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Poznaj najprostsze sposoby tworzenia efektownych stron internetowych
• Jak kontrolowaæ wygl¹d witryny za pomoc¹ arkuszy stylów?
• Jak w prosty sposób zbudowaæ sprawnie dzia³aj¹c¹ i nowoczesn¹
stronê internetow¹?
• Jak przyci¹gn¹æ zwiedzaj¹cych i stworzyæ spo³ecznoœæ sieciow¹?
Ze wzglêdu na b³yskawicznie zmieniaj¹ce siê technologie, metody i mo¿liwoœci narzêdzi
s³u¿¹cych do budowy stron internetowych potrzebujesz naprawdê nowoczesnego
podrêcznika, aby stworzyæ w³asn¹, wyj¹tkow¹ witrynê. „Tworzenie stron WWW.
Nieoficjalny podrêcznik. Wydanie II” szybko wprowadzi Ciê w fascynuj¹cy œwiat budowy
stron WWW. Dziêki temu poradnikowi stworzysz w³asne miejsce w cyberprzestrzeni
i przyci¹gniesz tysi¹ce u¿ytkowników.
Niniejsza ksi¹¿ka zawiera wszystkie niezbêdne informacje s³u¿¹ce tworzeniu rewelacyjnych
witryn WWW – z uwzglêdnieniem aktualnych i nowoczesnych technik wzbogacania ich
o elementy zdecydowanie podnosz¹ce atrakcyjnoœæ stron. Dziêki temu podrêcznikowi
poznasz nie tylko najwa¿niejsze podstawy, ale tak¿e dowiesz siê, jak upiêkszaæ witrynê
za pomoc¹ stylów CSS, dodawaæ elementy stworzone w jêzyku JavaScript oraz grafikê,
filmy i muzykê, a tak¿e umieszczaæ stronê w Internecie, aby mog³a efektywnie dla
Ciebie pracowaæ.
• Typy witryn
• Znaczniki XHTML
• Umieszczanie strony w Internecie
• Protokó³ FTP
• Praca z tekstem
• Obs³uga stylów CSS w przegl¹darkach
• Tworzenie regu³ klas
• Dodawanie grafiki
• £¹czenie stron
• Zarz¹dzanie witryn¹
• Tabele, warstwy i funkcje
• £¹cza pocztowe i grupy dyskusyjne
• Jêzyki skryptowe
• Blogi
Nieoficjalny podrêcznik to Twój niezbêdnik przy budowie efektownej strony WWW

Spis treci
Nieoficjalna czoówka .......................................................................................11
Wprowadzenie .................................................................................................. 15

Cz I Witamy w sieci WWW ...................................................... 21
Rozdzia 1. Przygotowa si na sie .................................................................23
Wprowadzenie do WWW ........................................................................... 23
Przegldarki WWW ................................................................................ 24
Serwery WWW ....................................................................................... 28
Planowanie witryny WWW ....................................................................... 29
Typy witryn ........................................................................................... 29
Pozna odwiedzajcych .......................................................................... 32
Czas ycia witryny ................................................................................. 33
Tworzy dobre projekty .......................................................................... 34
Skadniki witryny WWW ........................................................................... 36

Rozdzia 2. Tworzenie pierwszej strony ..........................................................39
Anatomia strony WWW ............................................................................ 39
Otwieranie dokumentu XHTML ............................................................ 40
Tworzenie wasnych plików XHTML ..................................................... 44
Definicja typu dokumentu ..................................................................... 45
Znaczniki XHTML ................................................................................... 47
Co znajdziemy w znaczniku ................................................................... 48
Omówienie znaczników ......................................................................... 49
Zagniedanie znaczników ..................................................................... 50
Dokument XHTML .................................................................................. 51
Podstawowa struktura dokumentu ......................................................... 52
Dodawanie treci ................................................................................... 54
Tworzenie struktury tekstu .................................................................... 55

A gdzie s obrazki? .................................................................................59
Dziesi najwaniejszych znaczników (i jeszcze kilka innych) .................61
Sprawdzanie stron WWW pod ktem bdów ..........................................64

Rozdzia 3. Umieszczanie strony w sieci ..........................................................69
Jak dziaa udostpnianie stron WWW ........................................................69
Adres URL .............................................................................................70
Jak przegldarka analizuje adres URL ......................................................72
Nazwy domen ...........................................................................................73
Wybieranie waciwej nazwy ...................................................................74
Szukanie nazwy ......................................................................................76
Rejestrowanie nazwy ..............................................................................77
Darmowe domeny ..................................................................................82
Swoje miejsce w internecie ........................................................................82
Nieco szczegóów ...................................................................................83
Ocena potrzeb ........................................................................................85
Wybieranie pakietu ................................................................................89
Darmowe usugi udostpniania witryn ...................................................94
Przenoszenie plików ..................................................................................96
Przesyanie plików za pomoc przegldarki .............................................96
Protokó FTP ..........................................................................................98

Rozdzia 4. Skuteczne narzdzia .................................................................... 101
Wybieranie narzdzia .............................................................................. 102
Typy edytorów stron WWW ................................................................. 103
Jak znale darmowy edytor XHTML .................................................... 104
Profesjonalne edytory XHTML ............................................................. 108
Praca z edytorem XHTML ....................................................................... 110
Zaczynamy .......................................................................................... 110
Wiele widoków ..................................................................................... 111
Tworzenie strony WWW w widoku kodu .............................................. 113
Tworzenie strony WWW w trybie WYSIWYG ....................................... 115
Zarzdzanie witryn WWW .................................................................. 118

Cz II Tworzenie lepszych stron WWW .................................. 127
Rozdzia 5. Tekstowe znaczniki XHTML ........................................................ 129
Tekst i sie WWW ................................................................................... 129
Struktura logiczna a fizyczne formatowanie .......................................... 130
Kaskadowe arkusze stylów CSS ............................................................ 132
Podstawowe tekstowe znaczniki XHTML ................................................ 133
Akapity ................................................................................................ 135
Znaki koca wiersza ............................................................................. 136
Nagówki .............................................................................................. 138
Poziome linie ....................................................................................... 139
Tekst wstpnie sformatowany .............................................................. 139

4

SPIS TRECI

Cytaty .................................................................................................. 140
Znaczniki <div> i <span> ................................................................. 143
Znaczniki XHTML opisujce listy ........................................................... 143
Listy numerowane ............................................................................... 144
Listy wypunktowane ............................................................................ 146
Listy definicji ....................................................................................... 147
Zagniedanie list ................................................................................ 148
Formatowanie wewntrzwierszowe ......................................................... 148
Kursywa, pogrubienie i podkrelenie ..................................................... 149
Wyrónienie i uwypuklenie .................................................................. 150
Indeks dolny, indeks górny i przekrelenie ............................................ 150
Telegraf ............................................................................................... 151
Znaki specjalne .................................................................................... 151
Jzyki inne ni angielski ....................................................................... 154

Rozdzia 6. Arkusze stylów ............................................................................ 157
Podstawowy arkusz stylów ...................................................................... 158
Trzy typy stylów ................................................................................... 158
Obsuga stylów CSS w przegldarkach .................................................. 160
Anatomia regu .................................................................................... 160
Stosowanie arkuszy stylów ................................................................... 163
Kaskada stylów .................................................................................... 168
Dziedziczenie ....................................................................................... 169
Kolory ..................................................................................................... 171
Okrelanie kolorów .............................................................................. 172
Odnajdywanie waciwego koloru ......................................................... 173
Czcionki ................................................................................................. 175
Definiowanie czcionki .......................................................................... 177
Odnajdywanie waciwej czcionki ......................................................... 179
Rozmiary czcionek ............................................................................... 180
Wyrównanie tekstu i odstpy ................................................................... 185
Wyrównania ........................................................................................ 186
Odstpy ............................................................................................... 187
Waciwo white-space ....................................................................... 189
Obramowania ......................................................................................... 190
Obramowania podstawowe .................................................................. 190
Tworzenie adniejszych obramowa ..................................................... 191
Zastosowanie obramowania do oddzielania sekcji strony ...................... 192
Selektory klas .......................................................................................... 193
Tworzenie regu klas ............................................................................ 194
Zmniejszanie nakadu pracy za pomoc znacznika <div> .................... 197
Ogólniejsze reguy klas ......................................................................... 199
Tworzenie arkusza stylów dla caej witryny .......................................... 200

Rozdzia 7. Dodawanie grafiki ....................................................................... 201
Obrazki w sieci WWW ............................................................................ 201
Znacznik <img> ................................................................................. 202
Alternatywny tekst ............................................................................... 203
SPIS TRECI

5

Rozmiar obrazka .................................................................................. 204
Formaty plików graficznych .................................................................. 206
Umieszczanie obrazków na kolorowych tach ....................................... 210
Obrazy i style ........................................................................................... 212
Obrazki wstawiane w wiersz tekstu ....................................................... 213
Obramowania ...................................................................................... 214
Obrazy oblewane tekstem ..................................................................... 214
Dodawanie podpisów ........................................................................... 217
Obrazki w tle ........................................................................................ 218
Techniki uywania grafiki ....................................................................... 222
Graficzny tekst ..................................................................................... 223
Ta pozostaych elementów strony ........................................................ 224
Graficzne listy wypunktowane .............................................................. 225
Gdzie znale darmow grafik ................................................................ 226

Rozdzia 8. czenie stron ..............................................................................229
Znacznik kotwicy .................................................................................... 229
cza wewntrzne i zewntrzne ............................................................ 230
cza wzgldne i foldery ........................................................................ 234
Tworzenie czy do innych rodzajów dokumentów ................................ 239
cza obrazkowe i mapy obrazków ........................................................... 239
Dodawanie zakadek ................................................................................ 244
Kiedy psuj si dobre cza ....................................................................... 246
Zarzdzanie witryn ............................................................................. 247
Kontrolowanie czy ............................................................................. 248
Stosowanie przekierowania ................................................................... 251

Rozdzia 9. Narzdzia ukadu strony .............................................................253
Wyzwanie w postaci miejsca na ekranie ................................................... 254
Testowanie stron o rónych rozmiarach ................................................ 255
Tabele ..................................................................................................... 257
Anatomia tabeli ................................................................................... 258
Formatowanie obramowania tabeli ....................................................... 260
Rozciganie komórek ........................................................................... 262
Wielko i wyrównanie tabeli ................................................................ 264
Ukadanie strony za pomoc tabel ........................................................ 268
Ukadanie strony za pomoc stylów ......................................................... 271
Tworzenie struktury stron WWW z uyciem znacznika <div> ............. 273
Lepsze selektory ................................................................................... 274
Pywajce elementy .............................................................................. 276
Pozycjonowanie bezwzgldne ............................................................... 277
Warstwy ............................................................................................... 279
czenie pozycjonowania bezwzgldnego i wzgldnego ......................... 282

Rozdzia 10. Strony WWW z wieloma sekcjami .............................................287
Strony WWW z wieloma sekcjami ........................................................... 288
Dyrektywy SSI ......................................................................................... 289

6

SPIS TRECI

Podstawy obsugi ramek .......................................................................... 292
Tworzenie strony z ramkami ................................................................ 293
Umieszczanie dokumentów w zestawie ramek ..................................... 296
Wybieranie ramek ................................................................................ 298
Tworzenie lepszych stron z ramkami ....................................................... 301
Obramowania ramek i zmiany rozmiarów ............................................ 301
Przewijanie .......................................................................................... 303
Przegldarki nieobsugujce ramek ....................................................... 305
Adresy URL dla ramek ......................................................................... 306
Zagniedanie zestawów ramek ........................................................... 307
Inna metoda zagniedania ramek ........................................................ 309
Szablony stron ........................................................................................ 312
Czym s szablony stron? ...................................................................... 313
Tworzenie nowego szablonu stron ........................................................ 313
Anatomia szablonu stron ..................................................................... 315
Zastosowanie szablonu stron ............................................................... 318

Cz III Komunikowanie si z odwiedzajcymi stron ............323
Rozdzia 11. Przyciganie odwiedzajcych ....................................................325
Plan promocji witryny WWW .................................................................. 325
Przekazywanie informacji ........................................................................ 327
cza wzajemne ................................................................................... 327
Webringi .............................................................................................. 329
Bezwstydna promocja swojej witryny .................................................... 330
Powracajcy uytkownicy ..................................................................... 331
Dodawanie znaczników meta .................................................................. 332
Znacznik opisu strony .......................................................................... 335
Znacznik sów kluczowych ................................................................... 335
Katalogi i wyszukiwarki stron .................................................................. 336
Katalogi witryn ..................................................................................... 337
Wyszukiwarki ...................................................................................... 341
Odwiedzajcy .......................................................................................... 348
Google Analytics .................................................................................. 349
Rejestrowanie w usudze Google Analytics ........................................... 351
Analizowanie ruchu sieciowego dla witryny WWW ............................... 353

Rozdzia 12. Umoliwianie uytkownikom komunikowania si
z nami (i ze sob) ....................................................................... 361
Przeksztacanie witryny w spoeczno .................................................... 362
Uatwianie uytkownikom wysyania e-maili .......................................... 364
cza pocztowe .................................................................................... 364
Formularze XHTML ............................................................................ 365
Dodawanie do witryny forów i grup dyskusyjnych .................................... 375
Google Groups ..................................................................................... 376
Tworzenie grupy .................................................................................. 377

SPIS TRECI

7

Uczestniczenie w yciu grupy ............................................................... 381
Zarzdzanie grup ................................................................................ 383

