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3
ROZDZIA�

Umieszczanie
strony w sieci

poprzednim rozdziale poznawali�my podstawy j�zyka XHTML na przy-
k�adzie prostej strony z podaniem o prac�. Oczywi�cie mo�na zrobi	 jesz-
cze wiele, aby j� poprawi	, ale zanim przejdziemy do bardziej zaawanso-

wanych prac, dobrze by�oby przyjrze	 si� jednemu z najwa�niejszych zagadnie� doty-
cz�cych sieci WWW — umieszczaniu stron w internecie.

W tym rozdziale na pocz�tek poznamy metody dzia�ania serwerów WWW. Wypo-
sa�eni w zestaw informacji technicznych z najwy�szej pó�ki b�dziemy mogli zacz�	
szuka	 kogo�, kto b�dzie udost�pnia� nasz� witryn�. Najcz��ciej b�dziemy musieli
znale�	 firm�, która pozwoli nam umie�ci	 witryn� na swoim serwerze WWW.
Musimy tylko okre�li	 wymagania, mo�liwo�ci dost�pu do takiego serwera i zacz�	
przegl�da	 oferty!

Jak dzia�a udost�pnianie stron WWW
Jak dowiedzieli�my si� w rozdziale 1., sie	 WWW nie jest przechowywana na poje-
dynczym komputerze ani te� nie jest w posiadaniu jednej firmy. Poszczególne sk�ad-
niki sieci (witryny WWW) rozsiane s� po ca�ym �wiecie i przechowywane na mi-
lionach komputerów (serwerów WWW). To, �e na pierwszy rzut oka wszystkie te
strony sprawiaj� wra�enie, jakby by�y cz��ci� jednego �rodowiska, to tylko bardzo
delikatna iluzja. W rzeczywisto�ci internet jest tylko zbiorem standardów umo�li-
wiaj�cych komputerom komunikowanie si� ze sob�.

W jaki sposób nasz komputer jest w stanie odnale�	 w tej pl�taninie komputerów
interesuj�c� nas stron� WWW? Jest to mo�liwe dzi�ki adresowi URL (Uniform Reso-
urce Locator), czyli po prostu adresowi strony WWW (na przyk�ad www.google.com),
który wpisujemy do przegl�darek.

W
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Adres URL
Adres URL sk�ada si� z kilku elementów. Niektóre z nich s� opcjonalne, poniewa�
s� automatycznie uzupe�niane przez przegl�dark� albo serwer WWW. Inne ele-
menty adresu s� wymagane. Na rysunku 3.1 adres http://www.SprzedajSmieciZa
Zloto.com/Kupujacy/lista.htm zosta� roz�o�ony na cz��ci pierwsze.

Rysunek 3.1. Typowy adres URL sk�ada si� z czterech cz��ci. Pierwsza z nich (protokó�) identyfikuje standardy
WWW, z którymi jest zgodna strona. Druga cz��� (domena) okre�la serwer WWW, z którego chcemy skorzysta�.
Trzecia i czwarta cz��� adresu opisuj� �cie�k� i plik na serwerze WWW

Jak wida	, w jednym wierszu tekstowym adresu WWW zapisanych jest wiele
informacji, do których nale��:

� Protokó� — identyfikuje wybran� metod� transmisji danych. Innymi s�owy
protokó� okre�la, jak przegl�darka powinna komunikowa	 si� z serwerem
WWW. Strony WWW przesy�ane s� za pomoc� protoko�u HTTP (HyperText
Transfer Protocol), co oznacza, �e w adresie w cz��ci protoko�u musi znale�	
si� zapis http:// lub https://. Ten drugi przedrostek tworzy bezpieczne
po��czenie na bazie protoko�u HTTP, w którym wszystkie przesy�ane infor-
macje (takie jak has�a lub numery kart kredytowych) s� szyfrowane. W wi�k-
szo�ci przegl�darek nie ma potrzeby wpisywania tej cz��ci adresu URL. Na
przyk�ad po wpisaniu adresu www.google.pl przegl�darka automatycznie
uzupe�ni go do postaci http://www.google.pl.

Uwaga: Oczywi�cie protokó� http:// przeznaczony jest do przegl�dania sieci WWW, ale ró�ne
przegl�darki pozwalaj� te� na stosowanie innych protoko�ów i wykonywanie innych operacji. Typo-
wym przyk�adem jest tu protokó� ftp:// pozwalaj�cy na przesy�anie plików oraz protokó� file://
pozwalaj�cy na odczytywanie plików znajduj�cych si� na dysku twardym komputera.

