INTERNET

VLASTNÍ WWW STRÁNKY

CO JE TO VLASTNĚ
FREEHOSTING?

Kam s vlastními
WWW stránkami?

Hostingem nazýváme službu, kdy
majitel serveru (tj. veřejně přístupného, k internetu neustále připojeného
počítače) poskytne dalšímu uživateli
možnost, aby zveřejnil na tomto serveru své WWW stránky.
Freehostingem pak nazýváme hosting,
který je poskytován „zdarma“ – tedy
při splnění určitých podmínek není
třeba za tuto službu platit.

Vytvořili jste si vlastní webové stránky a chcete je ukázat světu?
Můžete tak učinit zcela zdarma, stačí se jen zaregistrovat na příslušné službě – freehostingu.
JAK JSME VYBÍRALI?
V našem článku popisujeme tři služby, které jsme vybrali
z několika desítek freehostingů, jež jsou na českém i slovenském internetu dostupné. Tento výběr je tedy zároveň doporučením, a tak by se hodilo říci, proč jsme vybrali právě tyto
služby.
Zaměřili jsme se na to, aby uživatel měl k dispozici co nejvíce prostoru pro své stránky a zároveň byl co nejméně limitován množstvím přenesených dat. Zařadili jsme pouze
freehostingy, které si člověk může zaregistrovat okamžitě,
bez nutnosti projít nějakým schvalovacím procesem u majitele služby. A v neposlední řadě jsme zohledňovali, zda je
hosting poskytován skutečně zdarma – tedy zda jsou podmínky použití co nejméně obtěžující a člověk opravdu není
nucen nic platit. (Existuje mnoho hostingů poskytovaných
„zdarma“, když si uživatel zakoupí u poskytovatele doménu
druhého řádu.)

HOSTUJU.CZ

HOSTUJU

Freehosting na adrese www.hostuju.cz
zaujme na první pohled královským
diskovým prostorem. Pro svou prezentaci má uživatel k dispozici rovných
MB (tj. GB), což je pro webové stránky opravdu hodně. Na úvodní
stránce služby se uživatel dozví i další
milé informace – není omezen datový
tok a služba podporuje i skriptování
v PHP, databázi MySQL a samozřejmě nezbytnou komunikaci přes protokol FTP.
Registrační formulář je na první
pohled velmi jednoduchý, leč jeho přehlednost je špatná. V první kolonce se
volí přihlašovací jméno, které je zároveň součástí adresy stránek. Bohužel
poskytovatel schovává všechny tyto
informace do nic neříkající kolonky
nazvané slůvkem Login. Dále musíte zadat kontaktní e-mailovou adresu,
dvakrát přístupové heslo a vybrat si
jednu ze dvou domén – adresu své prezentace tak můžete mít v podobě vaseadresa.hostuju.cz nebo vase-adresa.cho-
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1000 MB prostoru,
neomezený tok dat

lerik.cz. Nepovinné údaje klidně přeskočte, ovšem u dolního okraje stránky
nezapomeňte zatrhnout, že souhlasíte s pravidly služby. Do kolonky webhosting je třeba vypsat banan.cz (bylo
by vhodné, kdyby to bylo na stránkách uvedeno). Po kliknutí na tlačítko Registrovat je už vše hotovo a zobrazí se jen stránka s výpisem důležitých
údajů.
Služba funguje bez problémů
a poskytuje vše slíbené. Bohužel nemá
téměř žádné administrační rozhraní,
takže ke správě svých stránek musíte
využít další programy (jako je například FTP klient) a moc toho nenastavíte. Nepříjemné jistě také je, že povinností je umístit na své stránky reklamu, ale musíte tak učinit ručně, žádný systém to neudělá. Nicméně pro
GB prostoru to stojí za to. Během
testu s námi server komunikoval příjemnou rychlostí  –  kB/s (tedy
 – , Mb/s), což je (vzhledem k velikosti poskytovaného prostoru) jistě
také výhodou.

ní) nebo přes jeho zabezpečenou verzi SFTP.
Hned první strana registrace potěší uživatele tím, že nabízí možnost
vytvořit si svůj účet v (!) různých
doménách druhého řádu. (Jsou to:
webovka.eu, ezin.cz, ic.cz, yc.cz, hu.cz,
yw.sk, tym.sk, hustej.net, okamzite.eu,
clanweb.cz, vyjimecny.cz, wu.cz, own.cz,
phorum.cz, tym.cz, kx.cz a chytry.cz.)
Další okno průvodce naopak zklame,
neboť zcela zbytečně „vyzvídá“ osobní údaje o uživateli. Sice nemusíte
zadat pravdivá data, ale to na věci příliš nemění. Zbylá část registrace probíhá již svižně. Jen na konci by mohlo být více zvýrazněno upozornění, že
své stránky musíte nahrát do  hodin
– jinak bude účet zrušen.
Všechny slíbené funkce jsou skutečně k dispozici, drobným problémem bylo pouze to, že nám nefungovala uváděná adresa serveru FTP –
museli jsme využít adresu p://www.
ic.cz. FTP pak alespoň komunikuje
rychlostí kolem  kB/s (tj.  Mb/s),
i když nezřídka má tendenci spojení
přerušit. Reklama se na stránky umístí automaticky. Uživatel má k dispozici velmi schopné administrační rozhraní, jehož konﬁgurační možnosti
si nezadají s profesionálními placenými hostingy. Navíc obsahuje všechny
potřebné nástroje pro správu (obsahuje i webového FTP klienta), tudíž
uživatel nemusí pro práci se stránkami instalovat vůbec žádný další soware. Nakonec musíme jmenovat ještě
obsažený nástroj pro vytváření statistik přístupů na stránky.

