
 1

Publicarea paginii Web 

După ce aţi creat şi testat toate paginile pentru site-ul Web, puteţi să le publicaţi, 
pentru ca toată lumea să le vadă. 

Dacă lucraţi într-o reţea locală, le veţi putea publica pe intranetul (reţeaua internă) 
şcolii. Aceasta înseamnă că orice alt utilizator al reţelei va putea vedea paginile. 
Administratorul reţelei vă poate da informaţii despre modul cum puteţi să faceţi acest lucru. 

Dacă doriţi să publicaţi paginile pe World Wide Web, va trebui să găsiţi o firmă care 
găzduieşte site-uri Web (un server Web), de la care veţi obţine spaţiu Web, un URL (adresa 
site-ului), un nume de utilizator şi o parolă. Trebuie să găsiţi şi o cale de a transfera 
fişierele în spaţiul Web.  

În continuare, vom prezenta două metode: folosirea unui folder Web şi programul 
FTP. 

Trebuie să aveţi un cont de e-mail înainte de a solicita un cont web. Dacă nu aveţi un 
cont de e-mail, intraţi pe www.hotmail.com şi solicitaţi unul. 

Solicitarea unui cont Web 

Acesta este primul pas. Există mai multe firme care găzduiesc site-uri Web şi care îţi 
vor permite să publici direct în Internet pagini Web realizate cu Office 2000. Unele firme 
oferă gratuit acest serviciu, dar automat, în site-ul tău vor apărea materiale publicitare. (Aşa 
obţin profit aceste firme!) Unele dintre firmele care oferă gratuit acest serviciu sunt: 

Yahoo! GeoCities (http://geocities.yahoo.com) 
Tripod   (http://www.tripod.lycos.com) 
Angelfire   (http://angelfire.lycos.com) 
TalkCity   (http://www.talkcity.com) 

Toate site-urile menţionate oferă instrucţiuni pas cu pas. Vom folosi ca exemplu site-
ul Tripod. 

Firmele care găzduiesc pagini Web îşi modifică adesea procedurile, astfel încât, 
atunci când tu veţi solicita spaţiu pe Web, aceşti paşi s-ar putea să difere. 

� Conectaţi-vă la www.tripod.lycos.com  
� Executaţi clic pe Sign up (înscriere). 
� Completaţi formularul de înscriere (fiţi foarte atenţi la numele de membru). 
� Executaţi clic pe butonul Submit (expediere) al formularului. 

Parola vă va fi expediată prin e-mail. Acest lucru se întâmplă, de obicei, repede, dar poate 
dura până la 48 de ore! 

Adresa site-ului Web va fi: 
http ://members.tripod.com/<numeledemembru>/default.html 

Pentru a efectua pasul următor, trebuie să fiţi conectat la Internet, pentru a transfera 
fişierele cu pagini Web pe serverul Web. Aceasta se realizează în două moduri : 

� prin crearea unui folder Web,  
� prin folosirea programului FTP, acceptat gratuit de majoritatea firmelor care 

găzduiesc pagini Web. 

Crearea unui folder Web 

Un folder Web este o scurtătură de la programul Word către un folder de pe serverul 
Web. Folosind folderele Web, puteţi salva informaţiile direct pe serverul Web aflat pe 
Internet sau pe un intranetul local. 
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� Din desktop-ul Windows, executaţi dublu clic pe  My Computer 

� Executaţi dublu clic pe pictograma Web Folders (sau, dacă ai Microsoft 
Windows 2000, dublu clic pe My Network Places or Network Neighbourhood) (locurile 
mele în reţea sau vecinătatea în reţea). 

� Execută dublu clic pe pictograma Add Web Folders (adaugă folderul Web) 
(sau, dacă ai Microsoft Windows 2000, dublu clic pe Add Network Place).  
 

 
 

� În caseta de dialog Type the location to Add (scrieţi locaţia de adăugat), scrieţi 
adresa sitului: http://members.tripode.com/numele_de_membru 
 

 
Introducerea adresei foiderului Web 

 
� Executaţi clic pe Next. 

În caseta de dialog Enter Network Pasword (introduceţi parola pentru reţea), scrieţi numele 
de membru (numele utilizatorului) şi parola acceptate pentru contul dvs. Web. 
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� Executaţi clic pe OK. 
� Execută clic pe OK. 
� În caseta de dialog Add Web Folder, scrieţi un nume pentru acest folder Web 

sau acceptaţi-l pe cel care vi se atribuie, de exemplu, popescu_site on mbers.tripod.com 

 

Numirea folderului Web 

� Executaţi clic pe Finish. 
 

 

În My Computer, veţi vedea acum folderul Web nou, care a fost creat. 
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Acum trebuie să transferaţi paginile Web pe serverul Web gazdă. Pentru aceasta, veţi 
transfera fişierele pe care le-aţi creat în lucrările anterioare în noul  folder Web (de exemplu, 
mariasiteonmembers.tripod.com). Bineînţeles, trebuie să fiţi încă conectat la Internet. 

� Deschideţi Windows Explorer 
� Găsiţi folderul unde aţi salvat paginile Web. 
� Selectaţi toate fişierele. 
� Din meniul Edit, executaţi clic peCopy 
� Executaţi clic pe folderul nou Web pe care tocmai l-aţi creat (de exemplu, 

popescusite on members.tripod.com). 
� Din meniul Edit, execută clic pe Paste 
Toate fişierele de pagini Web vor fi copiate în noul folder Web şi, automat, pe 

serverul Web. 

 
Copierea fişierelor pe folderul Web şi pe serverul Web 

Când copierea s-a încheiat, pagina va fi încărcată pe serverul Web. 

Transferarea fişierelor folosind FTP-ul 

Uneori, crearea unui folder Web poate consuma foarte mult timp; de aceea o altă 
metodă este de a transfera fişierele, folosind programul FTP (File Transfer Protocol) oferit 
de firma care vă găzduieşte paginile. Pare complicat, dar nu este. 

� Deschideţi Internet Explorer. 
� În caseta Address, scrieţi: 

ftp://numeledemembru:parola@ftp.tripod.com 
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Nu uitaţi! În cazul nostru, numele de membru este popescusite. (Dar parola o ştie 
numai el!) 

Veţi fi conectati la spaţiul Web. 
Deschideţi Windows Explorer pentru a vedea fişierele de pagini Web pe hard discul 

calculatorului. 
Trageţi fişierele în Internet Explorer, pentru a le copia în spaţiul Web. 

 

Folosirea FTP-ului pentru transferul paginilor Web pe serverul Web 

Verificţi site-ul: 
� În Internet Explorer, scrieţi adresa paginii de start (de exemplu : 

http://members.tripod.com/ …. /default.htm). 
� Dacă va  apărea pagina  Web. Felicitări! 

Testaţi hiperlegăturile către celelalte 3 pagini, hiperlegăturile din pagina de start către 
alte site-uri şi hiperlegăturile către fişierele de sunet. 

� Verificaţi dacă sunt afişate toate imaginile şi dacă nu este nevoie de prea mult timp 
pentru încărcarea lor. 

Firma gazdă Web va pune reclame în paginile dvs. dar nu puteţi face nimic în legătură 
cu aceasta. 