� Domena — identyfikuje serwer WWW, czyli komputer przechowuj�cy witryn�
WWW, któr� chcemy obejrze	. Zgodnie ze star� konwencj� takie komputery
najcz��ciej otrzymuj� nazwy zaczynaj�ce si� od przedrostka www., co od razu
identyfikuje je jako serwery WWW. Jak przekonamy si� w dalszej cz��ci tego
rozdzia�u, przyjazna nazwa serwera, taka jak www.google.com lub www.
Microsoft.com, to tak naprawd� tylko odpowiednik tego, czego faktycznie prze-
gl�darka potrzebuje do zlokalizowania serwera, a mianowicie jego adresu nume-
rycznego.

� 
cie�ka — identyfikuje katalog, w którym serwer WWW przechowuje konkretn�
szukan� stron� WWW. Ta cz��	 adresu URL mo�e sk�ada	 si� z dowolnej
liczby elementów. Na przyk�ad �cie�ka /MojePliki/Sprzedaz/2009 mówi, �e
katalog MojePliki zawiera katalog Sprzedaz, który z kolei zawiera katalog 2009.
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U�ytkownicy systemów Windows musz� w tym miejscu uwa�a	 — w adresach
URL znaki rozdzielaj�ce poszczególne katalogi to uko�niki (/), a nie lewe uko-
�niki (\) u�ywane w �cie�kach plików w systemach Windows (na przyk�ad
c:\MojePliki\Biezace). Konwencja ta ma na celu dopasowanie adresów URL do
�cie�ek stosowanych w systemach uniksowych, które jako pierwsze przecho-
wywa�y strony WWW. Ta sama konwencja u�ywana jest te� w systemach ope-
racyjnych komputerów Macintosh (OS X i nowszych).

Uwaga: Niektóre przegl�darki s� w stanie skorygowa� cz�sto pope�niany przez u�ytkowników b��d
polegaj�cy na u�yciu niew�a�ciwych uko�ników. Nie nale�y jednak na tym polega�, poniewa� podobne
b��dy mog� spowodowa� nieprawid�owe dzia�anie tworzonych przez nas stron WWW. Na przyk�ad,
je�eli w znaczniku <img> wstawionym w celu po��czenia strony z obrazkiem (zrobili�my to ju� na
stronie 60) u�yjemy niew�a�ciwego uko�nika, obrazek w ogóle si� nie pojawi.

� Nazwa pliku — jest ostatni� cz��ci� �cie�ki, która identyfikuje konkretn�
��dan� stron� WWW. Najcz��ciej mo�na j� rozpozna	 po rozszerzeniu .htm
lub .html, które oznacza plik HTML (praprzodek pliku XHTML).

Wskazówka: Strony WWW cz�sto otrzymuj� rozszerzenie .htm lub .html, cho� nigdzie nie zapisano
takiego obowi�zku. Je�eli w adresie URL znajdziemy dziwne rozszerzenie .terefere, to najprawdopo-
dobniej i tak b�dzie chodzi�o o dokument HTML lub XHTML. Je�eli tylko plik zawiera informacje, które
przegl�darka jest w stanie zinterpretowa�, to w wi�kszo�ci przypadków ca�kowicie zignoruje ona jego
rozszerzenie. Konwencji tej nie nale�y jednak �ama�, poniewa� mo�e to spowodowa� zamieszanie
w tworzonej przez nas witrynie.

� Zak�adka — (nie nale�y myli	 z funkcj� przegl�darki internetowej o takiej samej
nazwie) jest to opcjonalna cz��	 adresu URL, która identyfikuje pewn� pozycj�
na stronie WWW. Zak�adk� rozpozna	 mo�na po tym, �e zaczyna si� zawsze od
znaku krzy�yka (#) i umieszczana jest za nazw� pliku. Na przyk�ad adres URL
http://www.MarnyInteres.com/index.html#Nowy zawiera w sobie zak�adk�
#Nowy. Po wpisaniu takiego adresu przegl�darka wy�wietli t� cz��	 strony
index.html, w której jej twórca umie�ci� zak�adk� #Nowy. Wi�cej informacji
o zak�adkach przedstawi� na stronie 244.