WEBZDARMA.CZ
Jediný webový
nástroj, který je
na serveru Hostuju.cz k dispozici, je
phpMyAdmin pro
správu databáze.

nepřehledná registrace, chybějící administrační rozhraní, reklama se nevkládá automaticky

IC.CZ
Další šikovný freehosting si může
uživatel zaregistrovat na adrese
www.ic.cz. Dostane k dispozici slušných  MB prostoru a neomezený
přenos dat, server podporuje několik typů databází, dvě verze jazyka
PHP a komunikovat lze přes protokol
FTP (k dispozici je i webové rozhra-

Freehosting, který naleznete na adrese www.webzdarma.cz, patří ke stálicím českého internetu. Svému uživateli poskytuje dostatečných  –  MB
prostoru (podle nastavení reklamy),
podporu pro skriptování pomocí jazyka PHP, databázi MySQL a nezbytnou
komunikaci přes protokol FTP.
Průvodce registrací je velmi pěkně zpracován, uživatel je vždy stručně a jasně informován o tom, co se po
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250 MB prostoru, neomezený tok dat, sedmnáct domén,
rozsáhlá konﬁgurace, správa přes web, statistiky
„vyzvídající“ registrační formulář, drobné problémy s FTP

Registrační formulář freehostingu IC.cz se zcela zbytečně ptá
na osobní údaje uživatele.

Všechny FTP servery s námi komunikovaly velmi
dobrou rychlostí.

SLOVNÍČEK

něm chce. Díky tomu – i přes relativní komplikovanost – zaslouží registrace pochvalu. Mnoho uživatelů zřejmě
potěší fakt, že adresu svých stránek
mohou sestavovat kromě libovolného (volného) jména také z (!) zajímavých domén druhého řádu. (Jsou to:
borec.cz, czechian.net, czweb.org, euweb.cz,
chytrak.cz, kvalitne.cz, mysteria.cz, nazory.cz, prodejce.cz, unas.cz, vyrobce.cz,
webz.cz, webzdarma.cz, web.cz, wz.cz
a xf.cz.)
Zkušenosti serveru Webzdarma.cz
jsou na službě vidět. Vše funguje, jak
má a jak je slibováno. Pokud bychom
chtěli hledat nějaký zápor, můžeme
snad uvést jen nutnost pamatovat
si adresu administračního rozhraní (www.webzdarma.cz/admin), neboť
odkaz na něj na stránkách nenajdete.

Ale to je opravdu detail. Když už jsme
u administračního rozhraní, je nutno také říci, že možnosti nastavení
jsou dostačující a že rozhraní obsahuje všechny nástroje potřebné pro správu stránek. Jen by možná mohlo být
přehlednější. Za zvláštní zmínku stojí
také velmi přehledná a obsáhlá nápověda na stránkách služby. A aby bylo
porovnání kompletní, dodejme, že
FTP server s námi komunikoval dostatečnou rychlostí, tedy zhruba  kB/s
aha
(tj. asi   kb/s).

Doména, přesněji řečeno doménové jméno, je název
(vzdáleného) počítače na internetu, poskytujícího nějakou
službu. Přesněji řečeno se tento název skládá z více doménových jmen oddělených tečkou. Každá doména pak má určitou váhu (tzv. řád domény) a od nejvýznamnější k nejméně
významné postupujeme zprava doleva. Kupříkladu adresa
www.centrum.cz obsahuje doménu prvního řádu cz, doménu druhého řádu centrum a doménu třetího řádu www.
Přenos dat neboli trafﬁc je limit, který říká, jaké maximální množství dat mohou uživatelé při prohlížení stránek
stáhnout. Tento limit se vztahuje k určitému časovému
období (obvykle měsíc) a zabraňuje přetěžování serveru.
Kupříkladu zabraňuje tomu, aby byl hosting využíván jako
úschovna velkých souborů.
Skriptování PHP (resp. ASP) – server podporuje jazyk
PHP či ASP. Tyto jazyky umožňují tvůrcům stránek vytvářet
dynamické prvky, například ankety.
Podpora databází – stránky mohou být tvořeny nejen
soubory, ale i obsahem databáze.
Diskový prostor – maximální velikost (obvykle v megabajtech) webových stránek, které lze na server nahrát.
Podpora FTP – pro nahrávání webových stránek na server je možné využít protokolu FTP (File Transfer Protocol),
který je speciálně určen pro přenos souborů. K tomu je
zapotřebí speciálního programu, tzv. FTP klienta. S ním se
pracuje podobně jako s průzkumníkem ve Windows – doporučujeme program FileZilla (http://download.chip.eu/cz/
FileZilla-2.2.32_103075.html).

Jednou ze
silných stránek
freehostingu
Webzdarma.cz
je rozsáhlá
nápověda.

PLACENÝ HOSTING

WEBZDARMA

Chcete kvalitnější služby, nechcete mít na stránkách reklamu, požadujete i vlastní doménu druhého řádu a jste za
to ochotni zaplatit i nějakou tu korunu? Zkuste například
Český hosting (www.cesky-hosting.cz), nositele ceny českého internetu Křišťálová lupa v kategorii Webhoster roku
2006. Kompletní webhosting nabízí tato ﬁrma za cenu cca
1500 Kč včetně DPH.
Další placené webhostingy naleznete na adresách:
www.ignum.cz, www.banan.cz, www.forpsi.com,
www.czechia.com, www.mediaweb.cz, www.webdum.cz,
www.web4u.cz, www.cz-online.cz, www.ceskyserver.cz a
www.aerohosting.cz
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přehledná registrace, šestnáct domén, správa
přes web, statistiky, nápověda
drobné nedostatky
administrace
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