Rozdzia 13. Zarabianie za pomoc swojej witryny ..................................... 389
Zarabianie w sieci WWW ......................................................................... 390
Google AdSense ...................................................................................... 391
Zapisa si do usugi AdSense ............................................................... 393
Tworzenie reklamy ............................................................................... 395
Umieszczanie reklam na swoich stronach ............................................. 402
Wyszukiwanie za pomoc Google’a ...................................................... 404
Amazon Associates ................................................................................. 408
Doczenie do programu ....................................................................... 410
Generowanie czy programu Amazon Associates ................................. 411
Narzdzia PayPal ..................................................................................... 415
Zakadanie konta w PayPal ................................................................... 418
Przyjmowanie patnoci ........................................................................ 420
Tworzenie wirtualnego koszyka na zakupy ........................................... 426
Odbieranie pienidzy ............................................................................ 429

Cz IV Upikszanie stron WWW ..............................................431
Rozdzia 14. JavaScript: interaktywne strony WWW ................................... 433
Pozna jzyk JavaScript ............................................................................ 433
Programowanie po stronie klienta i po stronie serwera .......................... 434
Jzyki skryptowe ................................................................................... 436
JavaScript ................................................................................................ 436
Znacznik <script> .............................................................................. 436
Zmienne .............................................................................................. 440
Funkcje ................................................................................................ 443
Zewntrzne pliki skryptów ................................................................... 448
Dynamiczny XHTML .............................................................................. 450
Obiekty XHTML .................................................................................. 450
Zdarzenia ............................................................................................. 456
Podmiany obrazków ............................................................................. 459
Tekst zwijany ....................................................................................... 460
Interaktywne formularze ...................................................................... 464
Skrypty dostpne w sieci .......................................................................... 466
Wyszukiwanie skryptów ....................................................................... 467

Rozdzia 15. Wymylne przyciski i menu ........................................................473
Tworzenie wymylnych przycisków ......................................................... 473
Generowanie obrazków przycisku ......................................................... 475
Tworzenie dynamicznych przycisków ................................................... 482
Tworzenie dynamicznych przycisków w edytorach Dreamweaver
i Expression Web ............................................................................... 488

8

SPIS TRECI

Tworzenie adnych menu ........................................................................ 489
Samodzielne przygotowanie niewielkich menu ..................................... 490
Menu firm trzecich .............................................................................. 494

Rozdzia 16. Audio i wideo ............................................................................. 501
Czym s multimedia ............................................................................... 502
czenie, osadzanie i hosting ................................................................ 502
Typy plików multimedialnych ............................................................. 504
Odtwarzanie muzyki w tle ....................................................................... 506
Znacznik <embed> ............................................................................. 506
Efekty dwikowe ................................................................................. 511
Odtwarzacze MP3 Flash .......................................................................... 514
Odtwarzacz E-Phonic ........................................................................... 514
Ptle programu Flashtrak ..................................................................... 519
Filmy ...................................................................................................... 521
Przygotowywanie filmu ........................................................................ 522
Osadzanie filmu i tworzenie cza do niego ........................................... 524
Umieszczanie filmów w serwisie YouTube ........................................... 525

Cz V Blogi ...............................................................................535
Rozdzia 17. Blogi ............................................................................................537
Czym s blogi .......................................................................................... 538
Kanay RSS .......................................................................................... 541
Udostpnianie blogów w internecie ...................................................... 543
Zaczynamy prac nad blogiem ................................................................. 545
Tworzenie bloga ................................................................................... 545
Zarzdzanie blogiem ............................................................................ 550
Modyfikowanie rónych ustawie ........................................................ 552
Szablony .............................................................................................. 554
Tworzenie wpisów formatowanych ...................................................... 556

Dodatki ........................................................................................559
Dodatek A Skrócony podrcznik jzyka XHTML ............................................ 561
Dodatek B Przydatne witryny WWW .............................................................589
Skorowidz ........................................................................................................ 601

SPIS TRECI

9

3

ROZDZIA

Umieszczanie
strony w sieci

W

poprzednim rozdziale poznawalimy podstawy jzyka XHTML na przykadzie prostej strony z podaniem o prac. Oczywicie mona zrobi jeszcze wiele, aby j poprawi , ale zanim przejdziemy do bardziej zaawansowanych prac, dobrze byoby przyjrze si jednemu z najwaniejszych zagadnie dotyczcych sieci WWW — umieszczaniu stron w internecie.

W tym rozdziale na pocztek poznamy metody dziaania serwerów WWW. Wyposaeni w zestaw informacji technicznych z najwyszej póki bdziemy mogli zacz
szuka kogo, kto bdzie udostpnia nasz witryn. Najczciej bdziemy musieli
znale firm, która pozwoli nam umieci witryn na swoim serwerze WWW.
Musimy tylko okreli wymagania, moliwoci dostpu do takiego serwera i zacz
przeglda oferty!

Jak dziaa udostpnianie stron WWW
Jak dowiedzielimy si w rozdziale 1., sie WWW nie jest przechowywana na pojedynczym komputerze ani te nie jest w posiadaniu jednej firmy. Poszczególne skadniki sieci (witryny WWW) rozsiane s po caym wiecie i przechowywane na milionach komputerów (serwerów WWW). To, e na pierwszy rzut oka wszystkie te
strony sprawiaj wraenie, jakby byy czci jednego rodowiska, to tylko bardzo
delikatna iluzja. W rzeczywistoci internet jest tylko zbiorem standardów umoliwiajcych komputerom komunikowanie si ze sob.
W jaki sposób nasz komputer jest w stanie odnale w tej pltaninie komputerów
interesujc nas stron WWW? Jest to moliwe dziki adresowi URL (Uniform Resource Locator), czyli po prostu adresowi strony WWW (na przykad www.google.com),
który wpisujemy do przegldarek.

Jak dziaa udostpnianie
stron WWW

Adres URL
Adres URL skada si z kilku elementów. Niektóre z nich s opcjonalne, poniewa
s automatycznie uzupeniane przez przegldark albo serwer WWW. Inne elementy adresu s wymagane. Na rysunku 3.1 adres http://www.SprzedajSmieciZa
Zloto.com/Kupujacy/lista.htm zosta rozoony na czci pierwsze.

Rysunek 3.1. Typowy adres URL skada si z czterech czci. Pierwsza z nich (protokó) identyfikuje standardy
WWW, z którymi jest zgodna strona. Druga cz (domena) okrela serwer WWW, z którego chcemy skorzysta.
Trzecia i czwarta cz adresu opisuj ciek i plik na serwerze WWW

Jak wida , w jednym wierszu tekstowym adresu WWW zapisanych jest wiele
informacji, do których nale:
x Protokó — identyfikuje wybran metod transmisji danych. Innymi sowy

protokó okrela, jak przegldarka powinna komunikowa si z serwerem
WWW. Strony WWW przesyane s za pomoc protokou HTTP (HyperText
Transfer Protocol), co oznacza, e w adresie w czci protokou musi znale
si zapis http:// lub https://. Ten drugi przedrostek tworzy bezpieczne
poczenie na bazie protokou HTTP, w którym wszystkie przesyane informacje (takie jak hasa lub numery kart kredytowych) s szyfrowane. W wikszoci przegldarek nie ma potrzeby wpisywania tej czci adresu URL. Na
przykad po wpisaniu adresu www.google.pl przegldarka automatycznie
uzupeni go do postaci http://www.google.pl.
Uwaga: Oczywicie protokó http:// przeznaczony jest do przegldania sieci WWW, ale róne
przegldarki pozwalaj te na stosowanie innych protokoów i wykonywanie innych operacji. Typowym przykadem jest tu protokó ftp:// pozwalajcy na przesyanie plików oraz protokó file://
pozwalajcy na odczytywanie plików znajdujcych si na dysku twardym komputera.
x Domena — identyfikuje serwer WWW, czyli komputer przechowujcy witryn

WWW, któr chcemy obejrze . Zgodnie ze star konwencj takie komputery
najczciej otrzymuj nazwy zaczynajce si od przedrostka www., co od razu
identyfikuje je jako serwery WWW. Jak przekonamy si w dalszej czci tego
rozdziau, przyjazna nazwa serwera, taka jak www.google.com lub www.
Microsoft.com, to tak naprawd tylko odpowiednik tego, czego faktycznie przegldarka potrzebuje do zlokalizowania serwera, a mianowicie jego adresu numerycznego.
x

70

cieka — identyfikuje katalog, w którym serwer WWW przechowuje konkretn
szukan stron WWW. Ta cz adresu URL moe skada si z dowolnej
liczby elementów. Na przykad cieka /MojePliki/Sprzedaz/2009 mówi, e
katalog MojePliki zawiera katalog Sprzedaz, który z kolei zawiera katalog 2009.

CZ I i WITAMY W SIECI WWW

Jak dziaa udostpnianie
stron WWW

Uytkownicy systemów Windows musz w tym miejscu uwaa — w adresach
URL znaki rozdzielajce poszczególne katalogi to ukoniki (/), a nie lewe ukoniki (\) uywane w ciekach plików w systemach Windows (na przykad
c:\MojePliki\Biezace). Konwencja ta ma na celu dopasowanie adresów URL do
cieek stosowanych w systemach uniksowych, które jako pierwsze przechowyway strony WWW. Ta sama konwencja uywana jest te w systemach operacyjnych komputerów Macintosh (OS X i nowszych).
Uwaga: Niektóre przegldarki s w stanie skorygowa czsto popeniany przez uytkowników bd
polegajcy na uyciu niewaciwych ukoników. Nie naley jednak na tym polega, poniewa podobne
bdy mog spowodowa nieprawidowe dziaanie tworzonych przez nas stron WWW. Na przykad,
jeeli w znaczniku <img> wstawionym w celu poczenia strony z obrazkiem (zrobilimy to ju na
stronie 60) uyjemy niewaciwego ukonika, obrazek w ogóle si nie pojawi.
x Nazwa pliku — jest ostatni czci cieki, która identyfikuje konkretn

dan stron WWW. Najczciej mona j rozpozna po rozszerzeniu .htm
lub .html, które oznacza plik HTML (praprzodek pliku XHTML).
Wskazówka: Strony WWW czsto otrzymuj rozszerzenie .htm lub .html, cho nigdzie nie zapisano
takiego obowizku. Jeeli w adresie URL znajdziemy dziwne rozszerzenie .terefere, to najprawdopodobniej i tak bdzie chodzio o dokument HTML lub XHTML. Jeeli tylko plik zawiera informacje, które
przegldarka jest w stanie zinterpretowa, to w wikszoci przypadków cakowicie zignoruje ona jego
rozszerzenie. Konwencji tej nie naley jednak ama, poniewa moe to spowodowa zamieszanie
w tworzonej przez nas witrynie.
x Zakadka — (nie naley myli z funkcj przegldarki internetowej o takiej samej

nazwie) jest to opcjonalna cz adresu URL, która identyfikuje pewn pozycj
na stronie WWW. Zakadk rozpozna mona po tym, e zaczyna si zawsze od
znaku krzyyka (#) i umieszczana jest za nazw pliku. Na przykad adres URL
http://www.MarnyInteres.com/index.html#Nowy zawiera w sobie zakadk
#Nowy. Po wpisaniu takiego adresu przegldarka wywietli t cz strony
index.html, w której jej twórca umieci zakadk #Nowy. Wicej informacji
o zakadkach przedstawi na stronie 244.
x Zapytanie — to opcjonalna cz adresu URL, której niektóre witryny WWW

uywaj do przekazywania instrukcji pomidzy stronami. Zapytanie w adresie
mona rozpozna po tym, e zaczyna si od znaku zapytania (?) i umieszczane
jest za nazw pliku. Przykad dziaajcego zapytania w adresie zobaczy mona,
wchodzc na stron www.google.pl i szukajc na przykad sów „pies labrador”. Po klikniciu przycisku Szukaj zostaniemy przekierowani na stron o adresie http://www.google.pl/search?hl=pl&q=pies+labrador&btnG=Wyszukaj+
w+Google&lr=. Taki adres jest oczywicie kopotliwy w analizowaniu, ale
znak zapytania znajdziemy w nim zaraz za sowem search. Z informacji znajdujcych si po prawej stronie znaku zapytania mona wyczyta , e wyszukiwanie odbywa si w jzyku polskim i szukamy stron pasujcych do sów kluczowych pies i labrador. Po wysaniu takiego adresu specjalizowana aplikacja
dziaajca na serwerach Google’a przeanalizuje tre zapytania i wykona odpowiednie wyszukiwanie.

ROZDZIA 3. i UMIESZCZANIE STRONY W SIECI

71

Jak dziaa udostpnianie
stron WWW

Uwaga: Na naszych stronach WWW nie bdziemy korzysta z zapyta, poniewa przeznaczone s
one dla specjalnych aplikacji dziaajcych w sieci WWW, takich jak te pracujce w firmie Google.
Znajomo struktury zapyta pozwala jednak lepiej pozna mechanizmy dziaania sieci WWW.

Jak przegldarka analizuje adres URL
Jak wida , w adresie URL zgromadzonych zostao wiele przydatnych informacji.
Pozostaje pytanie, w jaki sposób przegldarka korzysta z tego adresu do odczytania
potrzebnej nam strony WWW? W celu lepszego opisania tego mechanizmu musimy
rozbi go na czci pierwsze (prosz spojrze na rysunek 3.2).
Rysunek 3.2. Proste
danie WWW zwykle
wymaga wspópracy
przynajmniej kilku
komputerów. Pierwszy z nich (serwer
DNS; numer 2) zwraca
niezwykle wany adres IP, który pozwala
zlokalizowa drugi
komputer (serwer
WWW; numer 5),
na którym zapisana
jest interesujca
nas strona WWW

Podane niej kroki opisuj kolejne operacje wykonywane przez przegldark po
wpisaniu w jej pasku adresu http://www.SprzedajSmieciZaZloto.com/Kupujacy/
lista.htm i naciniciu klawisza Enter.