� Zapytanie — to opcjonalna cz��	 adresu URL, której niektóre witryny WWW
u�ywaj� do przekazywania instrukcji pomi�dzy stronami. Zapytanie w adresie
mo�na rozpozna	 po tym, �e zaczyna si� od znaku zapytania (?) i umieszczane
jest za nazw� pliku. Przyk�ad dzia�aj�cego zapytania w adresie zobaczy	 mo�na,
wchodz�c na stron� www.google.pl i szukaj�c na przyk�ad s�ów „pies labra-
dor”. Po klikni�ciu przycisku Szukaj zostaniemy przekierowani na stron� o adre-
sie http://www.google.pl/search?hl=pl&q=pies+labrador&btnG=Wyszukaj+
w+Google&lr=. Taki adres jest oczywi�cie k�opotliwy w analizowaniu, ale
znak zapytania znajdziemy w nim zaraz za s�owem search. Z informacji znaj-
duj�cych si� po prawej stronie znaku zapytania mo�na wyczyta	, �e wyszuki-
wanie odbywa si� w j�zyku polskim i szukamy stron pasuj�cych do s�ów klu-
czowych pies i labrador. Po wys�aniu takiego adresu specjalizowana aplikacja
dzia�aj�ca na serwerach Google’a przeanalizuje tre�	 zapytania i wykona odpo-
wiednie wyszukiwanie.



C Z � � �  I  �  W I T A M Y  W  S I E C I  W W W

Jak dzia�a udost�pnianie
stron WWW

72

Uwaga: Na naszych stronach WWW nie b�dziemy korzysta� z zapyta�, poniewa� przeznaczone s�
one dla specjalnych aplikacji dzia�aj�cych w sieci WWW, takich jak te pracuj�ce w firmie Google.
Znajomo�� struktury zapyta� pozwala jednak lepiej pozna� mechanizmy dzia�ania sieci WWW.

Jak przegl�darka analizuje adres URL
Jak wida	, w adresie URL zgromadzonych zosta�o wiele przydatnych informacji.
Pozostaje pytanie, w jaki sposób przegl�darka korzysta z tego adresu do odczytania
potrzebnej nam strony WWW? W celu lepszego opisania tego mechanizmu musimy
rozbi	 go na cz��ci pierwsze (prosz� spojrze	 na rysunek 3.2).

Rysunek 3.2. Proste
��danie WWW zwykle
wymaga wspó�pracy
przynajmniej kilku
komputerów. Pierw-
szy z nich (serwer
DNS; numer 2) zwraca
niezwykle wa�ny ad-
res IP, który pozwala
zlokalizowa� drugi
komputer (serwer
WWW; numer 5),
na którym zapisana
jest interesuj�ca
nas strona WWW

Podane ni�ej kroki opisuj� kolejne operacje wykonywane przez przegl�dark� po
wpisaniu w jej pasku adresu http://www.SprzedajSmieciZaZloto.com/Kupujacy/
lista.htm i naci�ni�ciu klawisza Enter.

 1. Najpierw przegl�darka musi odczyta� z adresu nazw� serwera, z którym ma
si� skontaktowa�. W tym celu z adresu URL wydobywa nazw� domeny.

W tym przyk�adzie jest to domena www.SprzedajSmieciZaZloto.com.

 2. W celu odnalezienia serwera www.SprzedajSmieciZaZloto.com przegl�darka
musi zamieni� nazw� domeny w posta� bardziej przyjazn� dla komputerów,
nazywan� adresem IP.

Ka�dy komputer pod��czony do internetu, zarówno serwer jak i zwyczajny
komputer PC, ma swój unikatowy adres IP. W celu odnalezienia adresu IP inte-
resuj�cego nas serwera WWW przegl�darka wyszukuje nazwy domeny w gigan-
tycznym katalogu nazw domen o nazwie DNS (Domain Name Service).

Adres IP sk�ada si� z czterech liczb rozdzielanych kropkami. Na przyk�ad witryna
www.SprzedajSmieciZaZloto.com ma adres IP 17.202.99.125.

