych. Warto też zwrócić uwagę

31

na kompleksowość świadczonych usług. Szeroka
oferta pozwoli na łatwiejsze wybranie właściwej
usługi „na start” i zagwarantuje w przyszłości
możliwość szybkiej migracji na bardziej
zaawansowane rozwiązania - dodaje Jan
Zaborowski.

uwagę na jakość data center, które świadczyć
będzie usługę, jakość samych serwerów, a także
dostępność opieki administracyjnej. Serwery
muszą być niezawodne, wysokiej klasy
i wskazane jest, aby działały w optymalnym
środowisku - wylicza Magdalena Zawada.

Na jakość obsługi, jako ważny czynnik decydujący
o sprawnym działaniu firmowego portalu,
wskazuje również uwagę Magdalena Zawada,
dyrektor sprzedaży w spółce Hostersi.

Niebagatelny wpływ na niezawodność hostingu
ma m.in. to czy serwerownia jest podłączona do
niezależnych linii energetycznych, czy posiada
wystarczająco pojemny system UPS oraz łącza
internetowe od kilku dostawców i nie limituje
ruchu do np. TP SA. Zdecydowana większość
dużych dostawców te wymogi spełnia. Kolejna
kwestia - to bezpieczeństwo. Serwer musi być

Niezawodna infrastruktura
- Wybierając usługę hostingu należy zwrócić

odpowiednio chroniony nie tylko przed atakami
hackerów, ale też przed nieautoryzowanym
dostępem fizycznym.
- Jeśli zależy nam na niezawodnej obecności
w wirtualnym świecie, dobre opinie o jakości
i solidności firmy hostingowej, a także bezpośredni,
spersonalizowany kontakt z firmą są niezwykle
ważne, zwłaszcza w przypadku ewentualnych
awarii - przekonuje Zawada.
Specjaliści podkreślają, że dobrze jest poznać
opinie o dostawcach hostingu, żeby zorientować
się jaką infrastrukturą serwerowo-sieciową i jakimi
pracownikami dysponują.
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- Malutkie 2-3 osobowe firmy, które kuszą niskimi
cenami, niestety zazwyczaj oferują niską jakość
obsługi i usług. Dobry dostawca zawsze
poinformuje na swojej stronie jakim zapleczem
technicznym dysponuje, zarówno w sferze IT jak
i np. bezpieczeństwa fizycznego serwerów
- twierdzi Paweł Sankowski, administrator
systemów operacyjnych w Janmedia Interactive.
Wiedza i doświadczenie zespołu administratorów
hostingodawcy, szybkość reakcji na awarie i czas
ich usuwania są kluczowymi elementami przy
ocenie jakości opieki administracyjnej nad
serwerem. Profesjonalni dostawcy precyzują
zwykle w SLA swoje zobowiązania, określając
m.in. procent dostępności usług.
- SLA na poziomie 99,9 procent w ujęciu rocznym,
gwarantuje, że okres niedostępności usługi nie
przekroczy 9 godzin w skali roku, a na poziomie
99,7 procent oznacza, że czas tej niedostępności
będzie większy niż 26 godzin. Dla usług
wymagających wysokiej dostępności jest już
praktycznie niedopuszczalne - uważa Paweł
Sankowski.
Jeżeli firma jest w skłonna pogodzić się
z ewentualną parogodzinną niedostępnością
usługi (która wcale nie musi się zdarzyć), warto
rozważyć mniej wyśrubowany poziom SLA, co
powinno wpłynąć na niższą cenę.
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- Należy się również upewnić co dostawca
gwarantuje w SLA. Niektórzy informują bowiem,
że planowane prace hostingowe, które mogą
prowadzić do niedostępności usług, nie wliczają
się w dopuszczalny czas niedostępności,
jednocześnie nie podając ile maksymalnie takich
planowanych okien serwisowych może wystąpić
i w jakich godzinach. Może się to wiązać
z niedostępnością usługi po kilkadziesiąt razy
w roku w środku dnia - przestrzega Sankowski.

Magdalena Zawada
dyrektor sprzedaży
Hostersi Sp. z o.o.