1. Najpierw przegldarka musi odczyta z adresu nazw serwera, z którym ma
si skontaktowa. W tym celu z adresu URL wydobywa nazw domeny.
W tym przykadzie jest to domena www.SprzedajSmieciZaZloto.com.

2. W celu odnalezienia serwera www.SprzedajSmieciZaZloto.com przegldarka
musi zamieni nazw domeny w posta bardziej przyjazn dla komputerów,
nazywan adresem IP.
Kady komputer podczony do internetu, zarówno serwer jak i zwyczajny
komputer PC, ma swój unikatowy adres IP. W celu odnalezienia adresu IP interesujcego nas serwera WWW przegldarka wyszukuje nazwy domeny w gigantycznym katalogu nazw domen o nazwie DNS (Domain Name Service).
Adres IP skada si z czterech liczb rozdzielanych kropkami. Na przykad witryna
www.SprzedajSmieciZaZloto.com ma adres IP 17.202.99.125.

3. Korzystajc z uzyskanego adresu IP serwera WWW, przegldarka wysya do
niego danie.
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Uwaga: Katalog DNS nie jest przechowywany na tylko jednym komputerze, co oznacza, e przegldarka odpowiednie informacje musi uzyska z internetu. Takie rozwizanie ma jedn bardzo wan
zalet. W normalnych warunkach nazwa firmowej domeny w ogóle nie bdzie si zmienia, poniewa
t nazw klienci zapamitaj najatwiej. Zmienia si moe natomiast adres IP, poniewa nie jest
wykluczone, e firmowa strona WWW zostanie przeniesiona na inny serwer. Jeeli tylko z takim
przeniesieniem powizana bdzie aktualizacja danych DNS, to cao bdzie funkcjonowaa bez adnych
zakóce. Co ciekawe, najczciej w ogóle nie musimy przejmowa si koniecznoci samodzielnego
zarzdzania danymi DNS, poniewa zadanie to automatycznie realizuje dla nas firma obsugujca nasz
witryn WWW.

Droga, jak bdzie musiao takie danie przeby , jest bardzo trudna do okrelenia. Moe ono przej przez wiele poredniczcych serwerów.

4. Serwer WWW po otrzymaniu dania szuka w adresie URL cieki i nazwy
pliku.
W tym przypadku serwer WWW otrzymuje danie przesania pliku lista.htm
znajdujcego si w katalogu Kupujacy. Wyszukuje ten plik i odsya go do przegldarki. Jeeli taki plik nie istnieje, serwer odsya tylko komunikat o bdzie.

5. Przegldarka otrzymuje dan stron XHTML (w postaci pliku lista.htm)
i wywietla j na ekranie.
Adres URL http://www.SprzedajSmieciZaZloto.com/Kupujacy/lista.htm jest typowym przykadem adresu internetowego. W internecie czsto mona si natkn
na znacznie prostsze adresy URL. Prosz na przykad przyjrze si adresowi http://
www.amazon.com. Od razu wida w nim nazw domeny (www.amazon.com),
ale nie ma w nim adnej informacji o ciece i nazwie pliku. Co ma w takim razie
zrobi przegldarka?
Jeeli w adresie URL nie jest podawana nazwa pliku, przegldarka wysya danie
w takiej postaci, jak zostao ono wpisane, i pozwala serwerowi odpowiednio je zinterpretowa . Serwer WWW stwierdza, e nie damy od niego adnego konkretnego pliku, wic wysya domyln stron witryny, która najczciej otrzymuje nazw
index.htm lub index.html. Administrator serwera WWW moe go jednak skonfigurowa tak, e strona domylna moe by zapisana w dowolnym pliku.
Teraz wiemy ju, jak dziaaj adresy URL, a zatem jestemy gotowi do poczenia
naszych stron z globaln sieci. Pierwszym zadaniem bdzie uzyskanie dobrej nazwy
domeny.

Nazwy domen
Dawno temu Szekspir napisa: „Czym jest nazwa? To, co zwiemy ró, pod inn
nazw równie by pachniao”. Nie mia jednak moliwoci sprawdzenia, jaka jest
rónica midzy nazw www.slodkopachnacykwiatzkolcami.biz a nazw www.róa.
com. Krótkie, chwytliwe nazwy domen przycigaj wicej uwagi i s znacznie atwiejsze do zapamitania. Dzisiaj tanie i personalizowane nazwy domen s w zasigu rki
kadego twórcy stron WWW. Jeeli zdecydujemy si na wasn domen, to dobrze
jest powici temu tematowi nieco wicej czasu i zrobi to, jak naley.
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Uwaga: Poprawne nazwy domen zawieraj jedynie litery, liczby i mylniki.

Wybieranie waciwej nazwy
Bardzo szybko przekonamy si, e wikszo ciekawych i krótkich nazw domen
zostaa ju dawno zarejestrowana. Nawet jeeli nie s w posiadaniu rónych ludzi
majcych nadziej, e uda si im póniej odsprzeda tak domen za due pienidze, na pewno nie mona ich uzna za ogólnie dostpne. Prosz sprawdzi
przykadow domen pieknyogrod.pl — jak si okazuje, jest ju zajta. Wicej
szczcia moemy mie z nazwami nieco duszymi, bardziej szczegóowymi
(www.bardzopieknyogrod.pl) albo uzupenionymi o nazwy miejsc lub osób (www.
pieknywroclawskiogrod.pl lub www.pieknyogrodjacka.pl). W czasie tworzenia tej
ksiki nazwy tych domen byy dostpne.

KLINIKA ZAAWANSOWANEGO U YTKOWNIKA

Internet a intranet
Jak ju zapewne wszyscy wiedz, Internet to gigantyczna
sie skadajca si z komputerów rozsianych po caym
wiecie. Intranet to zdecydowanie mniejsza sie — budowana jest w ramach jednej firmy, organizacji lub domu
i czy ze sob znacznie mniejsz liczb komputerów.
Co ciekawe, intranet moe skada si z zaledwie dwóch
komputerów.
Tworzenie intranetu moe mie sens wtedy, gdy witryn
WWW chcemy udostpni tylko ograniczonej liczbie
osób. Na przykad w firmie mona wykorzysta tak
witryn do rozprowadzania materiaów marketingowych
(albo najnowszych biurowych plotek). W domu dziki
intranetowi moemy pozwoli wspómieszkacom na
przegldanie naszych stron z rónych komputerów.
Jedynym ograniczeniem takiego rozwizania jest to,
e strona WWW dostpna bdzie wycznie w sieci lokalnej, ale nie bdzie móg jej zobaczy nikt z zewntrz.

Przygotowanie witryny WWW do intranetu moe by
zdecydowanie prostsze ni przygotowywanie tej samej
witryny do internetu. Po prostu nie trzeba rejestrowa
dla niej nazwy domeny. Wystarczy, e uyjemy nazwy
komputera w sieci. Na przykad, jeeli nasz komputer ma
w sieci nazw SuperSerwer, to znajdujca si na nim
strona WWW moe mie nastpujcy adres URL: http://
SuperSerwer/MojaWitryna/MojaStrona.html.
Tworzenie wasnego intranetu musimy rozpocz od
skonfigurowania sieci lokalnej i przygotowania oprogramowania do udostpniania stron WWW. S to zadania
wykraczajce poza zakres tej ksiki. Jeeli jednak kto
koniecznie chce zabawi si w samodzielne przygotowanie takiej sieci, powinien zainteresowa si ksik Sieci
domowe: Nieoficjalny Podrcznik.

Cho waciwie z wybieraniem dobrej nazwy domeny nie jest zwizana adna
dziedzina nauki, zdarzyo si mnóstwo przypadków nieprawidowych nazw. Oto
kilka pomyek, których naley si wystrzega :
x Mylniki — w pierwszej chwili moe nas kusi , eby uzyska interesujc nazw

domeny, dodajc do niej dodatkowe znaki, takie jak mylniki umieszczane
pomidzy sowami. Na przykad nie mamy ju moliwoci wykupienia domeny
www.pieknyogrod.pl, ale nadal dostpna jest domena www.piekny-ogrod.pl. Nie
naley jednak rejestrowa takich nazw. Z niewiadomych powodów mylniki
umieszczane w nazwach maj tendencj do komplikowania spraw. Uytkownicy czsto je opuszczaj, zamieniaj znakami podkrelenia, a co gorsza maj
trudnoci ze znalezieniem mylnika na klawiaturze.
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x Frazy dziwnie wygldajce po zapisaniu maymi literami — w nazwach

domen wielkoci liter nie maj adnego znaczenia, dlatego po wpisaniu adresu
do przegldarki wszystkie jego litery zamieniane s na mae. Problem polega na
tym, e niektóre nazwy zlewaj si wtedy ze sob, szczególnie wtedy gdy sowa
zaczynaj si od samogosek. Zaómy, e fikcyjna firma o nazwie Prose Xact
bdzie chciaa zarejestrowa sobie domen. Jeeli za nazw domeny przyjmie
swoj nazw, powstanie domena www.prosexact.com.
Wskazówka: Co prawda w nazwach domen wielkoci liter nie s rozróniane, jednak wiele firm korzysta z wielkich liter w nazwach wpisywanych na wizytówkach, plakatach i innych materiaach marketingowych. W ten sposób nazwa domeny staje si czytelniejsza. Mimo to uytkownik uzyska dokadnie ten sam efekt, niezalenie od tego, czy do przegldarki wpisze adres www.google.com czy te
wWw.gOOgLE.cOm.
x Nazwy niemajce zwizku z prowadzonym biznesem — to wrcz klasyczny

bd. Zaómy, e prowadzimy niewielk kwiaciarni o nazwie Czerwone Róe.
Niestety, domena www.czerwoneroze.pl jest ju zajta, dlatego wybieramy
kolejn przychodzc nam do gowy nazw: www.florystyka.pl. W efekcie tworzymy drug, cakowicie niezalen od pierwotnej nazw dla naszego przedsibiorstwa. Tego problemu najatwiej mona unikn w czasie zakadania
cakowicie nowej firmy. Naley wtedy tak dobra nazw firmy, eby bya ona
zgodna z nazw domeny. Jeeli jednak firma ju istnieje, zawsze mona si
zadowoli domen uzupenion o kilka dodatkowych sów, tak jak www.
florystykaczerwoneroze.pl. Taka nazwa nie bdzie tak chwytliwa jak nazwa
pocztkowa, ale pozwoli unikn kopotów spowodowanych powstaniem kilku
nazw tego samego przedsibiorstwa.
x Wykorzystanie domeny .org — chodzi tu o tych kilka ostatnich liter nazwy

domeny (za ostatni kropk). Litery te opisuj tak zwane domeny najwyszego
poziomu. Kada firma chciaaby uzyska domen z kocówk .com i wanie
dlatego takie domeny s najtrudniejsze do zdobycia. Oczywicie istnieje jeszcze wiele innych domen najwyszego poziomu, takich jak .net, .org, .biz itd.
Problem polega na tym, e wikszo uytkowników spodziewa si, e firma
bdzie miaa domen z kocówk .com. Jeeli nasza domena zostanie zarejestrowana pod nazw www.SuperSklep.biz, to bardzo prawdopodobne jest, e
kto wpisze do przegldarki adres www.SuperSklep.com. Takie pomyki bardzo atwo mog doprowadzi naszych uytkowników do witryn konkurencji
(albo do jakie zupenie paskudnej strony). Oznacza to, e czasami lepiej wybra
nieco inn nazw, eby móc skorzysta z najwaniejszej domeny najwyszego
poziomu (.com).
Uwaga: Domena najwyszego poziomu .org pocztkowo miaa by przeznaczona dla organizacji
typu non-profit. Teraz jednak dostpna jest praktycznie dla kadego. Jeeli jednak prowadzimy organizacj typu non-profit, to wybór domeny .org bdzie zdecydowanie lepszym rozwizaniem ni wykupywanie domeny .com.

Wyszukiwanie nazwy domeny jest niezwykle istotnym zadaniem. Trzeba tu eksperymentowa . Dobrze jest przygotowa sobie jak najwicej wariantów i kombinacji nazwy. Jeeli uda si nam wyszuka przynajmniej kilka zadowalajcych nazw
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domen, bdziemy mieli wiksze pole do popisu w czasie wybierania ostatecznej
nazwy wasnej domeny. Po przygotowaniu takiej listy naleaoby te popyta rónych znajomych i na podstawie ich opinii decydowa si na jedn z nazw.
Od czasu pojawienia si pierwszego wydania niniejszej ksiki jeszcze trudniejsze
stao si uzyskanie zadowalajcej nazwy domeny. W przeszoci konkurowao si
jedynie z innymi osobami planujcymi uruchomi witryn WWW, a take z niemajcymi skrupuów osobnikami rozgldajcymi si za atrakcyjnymi nazwami
domen, które nastpnie odsprzedawali komu z duym zyskiem. Jednak obecnie
nieuczciwi ludzie w mgnieniu oka nabywaj niemal kad nazw domeny, tworz
podejrzane witryny WWW wypenione reklamami, a nastpnie czekaj kilka miesicy, eby stwierdzi , czy zainteresuj one niczego niewiadomych internautów
(taka praktyka jest okrelana anglojzycznym terminem domain tasting; polega
ona na umoliwieniu zarejestrowania nazwy domeny i bezpatnego odstpienia
od niej po ustalonym okresie czasu). Cho nadal moliwe jest zdobycie przyzwoitej nazwy domeny, trzeba pój na kompromis i wykaza si maksymaln kreatywnoci.