 3. Korzystaj�c z uzyskanego adresu IP serwera WWW, przegl�darka wysy�a do
niego ��danie.
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Uwaga: Katalog DNS nie jest przechowywany na tylko jednym komputerze, co oznacza, �e przegl�-
darka odpowiednie informacje musi uzyska� z internetu. Takie rozwi�zanie ma jedn� bardzo wa�n�
zalet�. W normalnych warunkach nazwa firmowej domeny w ogóle nie b�dzie si� zmienia�, poniewa�
t� nazw� klienci zapami�taj� naj�atwiej. Zmienia� si� mo�e natomiast adres IP, poniewa� nie jest
wykluczone, �e firmowa strona WWW zostanie przeniesiona na inny serwer. Je�eli tylko z takim
przeniesieniem powi�zana b�dzie aktualizacja danych DNS, to ca�o�� b�dzie funkcjonowa�a bez �adnych
zak�óce�. Co ciekawe, najcz��ciej w ogóle nie musimy przejmowa� si� konieczno�ci� samodzielnego
zarz�dzania danymi DNS, poniewa� zadanie to automatycznie realizuje dla nas firma obs�uguj�ca nasz�
witryn� WWW.

Droga, jak� b�dzie musia�o takie ��danie przeby	, jest bardzo trudna do okre-
�lenia. Mo�e ono przej�	 przez wiele po�rednicz�cych serwerów.

 4. Serwer WWW po otrzymaniu ��dania szuka w adresie URL �cie�ki i nazwy
pliku.

W tym przypadku serwer WWW otrzymuje ��danie przes�ania pliku lista.htm
znajduj�cego si� w katalogu Kupujacy. Wyszukuje ten plik i odsy�a go do prze-
gl�darki. Je�eli taki plik nie istnieje, serwer odsy�a tylko komunikat o b��dzie.

 5. Przegl�darka otrzymuje ��dan� stron� XHTML (w postaci pliku lista.htm)
i wy�wietla j� na ekranie.

Adres URL http://www.SprzedajSmieciZaZloto.com/Kupujacy/lista.htm jest typo-
wym przyk�adem adresu internetowego. W internecie cz�sto mo�na si� natkn�	
na znacznie prostsze adresy URL. Prosz� na przyk�ad 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 �cie�ce i nazwie pliku. Co ma w takim razie
zrobi	 przegl�darka?

Je�eli w adresie URL nie jest podawana nazwa pliku, przegl�darka wysy�a ��danie
w takiej postaci, jak zosta�o ono wpisane, i pozwala serwerowi odpowiednio je zin-
terpretowa	. Serwer WWW stwierdza, �e nie ��damy od niego �adnego konkret-
nego pliku, wi�c wysy�a domy�ln� stron� witryny, która najcz��ciej otrzymuje nazw�
index.htm lub index.html. Administrator serwera WWW mo�e go jednak skonfi-
gurowa	 tak, �e strona domy�lna mo�e by	 zapisana w dowolnym pliku.

Teraz wiemy ju�, jak dzia�aj� adresy URL, a zatem jeste�my gotowi do po��czenia
naszych stron z globaln� sieci�. Pierwszym zadaniem b�dzie uzyskanie dobrej nazwy
domeny.

Nazwy domen
Dawno temu Szekspir napisa�: „Czym jest nazwa? To, co zwiemy ró��, pod inn�
nazw� równie by pachnia�o”. Nie mia� jednak mo�liwo�ci sprawdzenia, jaka jest
ró�nica mi�dzy nazw� www.slodkopachnacykwiatzkolcami.biz a nazw� www.ró�a.
com. Krótkie, chwytliwe nazwy domen przyci�gaj� wi�cej uwagi i s� znacznie �atwiej-
sze do zapami�tania. Dzisiaj tanie i personalizowane nazwy domen s� w zasi�gu r�ki
ka�dego twórcy stron WWW. Je�eli zdecydujemy si� na w�asn� domen�, to dobrze
jest po�wi�ci	 temu tematowi nieco wi�cej czasu i zrobi	 to, jak nale�y.
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Uwaga: Poprawne nazwy domen zawieraj� jedynie litery, liczby i my�lniki.

Wybieranie w�a�ciwej nazwy
Bardzo szybko przekonamy si�, �e wi�kszo�	 ciekawych i krótkich nazw domen
zosta�a ju� dawno zarejestrowana. Nawet je�eli nie s� w posiadaniu ró�nych ludzi
maj�cych nadziej�, �e uda si� im pó�niej odsprzeda	 tak� domen� za du�e pie-
ni�dze, na pewno nie mo�na ich uzna	 za ogólnie dost�pne. Prosz� sprawdzi	
przyk�adow� domen� pieknyogrod.pl — jak si� okazuje, jest ju� zaj�ta. Wi�cej
szcz��cia mo�emy mie	 z nazwami nieco d�u�szymi, bardziej szczegó�owymi
(www.bardzopieknyogrod.pl) albo uzupe�nionymi o nazwy miejsc lub osób (www.
pieknywroclawskiogrod.pl lub www.pieknyogrodjacka.pl). W czasie tworzenia tej
ksi��ki nazwy tych domen by�y dost�pne.