Natalia Niebielska

Za małe parametry
= przeciążenie
Parametry hostingu powinny być dobierane
indywidualnie, w zależności od charakteru
internetowych zasobów firmy. Dlatego wielce
pomocna przy ocenie tego jaką wielkość powinno
mieć łącze, będzie analiza statystyk odwiedzin
strony www. Trzeba też oszacować wielkość

W przypadku stron internetowych bogatych w rozwiązania
multimedialne, bardzo ważne jest odpowiednie zaplanowanie całej
architektury hostingowej. Powinna ona zapewniać nie tylko niezawodne
funkcjonowanie aplikacji w chwili uruchomienia, ale uwzględniać
możliwość jej rozwoju wraz ze wzrostem popularności witryny. Trzeba
pamiętać, że gdy przybywa użytkowników odwiedzających stronę www,
rośnie zapotrzebowanie na wielkość zasobów serwera i łącza
internetowego. Stąd w przypadku stron multimedialnych tak ważny jest
stały monitoring.

Możliwość tworzenia nieograniczonej liczby kont pocztowych powinna
być zagwarantowana przez hostingodawcę jako darmowa, standardowa
funkcja serwera. Tylko brak limitów w tej sferze zapewni komfort
korzystania z firmowej poczty e-mail i zabiezpieczy przedsiębiorstwo na
przyszłość, gdy wraz z jego rozwojem będzie potrzebna zwiększona
liczba kont. Przedsiebiorstwo, w którym każdy z pracowników ma
służbowy adres e-mail w firmowej domenie jest postrzegana przez
klientów jako bardziej profesjonalne.

kierownik sekcji Public Relations
NetArt (www.nazwa.pl)
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zasobów, które mają być przechowywane na
serwerze, od tego bowiem uzależniony może być
jego rodzaj.
- Zbyt małe parametry spowodują, że serwer może
być przeciążony, a z kolei nadmierne mogą mieć
znaczący wpływ na cenę. Zwróćmy także uwagę
na możliwość zmiany na wyższe rozwiązanie
w chwili, gdy aplikacja będzie się rozwijać. To
istotne w przypadku rozwoju firmy i jej zasobów
przechowywanych na serwerze - mówi Magdalena
Zawada.
Kwestia odpowiedniej konfiguracji hostingu
nabiera szczególnego znaczenia, jeśli firmowy
serwis będzie zawierał znaczną liczbę materiałów
multimedialnych.

Piotr Kurzaj
project manager
AZ.pl
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- Przy wyborze usługi hostingowej dla takiej
strony istotne jest rozdzielenie usług hostujących
zasoby przeznaczone do dynamicznego
generowania stron, od usług świadczących
obsługę elementów statycznych - tłumaczy
Tomasz Habiger, starszy administrator systemów
operacyjnych w Janmedia Interactive.
Ten podział natury technicznej ma istotne
znaczenie dla całościowego kosztu utrzymania
serwisu, sprawności jego działania oraz
możliwości przyszłej rozbudowy.
- Nawet jeśli skala przedsięwzięcia nie pozwala na
dokonanie takiego podziału od razu, nowe
serwisy warto projektować tak, aby wydzielenie
statycznej części multimedialnej było łatwe do
zrealizowania w przyszłości - sugeruje Habiger.

Przy wyborze usługi hostingu ważne jest, by powierzyć swoje
dane stabilnemu partnerowi, w którego ofercie odnajdziemy
elementy odpowiadające naszym potrzebom. Żeby nie martwić
się funkcjonowaniem strony, potrzebna jest odpowiednia
pojemność serwera oraz nielimitowany transfer plików. Warto
zwrócić uwagę na to, czy do konta hostingowego dostawca
oferuje bonusy bez opłat, np. domeny, dodatkowe aplikacje do
łatwego zainstalowania (takie jak systemy zarządzania
zawartością stron, blogi, fora czy galerie), kreatory stron
internetowych czy wirtualny dysk do bezpiecznego
przechowywania danych. Przy rozbudowanych stronach
internetowych należy zadbać o ich jakość techniczną, w czym
wesprzeć może dział pomocy dostawcy.