Szukanie nazwy
Majc kilka pomysów na nazw domeny, pora zacz sprawdzanie dostpnoci
nazw. Operacj t mona przeprowadzi nawet wtedy, gdy nie wybralimy jeszcze
firmy udostpniajcej nasz stron WWW. W internecie dostpnych jest wiele narzdzi pozwalajcych na sprawdzenie, czy dana nazwa domeny jest jeszcze dostpna.

CZSTO ZADAWANE PYTANIA

Midzynarodowe nazwy domen
Niektóre nazwy domen ko cz si kodem kraju. Dobrze
jest korzysta z takich domen?
W wielu przypadkach najlepszym przyjacielem twórcy
witryny s domeny z rodziny .com. Pozostae domeny
najwyszego poziomu (.net, .org, .biz itd.) przeznaczone
s do specyficznych zastosowa i najczciej nie opaca
si w nie inwestowa. Od tej zasady jest jednak jeden
wyjtek: nazwy domen regionalnych. Jeeli nie uda si
uzyska potrzebnej nam domeny .com, zawsze mona
próbowa skorzysta z domen krajowych, takich jak .pl.
Na przykad oferujc w Polsce lekcje gry na pianinie,
mona zarejestrowa domen www.granapianinie.pl.

Jeeli jednak mamy zamiar sprzedawa swoje produkty
na caym wiecie, to domena w stylu www.wspaniale
programy.pl moe odstrasza cz potencjalnych
nabywców, którzy uznaj, e nie ma sensu robi interesów z polsk firm.
Rejestrowaniem domen krajowych rzdz bardzo cile
zdefiniowane reguy. Z powodu licznych ogranicze wiele
firm udostpniajcych witryny w internecie nie moe
sprzedawa pewnych domen krajowych. Szukajc firmy
pozwalajcej na rejestrowanie domen z danego kraju,
mona posuy si wyszukiwark Google. Na przykad
firmy rejestrujce domeny australijskie znajdziemy, wpisujc zapytanie Australia domain names.

Niemal kada firma udostpniajca strony w internecie udostpnia te wasn
wersj narzdzia do szukania w sieci dostpnych domen. Na rysunku 3.3 przedstawiony zosta przykad takiego narzdzia dostpnego w portalu onet.pl.
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Rysunek 3.3. Na górze: oto darmowe narzdzie do wyszukiwania
wolnych nazw domen. Prosz zauway, e w nazwie szukanej domeny
nie trzeba wpisywa przedrostka
„www” (jest ju wpisany w obrazku
otaczajcym pole tekstowe). Na dole:
wyniki nie s zachcajce. Interesujca nas domena „ser.pl” jest ju
zajta. Pozostaj nam do wyboru
mniej atrakcyjne domeny, takie jak
„ser.biz.pl”. W dalszej czci strony
znajdziemy jeszcze cze „Sprawd
wicej ko cówek”, które pozwoli
sprawdzi inne ko cówki nazw
domen

Po wykonaniu takiego wyszukiwania i znalezieniu dostpnej nazwy domeny firma
daje nam moliwo zakupienia jednej z dostpnych domen. Nie naley jednak
jeszcze niczego rejestrowa , gdy trzeba dodatkowo znale najlepsz firm udostpniajc strony w internecie.
Wskazówka: Mona te sprawdzi, czy domena jest dostpna, wpisujc jej adres do przegldarki.
Ta metoda kontroli zajmuje jednak znacznie wicej czasu i nie da nam jednoznacznych wyników. Kto
moe po prostu wykupi domen, ale nie umieci pod tym adresem adnej witryny, przez co nawet
w sytuacji, gdy nie znajdziemy pod danym adresem adnej witryny, nie moemy mie cakowitej pewnoci, e ta domena jest wolna.

Rejestrowanie nazwy
Po wybraniu nazwy dla swojej domeny mona j zarejestrowa , ale lepiej bdzie,
jeeli powstrzymamy si z tym do czasu, a bdziemy gotowi na jednoczesne wykupienie usug udostpniania witryny w internecie (tzw. hosting). Jak bd mówi
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w nastpnym punkcie, firmy internetowe czsto pozwalaj na darmowe wybranie
domeny przy okazji wykupienia pakietów udostpniania witryny. Ponadto jednoczesne skorzystanie z obu opcji jest najprostszym sposobem uzyskania nazwy
domeny, poniewa w tym przypadku automatycznie jest tworzona relacja midzy
nazw domeny i witryn WWW.
S jednak przypadki, w których moemy chcie zarejestrowa domen cakowicie
niezalenie od pakietu internetowego. Oto kilka przykadów:
x Nie chcemy tworzy adnej witryny internetowej, a rejestracja ma na celu zabez-

pieczenie domeny przed przejciem przez kogo innego (taka taktyka nazywana
jest parkowaniem domeny). By moe w przyszoci zdecydujemy si na przygotowanie witryny i podczenie jej pod t domen.
x Mamy ju wykupiony pakiet udostpniania witryny w internecie. W takim

przypadku do penego uruchomienia swojej witryny potrzebujemy ju tylko
nazwy domeny. Moe si to okaza wcale nie takie atwe, poniewa w takiej
sytuacji trzeba wykorzysta procedur nazywan przekazywaniem domeny
(ang. domain forwarding). O niej równie bd mówi za chwil.
x Firma udostpniajca strony w internecie nie zajmuje si obsug domen albo

nie pozwala na rejestrowanie potrzebnych nam domen. Taka sytuacja moe
si zdarzy , jeeli bdziemy chcieli zarejestrowa domen z konkretn kocówk kraju.
Jeeli adna z tych kategorii nie dotyczy Czytelnika, mona od razu przej do podrozdziau „Swoje miejsce w internecie” (strona 82) i zacz szuka najwaciwszej
firmy udostpniajcej witryny. W przeciwnym razie prosz czyta dalej, poniewa
opisywa bd szczegóy rejestrowania nazwy domeny i zarzdzania domen.
Uwaga: Firmy udostpniajce witryny pozwalaj na zarejestrowanie kilku nazw domen dla kadej
z witryn. Oznacza to, e witryna moe by dostpna pod adresami www.pieknyogrod.com, www.
pieknyogrod.pl i www.pieknyogrod.org. Oczywicie za kad nastpn domen przyjdzie nam dodatkowo zapaci.

Parkowanie domen
Parkowanie domen (prosz spojrze na rysunek 3.4) — zaparkowanie domeny
oznacza tylko tyle, e wykupilimy dan domen, ale nie kupilimy adnej innej
usugi, takiej jak wynajcie przestrzeni na serwerze WWW.
Wiele osób korzysta z tej moliwoci w celu zarezerwowania jakiej domeny. Sie
WWW staje si z kad chwil coraz bardziej zatoczona, dlatego niektórzy parkuj
domeny w celu ochrony swoich nazwisk (na przykad www.jankowalski.com). Parkowanie domen przydaje si te wtedy, gdy chcemy zarezerwowa kilka potencjalnych nazw dla naszej firmy.
Wskazówka: Przy rezerwowaniu nazwy domeny dobrze jest troch poszuka i rezerwacji dokona
w firmie, która w przyszoci bdzie zajmowa si te udostpnianiem naszej witryny w internecie. Przeniesienie domeny z jednej firmy do innej jest oczywicie moliwe, ale zwykle s z tym problemy. Szczegóowych informacji zawsze mona szuka na stronach firmy rejestrujcej domen.
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Rysunek 3.4. Parkowanie domeny
(po lewej) to okrojona wersja normalnego pakietu usug udostpniania
witryn (po prawej). Jak wida, na tej
stronie mona nie tylko zarejestrowa sam domen, ale wykupi te
peny pakiet

Najwspanialsz rzecz w parkowaniu domeny jest niewielka cena tej usugi. Za niewielk opat (mniej wicej 20 zotych na rok) mona utrzymywa dan domen
przez praktycznie dowolny czas.

Przekazywanie domeny
Przekazywanie domeny pozwala poczy spersonalizowan nazw domeny z ju
dostpn przestrzeni na serwerze WWW. Tak przestrze moe nam udostpnia nasz dostawca internetu, szkoa, pracodawca, dobry wujek prowadzcy w piwnicy wasny serwer WWW albo firma oferujca darmowe usugi tego typu. W takich
sytuacjach moemy zaoszczdzi pewn kwot, poniewa nie musimy wtedy paci firmie za przestrze na serwerze. Jednake nie bdzie mona wybra nazwy
domeny. Na przykad, jeeli mamy ju miejsce na witryn na serwerze naszego
dostawcy internetu, to adres umieszczonej tam witryny moe wyglda tak: http://
republika.pl/stronajacka. Na pewno nie jest tak miy dla oka jak na przykad www.
WesolyJacek.com.
Jednak bez obaw. Jeli nawet skorzysta si z darmowej usugi udostpniania witryn,
nadal mona wasnej witrynie WWW nada efektowny adres URL. Zabieg ten polega
na niezalenym nabyciu adresu URL i zastosowaniu mechanizmu przekazywania domeny w celu skojarzenia zupenie nowego adresu URL z istniejc witryn
WWW. W przypadku poprzedniego przykadu mona byo kupi nazw domeny
www.WesolyJacek.com i za pomoc przekazywania domeny powiza j z przestrzeni serwera WWW o adresie http://republika.pl.
Wskazówka: Nawet jeeli adres URL na serwerze naszego dostawcy internetu nie jest a tak koszmarny jak w powyszym przykadzie, to i tak dobrym pomysem jest wykupienie wasnej domeny.
Powodem tego jest po prostu to, e w przypadku reorganizacji katalogów dokonanej przez dostawc
internetu albo w przypadku zmiany naszego dostawcy uytkownicy witryny bd mieli kopoty z jej
odnalezieniem. Stosujc wasny adres URL i przekazywanie domeny, mona po prostu uaktualni
konfiguracj domeny w celu uwzgldnienia nowej konfiguracji dostawcy internetu lub innego dostawcy.
Taka domena bdzie dziaaa zawsze, a nikt nawet nie zauway zachodzcych w tle zmian.
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Najpierw trzeba zarejestrowa nazw domeny poczon z usug przekazywania
(prosz spojrze na rysunek 3.4). Nastpnie mona si ju zalogowa i ustawi konfiguracj przekazywania (prosz spojrze na rysunek 3.5).
Rysunek 3.5. Jak wida,
usuga przekazywania
domeny kieruje uytkowników, którzy wpisali adres www.wesoly
jacus.pl, do o wiele
mniej atrakcyjny adres
URL, pod którym tak
naprawd znajduje si
nasza witryna. Najczciej przekazywanie
domeny konfigurowane
jest przez hosty WWW
tak, eby na pasku
adresu cay czas wywietlana bya oryginalna nazwa domeny,
mimo e uytkownicy
korzystaj tak naprawd
z zupenie innego adresu

Wikszo firm internetowych oprócz przekazywania domeny pozwala take tworzy specjalne subdomeny. Subdomeny ogólnie s bardzo podobne do waciwej
domeny, z tym e nie zaczynaj si od przedrostka www, ale od cakowicie dowolnej innej frazy. Na przykad, jeeli przygotujemy przekazywanie dla domeny www.
DoskonaleOlowki.com, to mona przygotowa te specjaln subdomen o nazwie
pomoc.DoskonaleOlowki.com, na której uytkownicy mog szuka pomocy, albo
subdomen podania.DoskonaleOlowki.com, która bdzie umoliwiaa skadanie
poda o prac (prosz spojrze na rysunek 3.6).
Przekazywanie domeny moe przyda si równie w innych sytuacjach. Zaómy
na przykad, e mamy ju konto w firmie udostpniajcej nasz witryn w internecie, ale chcielibymy skorzysta z niego do przygotowania kilku niezalenych
witryn (witryny osobistej, firmowej, rodzinnej, dla znajomych itd.). Ogólnie nie jest
to takie trudne — wystarczy, e kad witryn umiecimy w osobnym katalogu.
Niestety, takie rozwizanie moe spowodowa zamieszanie w adresach URL. Jeeli
mamy ju nazw biznesowej domeny www.DoskonaleOlowki.com, a chcemy przygotowa dodatkowo osobist witryn opisujc nadchodzcy lub, to taka witryna
miaaby na przykad taki adres: www.DoskonaleOlowki.com/Wesele. Bardzo tani
alternatyw dla takiego rozwizania jest wykupienie kilku nazw domen (na przykad www.DoskonaleOlowki.com i www.NaszeWesele.com) i zastosowanie w nich
przekazywania. Póniej wystarczy ju tylko dla kadej domeny wpisa adres URL
z odpowiednim podkatalogiem i gotowe. Gocie weselni na pewno nie natkn si
na list produktów naszej firmy.
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Rysunek 3.6. Dziki
subdomenom mona
uatwia uytkownikom
dostp do rónych czci witryny, a nawet
udostpnia kilka witryn.
Wystarczy, e z kad
subdomen powiemy
inny adres URL, tak jak
pokazano to na tym
rysunku