K L I N I K A  Z A A W A N S O W A N E G O  U � Y T K O W N I K A

Internet a intranet
Jak ju� zapewne wszyscy wiedz�, Internet to gigantyczna
sie� sk�adaj�ca si� z komputerów rozsianych po ca�ym
�wiecie. Intranet to zdecydowanie mniejsza sie� — budo-
wana jest w ramach jednej firmy, organizacji lub domu
i ��czy ze sob� znacznie mniejsz� liczb� komputerów.
Co ciekawe, intranet mo�e sk�ada� si� z zaledwie dwóch
komputerów.

Tworzenie intranetu mo�e mie� sens wtedy, gdy witryn�
WWW chcemy udost�pni� tylko ograniczonej liczbie
osób. Na przyk�ad w firmie mo�na wykorzysta� tak�
witryn� do rozprowadzania materia�ów marketingowych
(albo najnowszych biurowych plotek). W domu dzi�ki
intranetowi mo�emy pozwoli� wspó�mieszka�com na
przegl�danie naszych stron z ró�nych komputerów.
Jedynym ograniczeniem takiego rozwi�zania jest to,
�e strona WWW dost�pna b�dzie wy��cznie w sieci lokal-
nej, ale nie b�dzie móg� jej zobaczy� nikt z zewn�trz.

Przygotowanie witryny WWW do intranetu mo�e by�
zdecydowanie prostsze ni� przygotowywanie tej samej
witryny do internetu. Po prostu nie trzeba rejestrowa�
dla niej nazwy domeny. Wystarczy, �e u�yjemy nazwy
komputera w sieci. Na przyk�ad, je�eli nasz komputer ma
w sieci nazw� SuperSerwer, to znajduj�ca si� na nim
strona WWW mo�e mie� nast�puj�cy adres URL: http://
SuperSerwer/MojaWitryna/MojaStrona.html.

Tworzenie w�asnego intranetu musimy rozpocz�� od
skonfigurowania sieci lokalnej i przygotowania oprogra-
mowania do udost�pniania stron WWW. S� to zadania
wykraczaj�ce poza zakres tej ksi��ki. Je�eli jednak kto�
koniecznie chce zabawi� si� w samodzielne przygoto-
wanie takiej sieci, powinien zainteresowa� si� ksi��k� Sieci
domowe: Nieoficjalny Podr�cznik.

Cho	 w�a�ciwie z wybieraniem dobrej nazwy domeny nie jest zwi�zana �adna
dziedzina nauki, zdarzy�o si� mnóstwo przypadków nieprawid�owych nazw. Oto
kilka pomy�ek, których nale�y si� wystrzega	:

� My�lniki — w pierwszej chwili mo�e nas kusi	, �eby uzyska	 interesuj�c� nazw�
domeny, dodaj�c do niej dodatkowe znaki, takie jak my�lniki umieszczane
pomi�dzy s�owami. Na przyk�ad nie mamy ju� mo�liwo�ci wykupienia domeny
www.pieknyogrod.pl, ale nadal dost�pna jest domena www.piekny-ogrod.pl. Nie
nale�y jednak rejestrowa	 takich nazw. Z niewiadomych powodów my�lniki
umieszczane w nazwach maj� tendencj� do komplikowania spraw. U�ytkow-
nicy cz�sto je opuszczaj�, zamieniaj� znakami podkre�lenia, a co gorsza maj�
trudno�ci ze znalezieniem my�lnika na klawiaturze.
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� Frazy dziwnie wygl�daj�ce po zapisaniu ma�ymi literami — w nazwach
domen wielko�ci liter nie maj� �adnego znaczenia, dlatego po wpisaniu adresu
do przegl�darki wszystkie jego litery zamieniane s� na ma�e. Problem polega na
tym, �e niektóre nazwy zlewaj� si� wtedy ze sob�, szczególnie wtedy gdy s�owa
zaczynaj� si� od samog�osek. Za�ó�my, �e fikcyjna firma o nazwie Prose Xact
b�dzie chcia�a zarejestrowa	 sobie domen�. Je�eli za nazw� domeny przyjmie
swoj� nazw�, powstanie domena www.prosexact.com.

