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29/10/11 - Migració al cloud
Després de barrinar-ho un temps he decidit migrar el bloc als serveis cloud
d'amazon.
Aquests serveis es diuen amazon ec2 (elastic cloud) i tenen alguns avantatges:
? El primer any no pago res per la màquina virtual més bàsica, amb CentOS, 10 GB
d'espai i 620 MB de RAM
? La velocitat de servir les planes pot arribar fins a 250 Mbit/segon amb la màquina
més senzilla

Fins ara disposava de vàries màquines virtuals VmWare dins d'un servidor físic de
la meva propietat amb dos processadors Xeon de dos nuclis amb 12 GB de RAM.
La màquina virtual del bloc era Windows 2003 Server de 32 bit, amb 3 GB de RAM
on hi tenia projectes que anava desenvolupant.
El bloc corria amb Apache, MySQL i PHP.
Tenia capacitat per a enviar 10 Mbit/segon i un tràfic mensual base contractat de 10
GB (Gigabytes) i pagava per excés de tràfic.
Tenia diverses adreces Ip i per tot pagava 150 EUR al mes.
Ara passaré a pagar 0 EUR al mes durant el primer any.
Feia temps que pensava a fer aquesta migració però m'agradava tenir un servidor
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connectat a Internet, per a poder fer proves de rendiment i optimització,
experimentar i descobrir més coses en detall. Amb la mala passada que m'han fet a
la feina, he decidit fer el pas definitiu.
La migració ha anat bé, vaig instal·lar Apache i MySQL + PHP + pear a la màquina
base, he migrat les dades del servidor antic (el tràfic entrant a amazon no es paga):
base de dades i arxius, i he configurat l'apache amb diferents directives i he activat
els rewrites i he corregit un problema amb uns arxius amb extensió en majúscula
que es veien en windows però en Linux no (windows no distingeix entre majúscules
i minúscules a nivell de noms d'arxiu però unix sí).
Finalment, una cosa que molta gent no sap com solucionar, s'ha de modificar la
configuració des del tauler de wordpress per a indicar-li on deixarà les imatges que
pugem.

Si trobeu problemes si us plau feu-m'ho saber.
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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