CZSTO ZADAWANE PYTANIA

Witryna tu, domena tam
Czy mona wykupi domen i przestrze na serwerze
WWW w rónych firmach i zoy je w funkcjonujc
cao?
Najlepszym rozwizaniem bdzie wykupienie obu tych
elementów w jednej firmie, ale to nie zawsze jest moliwe. By moe nazw domeny wykupilimy jeszcze przed
rozpoczciem prac nad witryn, a teraz nie chcemy
ponosi kosztów transferu domeny. Moe si te zdarzy tak, e zarejestrowalimy krajow domen (na przykad www.zwierzaczki.pl), której firma udostpniajca
witryn nie jest w stanie obsuy.
Prawidowa wspópraca takiego tandemu wymaga niewielkiej technicznej pomocy ze strony firmy obsugujcej serwer WWW. Naley skontaktowa si z jej obsug
techniczn i poinformowa o naszych zamiarach. Powinnimy otrzyma szczegóowe informacje na temat
poszczególnych kroków, jakie naley wykona, a firma
powinna skonfigurowa wasny serwer nazw (o tych serwerach powiem wicej za chwil), dopisujc do niego
informacje o naszej domenie.
Nastpny etap polega na zmianie informacji rejestracyjnych naszej domeny. Oto kilka kroków, jakie w tym
celu naley podj:

1. Wyszuka nazwy serwerów nazw domen (DNS)
nalecych do firmy obsugujcej serwer WWW.
S to komputery zamieniajce nazwy domen
na adresy IP (strona 72). Informacje te powinni
poda nam firmowi technicy.
2. Wej na strony firmy, w której zarejestrowalimy
domen, i poprawi konfiguracj domeny. Trzeba
w niej zmieni ustawienia serwerów nazw, wpisujc
informacje uzyskane w pierwszym kroku
(rysunek 3.7).
Ze wzgldu na sposób pracy serwerów DNS zmiana
takiego wpisu moe zaj nawet 24 godziny.
Po wprowadzeniu tych zmian przydzielaniem adresu IP
do naszej witryny zajmuje si ju tylko firma obsugujca serwer WWW. W momencie gdy kto wpisuje adres
domeny do przegldarki, musi si ona skontaktowa
z serwerem DNS tej firmy, który przekae jej adres IP
domeny. Od tego momentu mona ju zacz eglowanie po witrynie.
Po zmodyfikowaniu danych rejestracyjnych domeny
musimy jeszcze pamita o uiszczeniu wszystkich opat.
Firma udostpniajca miejsce na serwerze WWW na
pewno bdzie pobieraa za t usug jakie opaty,
a i firma rejestrujca domen bdzie wymagaa corocznych opat za jej utrzymanie.
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Rysunek 3.7. Jeli waciciel witryny WWW zarejestrowa swoj domen na stronie internetowej home.pl,
a zawarto witryny przechowuje w obrbie innego serwera WWW, to aby wszystko poprawnie dziaao,
po zaznaczeniu opcji Zewntrzne serwery DNS w polu serwera DNS musi wprowadzi adres zewntrznego serwera

Darmowe domeny
Jak Czytelnik zapewne wie, internet jest znakomitym miejscem dla oszczdnych
klientów. Nie tylko po atrakcyjnej cenie mona naby iPoda i uywan sof, ale
te uzyska nazw domeny za kwot wynoszc zero zotych. W tym celu naley
skorzysta z bezpatnej usugi dotyczcej subdomen.
Jak wspomniano na stronie 80, subdomeny s rozszerzeniami umoliwiajcymi
tworzenie na bazie istniejcej nazwy domeny. Darmowa usuga zwizana z subdomenami moe by w posiadaniu domeny, takiej jak www.prv.pl, i zezwala na
zarejestrowanie subdomeny, takiej jak www.alebiznes.prv.pl. Cho z pewnoci
kocowa cz nazwy domeny (.prv.pl) jest troch zniechcajca, jednak darmowa.
Jeszcze lepsze jest to, e znacznie atwiej zawrze popularne sowa w subdomenie
ni w niezalenej nazwie domeny. Przykadowo: nie warto stara si o domen
www.czekolada.com lub jej wersje zakoczone .net, .org, .biz lub .pl, gdy wszystkie
s ju zajte. Jeli jednak skorzysta si z popularnej usugi zajmujcej si subdomenami www.prv.pl (rysunek 3.8), bez ponoszenia kosztów bdzie mona zarejestrowa domen www.czekolada.pev.pl.

Swoje miejsce w internecie
Swoje miejsce
w internecie

Do budowy swojego domu w internecie potrzebna jest nazwa domeny i niewielka
ilo miejsca na serwerze WWW. Jeeli chodzi o wybranie firmy udostpniajcej
witryny w internecie, to nie ma rozwizania doskonaego. Tak firm wybiera si na

82

CZ I i WITAMY W SIECI WWW

Swoje miejsce
w internecie

Rysunek 3.8. Witryna prv.pl pozwala za darmo zarejestrowa subdomen i powiza j z rzeczywist witryn WWW.
Do wyboru jest kilka bazowych nazw domen, takich jak prv.pl i pev.pl

podstawie zasobnoci wasnego portfela, wymogów co do moliwoci serwera WWW
oraz najróniejszych kaprysów (trzeba to jasno powiedzie — niektóre firmy maj
zdecydowanie ciekawsze nazwy).
Zdecydowanie si na konkretn firm moe wymaga pewnych poszukiwa, czyli
wykonania kilku telefonów albo przegldania rónych ofert w sieci WWW. Zanim
rzucimy si w wir poszukiwa, dobrze jest wczeniej uzyska lepsze rozeznanie
w tej tematyce.

Nieco szczegóów
W ostatnich czasach pakiety oferowane przez firmy internetowe podzieli mona na
trzy kategorie:
x Uproszczone tworzenie witryn WWW — w tym przypadku firma udostp-

nia swojemu klientowi specjalne oprogramowanie, które pozwala na tworzenie stron WWW w zaledwie kilku prostych krokach. Jako takich narzdzi
waha si w przedziale od zych do okropnych (prosz spojrze na rysunek 3.9).
Jeeli kto ma ochot przygotowa witryn podobn do dziesitek innych wygenerowanych automatycznie przez takie narzdzia, to z pewnoci nie interesuje
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Rysunek 3.9. Automaty
do tworzenia stron WWW
pozwalaj szybko przygotowa mizernej jakoci
strony. Niestety, takich stron
nie mona nazwa arcydzieami. Innym ograniczeniem procesu takiego przygotowywania stron jest sam
program do ich tworzenia.
Co prawda jako aplikacja
WWW funkcjonuje cakiem
sprawnie, jednak jest on
do dziwny oraz powolny
i nie udostpnia nawet czci
funkcji, w jakie wyposaone
s dojrzae edytory stron
WWW, o których mówi
bdziemy w rozdziale 4.

go jzyk XHTML i zapewne nie czyta tej ksiki. Dla nas zdecydowanie lepszym
rozwizaniem bdzie wybranie standardowej oferty udostpniania witryny
w internecie i samodzielnie przygotowanie wspaniaych stron.
Uwaga: Takie uproszczone metody tworzenia stron WWW sprawdzaj si tylko w jednym przypadku — gdy chcemy przygotowa blog, czyli osobist stron WWW z uoonymi chronologicznie
wpisami dotyczcymi waciwie czegokolwiek. Sposoby tworzenia blogów opisywane bd w rozdziale 17., w którym podam metody przygotowywania wasnej witryny z blogiem, a take wykorzystywania darmowych usug dla blogerów pozwalajcych unikn koniecznoci wykupywania domeny
i pakietu udostpniania witryny w sieci.
x Standardowe udostpnianie witryn — w tym przypadku otrzymujemy po prostu

nieco miejsca na serwerze WWW, którym moemy dowolnie zarzdza . Na
swoim komputerze musimy sami przygotowa wszystkie strony WWW skadajce si na witryn, a nastpnie musimy przenie te pliki na serwer. To wanie z takich usug korzysta bdziemy w dalszej czci ksiki.
x Budowanie aplikacji WWW — ta opcja nadaje si waciwie tylko dla prawdzi-

wych programistów, którzy do uruchamiania swoich aplikacji potrzebuj caego,
doskonale wyposaonego serwera WWW. Aplikacja WWW moe by naprawd
rozbudowana — moe wykonywa wiele zoonych oblicze, odczytywa informacje z bazy danych i przygotowywa na bieco strony WWW przystosowane
do aktualnych wymaga. Niestety, tworzenie aplikacji WWW nie jest zadaniem
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prostym. W tej ksice zadowolimy si przygotowywaniem prostych stron
WWW, a jeeli potrzebowa bdziemy mechanizmów sklepów internetowych,
takich jak wirtualne koszyki na zakupy, to posikowa si bdziemy usugami
firm trzecich. Na nasze potrzeby aplikacje WWW s zdecydowanie zbyt skomplikowane.
Firmy udostpniajce witryny WWW w sieci za swoje usugi pobieraj zwykle opaty
roczne (rzadziej miesiczne). W przypadku najprostszych pakietów takie opaty
zaczynaj si ju od 30 zotych za rok. Oczywicie suma ta moe szybko wzrosn ,
jeeli bdziemy chcieli uzyska bardziej rozbudowane usugi.

Ocena potrzeb
Zanim postanowi si skorzysta z usugi udostpniania witryny WWW, trzeba sobie
zada bardzo wane pytanie — jakich funkcji potrzebujemy dla naszej witryny?
Firmy bardzo lubi zapenia swoje reklamy i strony WWW argonem technicznym,
ale rzadko podaj jawnie, które opcje bd nam naprawd potrzebne. Poniej podaj
list usug oferowanych przez wszystkie firmy internetowe oraz informacje, jakie
musimy mie na temat poszczególnych elementów oferty. Na stronie 87 podaj
ca list kontroln elementów, jakie bd nam potrzebne do uruchomienia wasnej
witryny WWW (tak list pobra mona te ze strony Missing CD pod adresem
www.missingmanuals.com).
x Miejsce na serwerze — okrela ilo miejsca, jak wynajmujemy od firmy na

jej serwerze WWW. Co prawda same strony XHTML s bardzo mae, ale ju
obrazki i inne pliki (na przykad z materiaem wideo z wesela) mog zajmowa
naprawd duo miejsca. Niewielka strona zadowoli si moe nawet 20 MB
(megabajtami), pod warunkiem e nie bdzie zawiera wielu zdj i adnych
filmów. Wiele firm daje nam do dyspozycji znacznie wiksz przestrze, której
najprawdopodobniej nie bdziemy w stanie zagospodarowa .
Uwaga: Dla zainteresowanych maa informacja: jeden gigabajt danych (GB) jest równoznaczny
1024 MB. Dla porównania mona jeszcze poda, e nowoczesne dyski twarde maj 500 GB (a nawet
wicej) pojemnoci, co oznacza, e mog przechowywa dziesitki tysicy witryn.
x Przepustowo — okrela maksymaln liczb danych, jak w cigu miesica

moemy przekaza uytkownikom internetu odwiedzajcym witryn. Najczciej cakowicie wystarczy nam nawet najmniejsza warto przepustowoci oferowana przez firm (1 GB bdzie a nadto wystarczajcy). Wicej szczegóów
podaj na stronie 88, w ramce „ amigówka z przepustowoci”.
x Nazwa domeny — jest opisowym adresem witryny, dla którego mona wybra

cakowicie dowolny tekst (na przykad www.WesolyJacek.com). Jeeli zdecydujemy si na wykupienie nazwy domeny, nie musimy robi tego w tej samej
firmie, od której wynajmujemy miejsce na serwerze. Takie rozwizanie jest
jednak znacznie prostsze, a jeeli kupujemy te usugi w pakiecie, nazwa domeny
czsto dodawana jest za darmo lub po obnionej cenie.
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x Adres e-mail — najprawdopodobniej mamy ju przynajmniej kilka takich

adresów. Ale na pewno kady chciaby mie adres e-mail powizany z wasn
witryn, szczególnie wtedy, gdy paci za zarejestrowanie domeny. Na przykad
w przypadku wykupienia domeny www.WesolyJacek.com chcielibymy uzyska
moliwo korzystania z adresu jacek@wesolyjacek.com. Firmy internetowe daj
nam tutaj kilka moliwoci do wyboru. Po pierwsze, mona przekierowywa
poczt na inn skrzynk pocztow (oczywicie trzeba wtedy poda adres tej
skrzynki), natomiast bardziej rozbudowane pakiety oferuj dodatkowo wasn
skrzynk e-mailow z ogromn iloci miejsca na przesyanie i przechowywanie wiadomoci.
x Moliwo umieszczania plików na witrynie — kolejnym szczegóem jest

metoda przenoszenia plików witryny na serwer WWW. W poprzednim rozdziale dowiedzielimy si, e przed przeniesieniem stron na serwer moemy
spokojnie na wasnym komputerze dopracowa szczegóy wygldu caej witryny.
Jednak po przygotowaniu wszystkich elementów witryny potrzebowa bdziemy
jeszcze jakiej wygodnej metody skopiowania wszystkich plików na serwer
WWW. Najwiksz wygod w tym zakresie da nam protokó FTP (File Transfer Protocol), który pozwala od razu skopiowa na serwer wiele plików witryny
(wicej szczegóów zamieszczono na stronie 98). Z tego powodu naley poszuka firm udostpniajcych witryny WWW, które oferuj obsug tego protokou.
Niektóre firmy mog równie oferowa mechanizmy wspópracy z popularnymi
narzdziami do tworzenia stron WWW, takimi jak Dreamweaver, dziki czemu
uzyskujemy moliwo przesyania plików na serwer bez wychodzenia z edytora.
x Skrypty uruchamiane po stronie serwera — miniaturowe programy, które mog