Do utrzymania statycznych elementów stron,
w szczególności grafik oraz materiałów wideo,
rynek serwerów rozwinął gałąź specjalnie
przeznaczonego oprogramowania. Powszechną
praktyką jest wynoszenie serwerów mediowych
do krajów, gdzie opłaty za łącza są niższe.
Według Tomasza Habigera, od pojedynczych
serwerów mediowych lepiej sprawdzą się sieci
CDN (content distribution network), które zapewnią
wyższą dostępność oraz szybkość ładowania
dzięki automatycznej replikacji i inteligentnemu
"przybliżaniu" materiałów do użytkownika.
Odpowiednio dobrany pakiet umożliwi niezbyt
kosztowne świadczenie usług wideo w oparciu
o pseudostreaming, zaś w wyższych wersjach
możemy spodziewać się wsparcia dla pełnego
streamingu. - Ten ostatni zapewni najlepszą
funkcjonalność, jednak wymusi zastosowanie,
niejednokrotnie drogiego, oprogramowania
serwerowego - tę opcję warto pozostawić dla
usług, które naprawdę tego wymagają - zaznacza
Habigier.

Poczta w standardzie
Obsługa poczty elektroniczej uchodzi za standard
każdego serwera, a firmy hostingowe oferują
dodatkowo funkcjonalne panele do zarządzania
zasobami pocztowymi.
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- Za ich pośrednictwem można w intuicyjny
sposób zakładać kolejne konta pocztowe, aliasy
czy też aktywować autoresponder. Oczywiście
zarządzanie skrzynkami mailowymi można
również zlecić firmie hostingowej - mówi
Magdalena Zawada ze spółki Hostersi.
W przypadku dużych przedsiębiorstw usługa ta
powinna być świadczona kompleksowo przez
dostawcę i mieścić się w cenie rozwiązania. Zaletą
korzystania z usługi pocztowej w ramach hostingu
są skanery antywirusowe, które wyłapują listy
z wirusami, a także filtry antyspamowe, chroniące
skrzynki mailowe przed niechcianą
korespondencją.
- Dodatkowym atutem usługi jest funkcjonalność
autoryzacji SMTP, która umożliwi odbieranie
i wysyłanie poczty z każdego miejsca na świecie
- uzupełnia Magdalena Zawada.
Patrząc przez pryzmat wygody użytkowników
w przedsiębiorstwie ważne są także funkcje takie
jak łatwość dodawania kont, możliwość
definiowania limitów, natychmiastowa aktywacja
skrzynek pocztowych oraz swobodny dostęp do
maila przez wszystkie programy pocztowe,
przeglądarki internetowe oraz urządzenia mobilne.
- Najlepsi partnerzy oferują w standardzie
generowanie bezpiecznych haseł dla
użytkowników, zabezpieczenia przed niechcianą
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Sebastian Fyda

st. administrator systemów operacyjnych
Janmedia Interactive

Zazwyczaj dostawcy kuszą klientów w opisach swoich usług
chwytliwym zwrotem „bez limitów” przy możliwie dużej liczbie
parametrów. Zwykle większość z nich nie ma większego
znaczenia. Tak jest np. z liczbą kont FTP – jeśli chcemy
utrzymywać jedną czy nawet kilka stron, rzadko pojawia się
potrzeba utworzenia więcej niż dwóch kont FTP. Zdarza się to
jedynie przy rozbudowanych serwisach, gdzie dostęp do
różnych obszarów serwisu udzielany jest różnym opiekującym
się nim osobom. Podobnie jest z limitem baz danych
– w przypadku strony www, niemal nigdy nie będzie potrzebna
więcej niż jedna baza na hostowaną stronę. Zatem jeśli chcemy
utrzymywać tylko jedną stronę, nie warto sugerować się tym
parametrem.

pocztą oraz ochronę antywirusową - wylicza Piotr
Kurzaj, project manager w AZ.pl.

Końcówka ma znaczenie

Za najkorzystniejsze można uznać te oferty, które
umożliwiają założenie skrzynek e-mail o dowolnej
wielkości, bez ograniczeń dla pojedynczej
wiadomości i w dowolnej liczbie w ramach
własnego serwera.

Skuteczna promocja firmy w internecie zależy
także od odpowiednio dobranego adresu www,
który będzie pasować do działalności
przedsiębiorstwa. Zazwyczaj przedsiębiorcy
wybierają domeny zawierające nazwę firmy,
oferowanego przez nią produktu lub branży,
w której działa.

- Bardzo ważne są także elementy dodatkowe,
zwiększające użyteczność skrzynki, takie jak
przeglądarka poczty online, webmail czy
możliwość skonfigurowania skrzynki w telefonie.
Dzięki temu uzyskujemy prosty i szybki dostęp do
wiadomości, co w przypadku firm jest szczególnie
istotne - zaznacza Jan Zaborowski z home.pl.