dziaa w obrbie witryny WWW. Skrypty te korzystaj z jednego z rónych
rodowisk programistycznych o chwytliwych skrótach, takich jak CGI, JSP,
PHP i ASP.NET. Cho skrypty oferuj due moliwoci, zwykle wymagaj
umiejtnoci programowania. Sporadycznie mona napotka na gotowe skrypty,
które potrafi zrealizowa przydatne zadanie, takie jak wysyanie poczt elektroniczn informacji dostarczonych przez osoby odwiedzajce witryn WWW
(strona 372). Jednak omówienie wikszoci skryptów uruchamianych po stronie serwera i innego typu elementów programowania zwizanych z serwerem
WWW wykracza poza zakres ksiki.
Uwaga: W tej ksice nie bd obszernie opisywa skryptów dziaajcych po stronie serwera, ale
w rozdziale 14. omawiane bd skrypty dziaajce po stronie klienta. Takie skrypty dziaaj w ramach
przegldarki na komputerach uytkowników witryny i w zwizku z tym maj duo mniejsze moliwoci
od skryptów dziaajcych po stronie serwera. Skrypty te nadaj si do tworzenia na stronach efektów
specjalnych, takich jak animowane przyciski. Bardzo mi cech tego rodzaju skryptów jest to, e do
swojej strony moe doda je nawet kto nieznajcy danego jzyka skryptowego, a taki skrypt i tak
bdzie spenia na stronie swoje zadanie. Na razie nie musimy si w ogóle zajmowa problemami zwizanymi ze skryptami dziaajcymi po stronie klienta. Po prostu do ich prawidowego dziaania nie jest
nam potrzebna pomoc firmy udostpniajcej nasz witryn w internecie.
x Dodatki — firmy internetowe musz w jaki sposób przyciga do siebie nowych

klientów, a zatem róne pakiety czsto uzupeniane s o elementy dodatkowe.
Na przykad czasami dostajemy „w prezencie” róne niesamowite narzdzia do
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tworzenia witryn WWW. Oznacza to, e dostajemy do marnej jakoci oprogramowanie dziaajce w ramach przegldarki (aplikacja WWW), które ma
nam pomóc w tworzeniu wasnej witryny. Takie narzdzia najczciej pozwalaj tylko na tworzenie serii podobnych do siebie stron i nie umoliwiaj „rozwinicia skrzyde”. Od takich prezentów lepiej trzyma si z daleka. Znacznie
przydatniejsze s moliwoci tworzenia statystyk naszej witryny WWW, czyli
uzyskiwania dokadnych informacji o tym, ilu uytkowników korzysta z witryny
w cigu jednego dnia albo miesica. W rozdziale 11. omówiono darmowe narzdzie monitorujce odwiedzajcych witryn WWW, które jest inteligentniejsze
od wikszoci aplikacji oferowanych przez firmy udostpniajce witryny WWW.

Lista kontrolna przygotowania witryny
9 Miejsce na serwerze — 20 MB to akceptowalna ilo miejsca, jeeli doczana

jest jako dodatek przez naszego dostawc internetu. Jeli co miesic paci si za
miejsce na serwerze, prawie na pewno otrzymuje si setki lub wicej megabajtów
przestrzeni dyskowej. Jest to znacznie wicej, ni bdzie mona w ogóle wykorzysta , nawet wtedy, gdy zamierza si doczy obrazy, pliki dwikowe lub
inne due pliki. Wiele firm udostpniajcych witryny WWW oferuje gigabajty
przestrzeni, wiedzc, e niemal nikt nie ma czasu na umieszczanie tak duej
iloci informacji.
9 Przepustowo — tutaj nasze potrzeby raczej nie bd zbyt wielkie. Dla wik-

szoci witryn bazujcych gównie na danych tekstowych cakowicie wystarczy
1 GB, a jeeli chcemy udostpnia wiksze pliki albo spodziewamy si duego
ruchu na stronach, to dla bezpieczestwa mona wykupi przepustowo 5
GB. Na stronie 88 mona znale wskazówki, które pomog oszacowa wymagania dotyczce przepustowoci.
9 Nazwa domeny — to nazwa naszej witryny w sieci. Najlepiej bdzie, jeeli na-

zwa domeny znajdzie si ju w pakiecie.
9 Adres e-mail — adresy e-mail niemal zawsze doczane s do nazwy dome-

ny. Naley uzyska przynajmniej jedn skrzynk pocztow typu POP.
Oczywicie lepiej bdzie zaopatrzy si w pi lub wicej skrzynek pocztowych, poniewa mona je wtedy wykorzysta do rónych celów albo przekaza czonkom rodziny. Miym dodatkiem jest te moliwo korzystania ze
skrzynki pocztowej za pomoc przegldarki.
Uwaga: Skrót POP jest nazw protokou pocztowego (Post Office Protocol), który uywany jest przez
wikszo komputerów do komunikowania si z serwerem pocztowym. Majc dostp do skrzynek pocztowych typu POP, bdziemy mogli skorzysta z programów pocztowych, takich jak Microsoft Outlook i
Thunderbird.
9 Dostp przez FTP — pozwala na atwe przenoszenie plików na serwer.
9 Pomoc techniczna — najlepsze firmy oferuj pomoc przez 24 godziny na

dob, najlepiej poprzez darmowy numer telefonu albo przez czat, który
pozwala na zadanie obsudze rónych pyta za pomoc przegldarki WWW.
9 Skrypty uruchamiane po stronie serwera — cho

dla wikszoci zwykych
uytkowników programowanie zwizane z serwerem WWW jest zbyt zoone,
skrypty te pozwalaj na dalszy rozwój witryny. Jeli witryna WWW obsuguje
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amigówka z przepustowoci
Wikszo firm udostpniajcych witryny swoje ceny
dyktuje na podstawie iloci miejsca wynajmowanego
na serwerze WWW oraz miesicznej przepustowoci. I to
wanie moe sta si problemem, poniewa pocztkujcy twórca stron WWW nie wie, jak wyliczy te wartoci dla swojej pierwszej witryny. Co wicej, zwykle nie jest
w stanie poda nawet przyblionych oczekiwa.
Na szczcie moemy sobie oszczdzi wielu kopotów
i wydatków, zapamitujc jedn tylko regu: typowa
witryna osobista i firmowa nie wymaga ani duej przestrzeni na serwerze, ani wielkiej przepustowoci. Najprawdopodobniej bdziemy mogli wybra dla naszej
witryny najmniejszy z dostpnych pakietów i cakowicie
zaspokoi on nasze potrzeby. Wyjtkami od tej reguy s
sytuacje, w których witryna staje si niezwykle popularna, chcemy na niej udostpnia wielki katalog zdj
albo kilka naprawd duych plików do pobrania dla
uytkowników.
Jeeli kto mimo wszystko chce wyliczy potrzeb mu
przepustowo i miejsce, podaj ogólny schemat takich
oblicze. Zaómy, e witryna skada si ze stu niebyt
rozbudowanych stron, z których kada ma wielko mniej
wicej 50 kB cznie z grafik. Jak wida, ilo potrzebnego miejsca mona wyliczy niemal od razu: 50 kB×100,
co daje w sumie 5 MB.
Wyliczajc potrzebn przepustowo, musimy dokona oceny liczby uytkowników odwiedzajcych nasz
witryn oraz iloci danych, jak bd oni pobiera przy
kadej wizycie. Zaómy, e witryna nie ma si najgorzej
i codziennie odwiedza j mniej wicej 30 osób. Zaómy
te, e przecitny uytkownik przy kadej wizycie przejrzy
10 stron witryny. Oznacza to, e kadego dnia potrzebna
bdzie nam przepustowo na poziomie: 30 uytkowników×10 stron×50 kB = 15 MB.

Zakadajc w miesicu 30 takich dni, daje to miesiczn
przepustowo na poziomie 450 MB, co jest zaledwie
jedn trzeci minimalnej przepustowoci 1 GB, jak oferuje wikszo firm.
Dlaczego firmy udostpniajce witryny w internecie tak
wielk wag przywizuj do iloci miejsca na serwerze
i przepustowoci? Czciowo chodzi tu o zaspokojenie
potrzeb firm i uytkowników o bardzo duych wymaganiach, a czciowo o to, eby mniej wprawni twórcy
witryn wykupili wicej, ni im naprawd potrzeba.
Oto nieco inny scenariusz: przygotowalimy witryn, na
której umiecilimy cza pozwalajce uytkownikom
na pobieranie plików MP3 z muzyk naszego garaowego
zespou. W sumie udostpniamy trzy takie pliki, z których
kady zajmuje 4 MB. Teraz nasze zapotrzebowanie si
zmienia. Zakadajc rednio odwiedziny dziesiciu osób,
z których kada pobierze wszystkie trzy pliki MP3,
moemy wyliczy, e teraz wymagana przepustowo
wynosi: 10 uytkowników×3 pliki×4 MB = 120 MB dziennie. Oznacza to, e miesicznie z naszej witryny pobieranych bdzie ponad 3 GB danych. To równie nie powinno
stanowi dla nas problemu, poniewa wikszo firm
internetowych oferuje te pakiety o przepustowoci do 7,
a nawet 10 GB miesicznie. Z tego wszystkiego wynika
jednak, e parametr przepustowoci moe mie dla naszej
witryny due znaczenie.
Skoro przepustowo jest dla nas wana, musimy te
wiedzie, co si stanie w sytuacji, gdy przekroczymy
dopuszczalny miesiczny limit. Niektóre firmy cakowicie zablokuj wówczas dostp do witryny (mog tylko
wywietla uytkownikom stron z informacj, e witryna
jest chwilowo niedostpna). Z kolei inne firmy pozwol
nam dokupi dodatkow przepustowo na dany miesic.

technologi programowania po stronie serwera (na przykad CGI, ASP lub
ASP.NET), mona ewentualnie skrypt stworzony przez kogo innego wykorzysta w przypadku wasnych stron WWW w celu realizowania zaawansowanego zadania, takiego jak gromadzenie za pomoc formularza informacji
o odwiedzajcych witryn (strona 365).
9 Statystyki — przydaj si wtedy, gdy chcemy sprawdzi , jak ksztatuje si po-

pularno naszej witryny. Jeeli chcielibymy dokadniej przeanalizowa
ruch na witrynie, naleaoby wybra pakiet zawierajcy dostp do szczegóowych dzienników serwera. Takie dzienniki mona wtedy pobra i przeanalizowa za pomoc specjalnych narzdzi.
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9 Rozszerzenia FrontPage — jeeli witryn WWW tworzy si z uyciem opro-

gramowania Expression Web (nastpca aplikacji FrontPage), to w celu zastosowania kilku specjalnych dodatków mona skorzysta z rozszerze serwerowych FrontPage. Przykadowo w skad tych rozszerze wchodz skrypty
uruchamiane po stronie serwera, które okrelaj liczb odwiedzajcych wybran
stron i umoliwiaj im umieszczanie plików w obrbie serwera WWW.

Wybieranie pakietu
Wiemy ju, czego naley oczekiwa od firmy, która miaaby udostpnia nasz
witryn w internecie, a zatem moemy zacz rozglda si za odpowiadajc nam
ofert. W kolejnych punktach przedstawi moliwoci wyboru.

Dostawca cza internetowego
Zapewne zdylimy si ju zorientowa , e firmy umoliwiajce dostp do internetu czsto oferuj te usugi zwizane z udostpnianiem witryn. Co wicej, takie
usugi czsto dodawane s do pakietu dostpu do internetu, co oznacza, e ju teraz
moemy mie dostp do wasnej przestrzeni na serwerze WWW i nawet o tym nie
wiedzie . W takim przypadku mona sobie pogratulowa — nie potrzebujemy ju
nic wicej. Jeeli kto nie ma pewnoci, zawsze moe skontaktowa si z dostawc
internetu i uzyska odpowiednie informacje. Wielu dostawców oferuje te bardzo rozbudowane usugi, za które trzeba jednak dodatkowo zapaci .
Uwaga: W niektórych przypadkach moemy zdecydowa si nie korzysta z serwera WWW udostpnianego przez naszego dostawc internetu. Moe to wynika z tego, e na takim serwerze
moemy mie zbyt mao miejsca albo z tego, e korzystanie z takiego serwera zmusza nas do uywania specjalnego oprogramowania do tworzenia stron (a to nam na pewno nie bdzie odpowiadao).
W takiej sytuacji lepiej bdzie skorzysta z innych rozwiza, o których mówi bd za chwil.
Oczywicie dostawcy internetu wcale nie musz udostpnia nam miejsca na swoim
serwerze WWW. Wiksz szans na uzyskanie takiej usugi maj osoby wykupujce
cza o wikszej prdkoci (na przykad DSL). Przestrze jest zawsze mniejsza ni
w przypadku otrzymywanej od firmy udostpniajcej witryny WWW. Ponadto
niemal nigdy nie uzyskuje si od dostawcy nazwy osobistej domeny (cho mona j
oddzielnie naby ).
Zanim przejdziemy dalej, dobrze byoby szybko skontaktowa si z dostawc internetu i zapyta go, czy oferuje te usugi udostpniania witryn WWW.

Firmy udostpniajce miejsce na wasn stron w internecie
Pod wzgldem technicznym niemal kady moe udostpnia swoj witryn w internecie, ale istnieje pewna kategoria firm, które wyspecjalizoway si w takiej dziaalnoci nie robi ju nic innego. Reklamy takich firm znale mona w caym internecie oraz w magazynach komputerowych. Wad ich jest to, e za swoje usugi ka
sobie paci i nie chc niczego udostpnia za darmo.
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Niestety, wyszukanie w sieci skutecznej firmy udostpniajcej witryny jest niezwykle
trudne, poniewa znajdziemy wicej reklam takich firm ni reklam najróniejszych
cudownych medykamentów. Na szczcie w tym gszczu znale mona kilka
jasnych punktów. W tabeli 3.1 przedstawiam kilka polskich firm, którymi mona
si na pocztek zainteresowa . Osoby zainteresowane mog przejrze strony wymienionych firm i porówna ich oferty.
Tabela 3.1. Kilka firm udostpniajcych miejsce na witryny internetowe

Nazwa

Adres URL

Onet

http://republika.onet.pl

Interia

http://www.strefa.pl

Home.pl

http://home.pl

Nazwa.pl

http://nazwa.pl

Az.pl

http://www.az.pl

eHost.pl

http://www.ehost.pl

Do trudne jest znalezienie w internecie wyjtkowo szczerych opinii na temat firm
wiadczcych usug hostingu. Wikszo witryn WWW, które gosz, e opiniuj
i tworz ranking takich firm, po prostu reklamuje kilku usugodawców paccych za
rekomendacj. Popularne czasopisma komputerowe, takie jak PC World, przez lata
nie opinioway firm udostpniajcych witryny WWW, gdy szczegóowa analiza
nawet niewielkiej czci takich firm wymagaaby zatrudnienia ogromnej liczby osób.
Stare zestawienia stworzone przez to czasopismo równie nie s przydatne, poniewa jako usug firm hostingowych ulega bardzo szybkiej zmianie.
Jednake zasoby internetowe nie s zupenie na straconej pozycji w przypadku poszukiwania firmy udostpniajcej witryny WWW. Informacje o takich firmach mona
uzyska na forum dyskusyjnym, gdzie internauci komunikuj si z osobami bardziej
dowiadczonymi w zakresie hostingu witryn WWW. Jednym z najlepszych takich
for jest WebHostingTalk.pl (http://www.webhostingtalk.pl; anglojzyczne forum
WebHostingTalk.com jest dostpne pod adresem http://tinyurl.com/5zffwp). To
forum dyskusyjne szczególnie przyda si, gdy moliwoci wyboru ograniczono ju
do zaledwie kilku firm i chciaoby si zasign opinii od innych osób majcych
dowiadczenie z tymi dostawcami. Jeli planuje si dalsze badania rynku, naley
zajrze pod adres http://www.consumersearch/www/internet/web-hosting/review.
html. Na tej solidnie prowadzonej stronie WWW wymieniono inne fora dyskusyjne
i adresy kilku witryn WWW oferujcych ogólne rady dotyczce firm hostingowych.
Poszukujc firmy dla swojej witryny, bdziemy zmuszeni do „przekopania si”
przez ogromne iloci ofert najróniejszych firm. W kolejnych dwóch punktach
podam sposób wydobycia z marketingowej papki dwóch firm konkretnych informacji opisujcych oferowane pakiety.
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Oferta firmy nr 1
Na rysunku 3.10 przedstawiona zostaa strona z ofert popularnej firmy home.pl.
Firma ta zajmuje si udostpnianiem witryn w internecie, oferuje dedykowane
serwery, rejestrowanie nazw domen, a take usugi tworzenia i projektowania
stron WWW. Wszystkie cztery opcje pozwol nam przygotowa swoje miejsce
w sieci, ale tak naprawd interesuje nas tylko moliwo udostpniania witryny.

Rysunek 3.10. Na tej stronie zmieszczono naprawd duo informacji. Kliknicie nagówka Serwery pozwoli uzyska
informacje o wersjach usugi hostingu oferowanej przez firm (rysunek 3.11). W dolnej prawej czci strony
WWW znajduje si odnonik pozwalajcy skorzysta z caodobowej pomocy technicznej. Po klikniciu odnonika
pojawi si strona Centrum pomocy. Jeli na powanie rozwaa si skorzystanie z usug firmy, warto porozmawia
z pracownikiem serwisu technicznego, eby oceni jego jako

Serwery dedykowane s najwysz form udostpniania witryn w sieci. Oznacza ona,
e nasza witryna bdzie znajdowa si na cakowicie osobnym serwerze i nie bdzie
wspódzieli go z innymi witrynami. Takie rozwizania przeznaczone s przede
wszystkim dla najwikszych firm tworzcych ogromne i rozbudowane witryny, które
zajmuj znaczn cz zasobów komputera. Wikszo osobistych i firmowych
witryn umieszczana jest na wspódzielonych serwerach, co wcale nie powoduje
spadku prdkoci ich dziaania.
Opcja rejestrowania nazw domen jest przeznaczona dla osób planujcych zarezerwowanie nazwy z myl o wykorzystaniu jej w przyszoci. W momencie utworzenia
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Kontrolowanie dugich adresów URL za pomoc witryny TinyURL
Uwany Czytelnik zauway, e wymieniony powyej
adres URL anglojzycznego forum WebHostingTalk.com
rozpoczyna si pozornie niezwizan nazw domeny
tinyurl.com. Wynika to std, e adres URL tego forum
wiadomie zosta skrócony za pomoc witryny WWW
TinyURL, która zapewnia darmow usug przekierowywania adresów URL. Witryna ta oferuje wartociowe
narzdzie, które moe by uyte zawsze, gdy ma si do
czynienia z tak niepraktycznie dugim lub zagmatwanym
adresem URL, e zwyczajnie nie ma szans, eby go zapisa, wprowadzi lub podyktowa przez telefon.
Oto jak naley skorzysta z usugi witryny TinyURL.
Najpierw naley skopiowa irytujco dugi adres URL,
a nastpnie wywietli witryn o adresie http://tinyurl.
com, wpisa lub wklei adres URL do pola tekstowego
gównej strony i klikn przycisk Make TinyURL!. W rezultacie uzyska si znacznie krótszy adres URL rozpoczynajcy si od http://tinyurl.com. W poprzednim przykadzie witryna TinyURL zamienia wyjtkowo zoony
adres URL http://www.webhostingtalk.com/forumdisplay.
php?s=aa8768ada1bc5ddbd96e0578584cffce&f=1 na
http://tinyurl.com/5zffwp.

Cho ten nowy adres URL nie identyfikuje niczego szczególnego, z pewnoci jest znacznie krótszy. Najlepsze
w tym wszystkim jest to, e ten krótki adres URL dziaa
równie dobrze, co oryginalny adres. Po wpisaniu adresu
w oknie dowolnej przegldarki internetowej pojawi si
strona forum WebHostingTalk.com.
A zatem jak to rozwizanie dziaa? Gdy wprowadzi si
krótki adres URL, przegldarka skieruje uytkownika do
witryny WWW TinyURL. Witryna ta przechowuje dug
list wszystkich podanych przez internautów skomplikowanych adresów URL, a take nowych krótszych adresów URL wygenerowanych w ich miejsce. W momencie
zadania strony witryna TinyURL szuka krótkiego adresu
URL na tej licie, odnajduje oryginalny dugi adres URL
i przekierowuje przegldark do witryny faktycznie oczekiwanej przez uytkownika. Fajn spraw jest to, e cay
proces przebiega tak szybko, e do chwili zapoznania si
z zawartoci tej ramki mona by nie mie wiadomoci
tego, e w ogóle co takiego ma miejsce.

konta nazw domeny uzyska si w ramach pakietu zwizanego z usug hostingu.
Opcja projektowania stron i witryn WWW przeznaczona jest przede wszystkim dla
osób nielubicych uywa jzyka XHTML. Za odpowiedni opat cay zespó grafików i specjalistów od jzyka XHTML przygotuje nam dokadnie tak witryn,
o jakiej marzylimy. Tylko gdzie w tym rado tworzenia?
Na tym nie kocz si moliwoci wyboru. Rysunek 3.11 przedstawia zestaw dostpnych do wyboru wariantów usugi hostingu witryn WWW. Podobnie jak w przypadku wikszoci firm udostpniajcych witryny WWW w zupenoci wystarczajcy okae si najtaszy wariant usugi zapewnianej przez firm home.pl. Jednak
firma ta oferuje jeszcze jedn rzecz. Nie tylko mona wybra wariant hostingu,
ale te typ systemu operacyjnego serwera przechowujcego witryn WWW. Dla
naszych potrzeb typ systemu operacyjnego nie ma adnego znaczenia, chyba e
jestemy programistami i chcemy na takim serwerze uruchomi bardzo konkretne oprogramowanie. Jeeli firma bdzie wywizywaa si ze swoich zobowiza
i bdzie odpowiednio konserwowaa wszystkie serwery, na których znajduj si
róne witryny, to nasza witryna powinna dziaa jednakowo dobrze pod kontrol
kadego systemu operacyjnego. Prosz sobie przypomnie , kiedy ostatnio zastanawialimy si, pod kontrol jakiego systemu operacyjnego dziaa witryna eBay.com
(Windows) albo Amazon (Linux).
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Rysunek 3.11. Po zako czeniu poszukiwa mona zauway, e najta sza opcja udostpniania witryn w internecie
moe nas obecnie kosztowa 300 zotych za rok, za któr to cen otrzymujemy 1 GB przestrzeni na serwerze
oraz limit przepustowoci wynoszcy 300 GB rocznie. Na stronie s te informacje dotyczce baz danych i obsugiwanych jzyków. Jeli Czytelnik zamierza swobodnie korzysta z kodu, nie musi si niczego obawia. Nie pozostaje wic nic innego, jak tylko klikn przycisk Rejestruj

Oferta firmy nr 2
Z powyszej analizy wynika, e firma home.pl proponuje solidne usugi za niewygórowan cen. Jej oferta przeznaczona jest jednak przede wszystkim dla firm, które
chc przygotowa w miar rozbudowan witryn.
Na rysunku 3.12 przedstawiona zostaa strona innej firmy — Onet. Firma ta nastawia si przede wszystkim na klientów tworzcych witryny osobiste i niewielkie
firmy, a nie na wielkie instytucje. Moe si okaza , e to wanie tutaj odkryjemy
najlepsz dla siebie ofert.
Obejrzelimy strony dwóch firm oferujcych usugi udostpniania witryny w internecie. Moemy zatem przystpi do oceny oferty innych firm. Jeeli jednak kto jest
bardzo niecierpliwy, moe od razu wykupi jeden z pakietów, jakie do tej pory widzielimy. Wykupienie takiego pakietu wymaga wykonania zaledwie kilku klikni
mysz, a w cigu kilku godzin bdziemy mieli do dyspozycji wasne miejsce w sieci.
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Rysunek 3.12. Na stronach firmy Onet na pocztek moemy wybra pakiet najlepiej dopasowany do naszych
potrzeb. Dla wikszoci witryn osobistych cakowicie wystarczajcy bdzie pakiet „Republika Pro”, cho dopiero
w pakiecie „Ja w Sieci” uzyskamy moliwo zdefiniowania wasnej domeny. Co wicej, dopiero ten drugi pakiet
zawiera dodatkowo skrzynk pocztow POP

Wskazówka: Jeeli firma, od której wynajmujemy miejsce na serwerze, nie sprawuje si dostatecznie
dobrze, nie trzeba od razu panikowa. Zmiana takiej firmy nie jest trudna. W zasadzie sprowadza si
ona do przeniesienia plików witryny z jednego serwera WWW na inny. Musimy jednak zaj si tym
samodzielnie — nikt nie zrobi tego za nas. Jeeli bdziemy mieli na swoim komputerze kopi caej
witryny (a tak kopi maj chyba wszyscy), operacja ta bdzie wyjtkowo prosta. Jeeli nie mamy
pewnoci co do jakoci usug wybranej przez nas firmy, zwykle moemy skorzysta z kilkunastodniowych bezpatnych okresów próbnych.