- Adres internetowy powinien być krótki i łatwy do
zapamiętania oraz tworzyć spójną i logiczną
całość z jego rozszerzeniem. Wybierając rodzaj
domeny należy przede wszystkim kierować się
profilem przedsiębiorstwa - mówi Natalia
Niebielska z NetArt.
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W zależności od prowadzonej działalności, możemy
zdecydować się na domenę o niezależnej nazwie lub
powiązanej z nazwą firmy lub produktu. Warto jednak wybrać
taką, która nie będzie kojarzona z już istniejącą stroną.
Istotna jest także długość domeny. Zdecydowanie łatwiej
zapamiętywane są domeny krótkie. Końcówkę domeny
– krajową (.pl) czy globalną (.com) - najlepiej dobrać
stosowanie do obszaru działania firmy.

Jan Zaborowski

kierownik produktu hosting
home.pl

Każda końcowka ma inne przeznaczenie,
dopasowane do okreslonego rodzaju działalności.
Rozszerzenie globalne, czyli .org – dotyczy
organizacji, .com - firm działających na rynku
komercyjnym.
- Rozszerzenie może także sygnalizować rodzaj
oferowanych usług, np. wybór końcówki .gsm.pl
informuje o działalności związanej z telefonami
komórkowymi. Rodzaj domeny należy także
dostosować do obszaru, na którym działa
przedsiebiorstwo - przekonuje Natalia Niebielska.
Jeżeli firma prowadzi dzialalność tylko na terenie
naszego kraju warto zarejestrować domenę
z rozszerzeniem .pl
- W przypadku kierowania oferty do klientów
z całej Europy, korzystniejszym rozwiązaniem jest
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użycie końcówki .eu. Natomiast przedsiębiorstwo
z odziałami w różnych miastach lub działające
tylko lokalnie, może wybrać domenę regionalną
- dodaje Niebielska.
Serwisy z nazwą produktu w domenie są równie
ważne, ponieważ ułatwiają klientom odnalezienie
strony w sieci.
- Dzięki darmowym domenom otrzymywanym od
dostawcy firma ma możliwość swobodnego
wyboru. W dobie coraz mniejszej liczby
dostępnych adresów warto rozważyć
poszukiwanie domeny na rynku wtórnym, czyli na
giełdzie domen, na aukcjach , a także wśród
domen wygasających - podsumowuje Piotr Kurzaj
z AZ.pl.
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O INTERAKTYWNIE.COM
Interaktywnie.com to specjalistyczny magazyn dla wszystkich
pracujących w branży internetowej oraz tych, którzy się nią
pasjonują. Serwis zintegrował także społeczność – klika tysięcy
osób, które wymieniają się tu doświadczeniami, doradzają
sobie, piszą blogi, rozmawiają o najnowszych rozwiązaniach.
Interaktywnie.com istnieje od 2006 roku, na początku był branżowym blogiem. W ciągu trzech
pierwszych lat znacząco poszerzył się zarówno zakres tematyczny jaki i liczba autorów, którzy
w nim publikują. Zostało to docenione przez jury WebstarFestival i uhonorowane statuetką
Webstara Akademii Internetu. Oprócz tego wortal jest laureatem Grand Webstara 2008 dla
strony roku.
Dziś Interaktywnie.com to nowoczesne internetowe medium tematyczne z codziennie nowymi
newsami z rynku polskiego i międzynarodowego, artykułami, wywiadami oraz omówieniami
najciekawszych stron internetowych.
Jego redakcja przygotowuje też cykliczne, obszerne raporty branżowe, dystrybuowane do
najlepszej grupy odbiorców. Wśród nich są specjaliści zarejestrowani w Interaktywnie.com.
Są to szczegółowe opracowania dotyczące poszczególnych segmentów rynku internetowego
i zmian, które na nim zachodzą.
Raporty promowane są także każdorazowo tuż po publikacji w największym polskim portalu
finansowym – Money.pl. Od stycznia 2009 Interaktywnie.com jest bowiem częścią Grupy
Kapitałowej Money.pl.
Więcej raportów: http://interaktywnie.com/biznes/raporty
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