Darmowe usugi udostpniania witryn
Oferty setek firm ogaszajcych swoje usugi w internecie nie s dla nas do atrakcyjne? Niewielka ilo miejsca na serwerze udostpniana nam przez dostawc nie
jest zadowalajca? Jeeli kto za wszelk cen chce oszczdzi troch na opatach
za wykorzystanie serwera, moe skorzysta z jeszcze jednego rozwizania, cho nie
jest ono warte wikszego zainteresowania.
W sieci znajdziemy cakiem sporo firm udostpniajcych za darmo miejsce na swoich
serwerach. Czasami taka firma po prostu ma nadziej, e szybko przekroczymy cise
ograniczenia nakadane na darmowe konta i wykupimy patne usugi dostpu do
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serwera, ale czciej chodzi po prostu o moliwo wywietlania reklam na naszych
stronach. Praktycznie wszystkie darmowe usugi udostpniania witryn w internecie wi si z koniecznoci wywietlania na stronach swojej witryny reklam dostarczanych przez firm prowadzc serwer.
Zanim postanowi si zarejestrowa w celu darmowego udostpnienia witryny,
naley zapozna si z kilkoma nastpujcymi problemami, z którymi mona mie
do czynienia:
x Banery reklamowe. Najgorsze darmowe hosty udostpniajce witryny WWW

zmuszaj ich wacicieli do wywietlania na stronach reklam. Jeli tre strony
ma by wyparta przez irytujce reklamy kart kredytowych, wanie takie hosty
to umoliwi. W przeciwnym razie naley poszuka innych firm. Moliwe jest,
e ostatecznie znajdzie si darmowe hosty, które nie bd narzucay zamieszczania na wasnych stronach WWW migajcych banerów reklamowych. Jeeli
si to uda, naley zrezygnowa z hostów, które postpuj inaczej.
x Zawodno. Darmowe hosty udostpniajce witryny WWW czciej mog by

niedostpne. Oznacza to, e witryna moe okresowo znika z zasobów internetowych. Moe si te okaza , e serwery WWW uywane przez firm mog by
przeciane na skutek kiepskiej obsugi technicznej lub przez witryny innych
osób. W efekcie czas uzyskiwania dostpu do wasnej witryny WWW moe by
znacznie wyduony.
x Nieprzewidywalno. Firmy oferujce darmowe hosty udostpniajce witryny

WWW nie nale do najpewniejszych. Zdarza si, e takie firmy zaprzestaj
dziaalnoci i w efekcie w popiechu trzeba szuka nowego domu dla naszej
witryny WWW. Dosownie w cigu doby firmy udostpniajce darmowe hosty
mog bez ostrzeenia zmieni wymagania (czasami powodujc przejcie
z pozbawionego reklam serwera WWW do ekstrawagancji w postaci migajcych
banerów reklamowych).
x Limity wykorzystania. Niektóre firmy udostpniajce za darmo witryny WWW

wymuszaj wyraenie zgody na zasady, które ograniczaj rodzaj treci zamieszczanych w obrbie witryny. Przykadowo moe by niedozwolone zamieszczenie witryny zwizanej z dziaalnoci gospodarcz, sprzedawanie przestrzeni
reklamowej lub zapisywanie na serwerze okrelonego typu plików (np. z muzyk,
filmami lub innych plików o duym rozmiarze).
x Ograniczone wsparcie techniczne. Wielu profesjonalnych operatorów witryn

WWW twierdzi, e o tym, i jaka firma udostpniajca witryny jest dobra, nie
wiadcz ogromne zasoby wolnej przestrzeni czy wyjtkowo due limity dotyczce przepustowoci, lecz moliwo porozmawiania z kim o dowolnej porze
w celu rozwizania niespodziewanych problemów. Poniewa firmy darmowo
udostpniajce witryny nie mog sobie pozwoli na zatrudnienie zastpu specjalistów od obsugi klienta, trzeba bdzie poczeka na udzielenie pomocy (jeli
w ogóle to nastpi).
x Utrudnione zapisywanie danych. Wiele firm udostpniajcych za darmo

witryny WWW nie pozwala na umieszczanie w prosty sposób danych na serwerze z wykorzystaniem protokou FTP (wicej na stronie 98). Bez takiego
udogodnienia trzeba bdzie uywa czasochonnej strony sucej do zapisywania danych.
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Pomimo tych wszystkich moliwych niedogodnoci wiele osób liczcych kady
grosz zachwala darmowe hosty udostpniajce ich witryny WWW (i przede wszystkim opat miesiczn wynoszc zero zotych). Jeeli dysponuje si czasem, eby
poeksperymentowa , a ponadto firma nie wymaga naprawd wysokiego poziomu
niezawodnoci i natychmiastowej obecnoci w internecie, mona wypróbowa kilku
usugodawców. Pod adresem www.free-webhosts.com/user_reviews.php znajduje
si ogromny katalog darmowych hostów udostpniajcych witryny WWW. Katalog
precyzyjne podaje, jak poszczególne firmy oferuj przestrze i jakie narzucaj
wymagania. Dodatkowo dostpne s tysice opinii uytkowników. Jednake trzeba
mie wiadomo tego, e niektóre firmy udostpniajce darmowo witryny mog
poprawia swoj lokat w rankingach, zamieszczajc wasne opinie. Poza tym
dowolna z takich firm moe nagle zmieni swoj ofert.
Wskazówka: Na pewno firma udostpniajca za darmo witryny WWW nie zaoferuje domeny o wybranej
przez siebie nazwie. Cho domen o okrelonej nazwie mona kupi od innej firmy i za kilkadziesit
zotych rocznie korzysta z usugi przekierowywania domeny (wicej na stronie 79), mona unikn
wszelkich kosztów przez zdecydowanie si na subdomen oferowan w ramach darmowej usugi (wicej
informacji na ten temat zamieszczono na stronie 82).

Przenoszenie plików
Po przygotowaniu miejsca na serwerze WWW moemy przystpi do przenoszenia
tam plików witryny. W ramach testu mona wykorzysta pliki résumé Jana Kowalskiego, jakie przygotowalimy w rozdziale 2. (mona je te pobra ze strony Missing
CD pod adresem www.missingmanuals.com1). Ostateczna wersja dokumentu zapisana zostaa w pliku resume5.htm.

Przesyanie plików za pomoc przegldarki
Przesyanie plików za pomoc przegldarki nie jest trudne, ale nie jest te najatwiejsze. Najczciej wymaga wejcia na odpowiedni stron znajdujc si na
witrynie firmy wynajmujcej nam miejsce na serwerze. To wanie taka strona
pozwala wybra pliki zapisane na lokalnym dysku twardym, które zostan przesane
do serwera. Wiele firm umoliwia przesyanie plików zarówno przez przegldark,
jak i za porednictwem protokou FTP. Niestety, w ofertach darmowego udostpniania witryn w internecie czsto nie bdziemy mieli moliwoci skorzystania z tego
protokou. Przesyanie plików za pomoc przegldarki wymaga wykonania nastpujcych kroków:

1. Wej na witryn WWW firmy, od której wynajmujemy przestrze na
serwerze.

2. Zalogowa si na swoje konto, podajc nazw uytkownika oraz haso
zdefiniowane podczas rejestrowania konta.
Najczciej ju na pierwszej stronie dostpne jest specjalne okienko logowania.
1
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3. Na witrynie odnale  stron przeznaczon do zarzdzania plikami.
Kada firma udostpnia narzdzie o nieco innym ukadzie. Na rysunku 3.13
zobaczy mona narzdzia udostpniane przez firm webpark.pl bdc czci
portalu Wirtualna Polska.
Rysunek 3.13. Na stronach kadej firmy znajdziemy
nieco inaczej dziaajce oprogramowanie pozwalajce na przesyanie plików na witryn. Mimo to
powinnimy szybko pozna zasad dziaania takich
narzdzi. We wszystkich znajdziemy pola tekstowe
pozwalajce na wpisanie plików przeznaczonych
do przesania. Najczciej pojawia si standardowe okno dialogowe Wybieranie pliku (na górze).
Naley wtedy wybra waciwy plik i klikn przycisk Otwórz. Jeeli chcemy przesa kilka plików
na raz, to t sam procedur mona powtarza
z kolejnymi polami tekstowymi. Po wybraniu
wszystkich potrzebnych nam plików (moe by
te tak, e po prostu zabraknie pól tekstowych)
naley klikn przycisk OK i poczeka na zako czenie przesyania plików, które zostanie obwieszczone odpowiednim komunikatem (na dole)

4. Okreli pliki, jakie maj zosta przeniesione na serwer. Kady z plików
trzeba wybra osobno, klikajc przycisk Przegldaj umieszczony obok pola
tekstowego.
Jeeli przykadowa strona z résumé ma dziaa poprawnie, musimy obok pliku
resume5.htm przesa równie plik jankowalski.jpg i oba pliki umieci w tym
samym katalogu witryny WWW.

5. Po zakoczeniu prac wylogowa si.
Teraz mona ju sprawdzi wyniki tych prac, wpisujc do przegldarki nazw
domeny, a za ni nazw pliku. Na przykad po zaadowaniu tych stron do witryny
dostpnej w domenie www.pracownikdoskonaly.com moemy do przegldarki
wpisa adres URL www.pracownikdoskonaly.com/resume5.htm. Po przesaniu
plików na serwer WWW nie trzeba na nic czeka . Pliki s od razu gotowe do
pobierania.
Niestety, taka procedura przesyania plików na serwer prowokuje wrcz powstawanie ogromnych iloci bdów. Najwicej problemów pojawia si w momencie,
gdy na serwer chcemy na raz przesa wiele plików witryny. Po pierwsze, wybieranie kadego pliku z osobna jest bardzo czasochonne, a dodatkowo bardzo atwo
mona w ten sposób pomin jaki plik. Inne problemy wi si z próbami przesyania plików do rónych katalogów, a modyfikowanie nazw istniejcych ju
plików i ich usuwanie to zupenie inna historia.
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Protokó FTP
Najlepiej bdzie, jeeli firma wynajmujca miejsce na serwerze umoliwi nam
dostp do niego za pomoc protokou FTP. Protokó ten pozwala na przenoszenie
na serwer i z niego caych grup plików. Procedura jest bardzo podobna do kopiowania plików z jednego katalogu do innego na wasnym komputerze.
Zanim zaczniemy przenosi pliki za pomoc protokou FTP, musimy zna adres
serwera FTP, z którym bdziemy pracowa , a take nazw uytkownika i haso.
Zazwyczaj takie samo haso i nazw uytkownika stosuje si do logowania na
konto na serwerze WWW, ale czasami firma moe ustali inne zasady.
W celu przenoszenia plików za pomoc protokou FTP musimy zaopatrzy si w program obsugujcy ten protokó. Na szczcie w wielu przypadkach nie bdziemy
musieli szuka adnego specjalnego programu. System Windows ma wbudowan
obsug protokou FTP, która pozwoli nam komfortowo przenie wszystkie pliki
na serwer. Oto procedura przenoszenia plików:

1. Uruchomi program Eksplorator Windows.
Istnieje wiele sposobów zaadowania tego narzdzia, którego skrót w zalenoci
od uywanej wersji systemu Windows znajduje si w troch innym miejscu
menu Start. Metoda, która zawsze si sprawdza, polega na klikniciu przycisku
Start prawym przyciskiem myszy i wybraniu z menu pozycji Eksploruj.

2. Wpisa do paska adresu programu Eksplorator Windows adres FTP. W czasie
wpisywania adresu nie mona pomin przedrostka ftp://.
Oznacza to, e chcc dosta si na serwer ftp.nazwafirmy.com, musimy do
przegldarki wpisa adres URL w postaci ftp://ftp.nazwafirmy.com. Nie mona
zastosowa adresu http://ftp.nazwafirmy.com, poniewa takim adresem nakaemy przegldarce poszukiwa na serwerze stron WWW.

3. Nastpnym krokiem jest wprowadzenie informacji niezbdnych do zalogowania (prosz spojrze na rysunek 3.14).
Po zalogowaniu zobaczymy w oknie przegldarki list katalogów i plików znajdujcych si ju na serwerze. Pliki te moemy dowolnie kopiowa , usuwa
i przenosi , podobnie jak mamy w zwyczaju robi to z plikami znajdujcymi si
na naszym komputerze. Jeeli do tej pory jeszcze niczego nie przesalimy na
serwer, zobaczymy pusty katalog albo prosty plik index.htm zawierajcy informacj, e strona jest w trakcie budowy.

4. Nastpnym krokiem jest skopiowanie plików na serwer WWW. T operacj
mona przeprowadzi przez proste przecignicie plików z innego otwartego
okna i zrzucenie ich w oknie przegldarki.
Na rysunku 3.15 przedstawiony zosta sposób przeniesienia na serwer plików
przykadu z résumé.
Wskazówka: Przeciganie plików nie jest jedyn dostpn metod przenoszenia plików na serwer.
Mona te skorzysta ze znanych wszystkim skrótów klawiszowych Ctrl+C (kopiowanie) i Ctrl+V
(wklejanie) oraz odpowiadajcych im pozycji menu Kopiuj, Wklej i Wytnij dostpnych w menu Edycja.
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Rysunek 3.14. Po wprowadzeniu adresu serwera FTP
w pierwszej chwili program Eksplorator Windows bdzie
próbowa nas zalogowa anonimowo, ale taka próba
skazana jest na niepowodzenie. Moe pojawi si proba
o podanie identyfikatora uytkownika i hasa (jak na
rysunku) lub po prostu zostanie wywietlony komunikat
informujcy o bdzie. W drugim przypadku naley klikn
przycisk OK, a nastpnie z menu Plik wybra polecenie
Zaloguj jako. Jeeli w oknie tym zaznaczymy jeszcze opcj
Zapisz haso (zaznaczone), to nastpnym razem nie
bdziemy musieli samodzielnie wpisywa tych danych
— zapamita je przegldarka

Rysunek 3.15. Chcc przenie résumé Jana Kowalskiego na serwer WWW, trzeba otworzy nowe okno Eksploratora i przej w nim do katalogu z przykadami, jakie przygotowywalimy w rozdziale 2. Po odnalezieniu plików
resume5.htm i jankowalski.jpg naley je zaznaczy i przecign do okna przegldarki zalogowanej na serwer
FTP. W ten sposób uruchomiony zostanie proces przenoszenia plików na serwer

Osoby korzystajce z komputerów Macintosh bd musiay skorzysta z osobnego
programu do obsugi protokou FTP. Na szczcie dostpnych jest wiele darmowych
programów tego typu, wliczajc w to bardzo prosty w uyciu program Rbrowser
(dostpny pod adresem www.rbrowser.com). Procedura wyglda bardzo podobnie
jak w przypadku systemów Windows. Najpierw trzeba uruchomi program Rbrowser. Zostaniemy wtedy poproszeni o zalogowanie si na serwer (prosz spojrze na
rysunek 3.16). Po zakoczeniu tej formalnoci bdziemy mogli przeciga pliki do
okna programu Rbrowser, a tym samym wysya je na serwer.
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Rysunek 3.16. Aby zalogowa si na serwer za pomoc programu
Rbrowser, trzeba poda nazw serwera (w polu Host/URL), a take
nazw uytkownika i haso. Nie trzeba natomiast wpisywa pocztkowej cieki (initial path), poniewa do waciwego katalogu mona atwo
przej ju po zalogowaniu si na serwer. Na koniec naley jeszcze klikn
przycisk Connect
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