Wskazówka: Co prawda w nazwach domen wielko�ci liter nie s� rozró�niane, jednak wiele firm korzy-
sta z wielkich liter w nazwach wpisywanych na wizytówkach, plakatach i innych materia�ach marke-
tingowych. W ten sposób nazwa domeny staje si� czytelniejsza. Mimo to u�ytkownik uzyska dok�ad-
nie ten sam efekt, niezale�nie od tego, czy do przegl�darki wpisze adres www.google.com czy te�
wWw.gOOgLE.cOm.

� Nazwy niemaj�ce zwi�zku z prowadzonym biznesem — to wr�cz klasyczny
b��d. Za�ó�my, �e prowadzimy niewielk� kwiaciarni� o nazwie Czerwone Ró�e.
Niestety, domena www.czerwoneroze.pl jest ju� zaj�ta, dlatego wybieramy
kolejn� przychodz�c� nam do g�owy nazw�: www.florystyka.pl. W efekcie two-
rzymy drug�, ca�kowicie niezale�n� od pierwotnej nazw� dla naszego przed-
si�biorstwa. Tego problemu naj�atwiej mo�na unikn�	 w czasie zak�adania
ca�kowicie nowej firmy. Nale�y wtedy tak dobra	 nazw� firmy, �eby by�a ona
zgodna z nazw� domeny. Je�eli jednak firma ju� istnieje, zawsze mo�na si�
zadowoli	 domen� uzupe�nion� o kilka dodatkowych s�ów, tak� jak www.
florystykaczerwoneroze.pl. Taka nazwa nie b�dzie tak chwytliwa jak nazwa
pocz�tkowa, ale pozwoli unikn�	 k�opotów spowodowanych powstaniem kilku
nazw tego samego przedsi�biorstwa.

� Wykorzystanie domeny .org — chodzi tu o tych kilka ostatnich liter nazwy
domeny (za ostatni� kropk�). Litery te opisuj� tak zwane domeny najwy�szego
poziomu. Ka�da firma chcia�aby uzyska	 domen� z ko�cówk� .com i w�a�nie
dlatego takie domeny s� najtrudniejsze do zdobycia. Oczywi�cie istnieje jesz-
cze wiele innych domen najwy�szego poziomu, takich jak .net, .org, .biz itd.
Problem polega na tym, �e wi�kszo�	 u�ytkowników spodziewa si�, �e firma
b�dzie mia�a domen� z ko�cówk� .com. Je�eli nasza domena zostanie zareje-
strowana pod nazw� www.SuperSklep.biz, to bardzo prawdopodobne jest, �e
kto� wpisze do przegl�darki adres www.SuperSklep.com. Takie pomy�ki bar-
dzo �atwo mog� doprowadzi	 naszych u�ytkowników do witryn konkurencji
(albo do jakie� zupe�nie paskudnej strony). Oznacza to, �e czasami lepiej wybra	
nieco inn� nazw�, �eby móc skorzysta	 z najwa�niejszej domeny najwy�szego
poziomu (.com).

Uwaga: Domena najwy�szego poziomu .org pocz�tkowo mia�a by� przeznaczona dla organizacji
typu non-profit. Teraz jednak dost�pna jest praktycznie dla ka�dego. Je�eli jednak prowadzimy orga-
nizacj� typu non-profit, to wybór domeny .org b�dzie zdecydowanie lepszym rozwi�zaniem ni� wyku-
pywanie domeny .com.

Wyszukiwanie nazwy domeny jest niezwykle istotnym zadaniem. Trzeba tu eks-
perymentowa	. Dobrze jest przygotowa	 sobie jak najwi�cej wariantów i kombi-
nacji nazwy. Je�eli uda si� nam wyszuka	 przynajmniej kilka zadowalaj�cych nazw
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domen, b�dziemy mieli wi�ksze pole do popisu w czasie wybierania ostatecznej
nazwy w�asnej domeny. Po przygotowaniu takiej listy nale�a�oby te� popyta	 ró�-
nych znajomych i na podstawie ich opinii decydowa	 si� na jedn� z nazw.

Od czasu pojawienia si� pierwszego wydania niniejszej ksi��ki jeszcze trudniejsze
sta�o si� uzyskanie zadowalaj�cej nazwy domeny. W przesz�o�ci konkurowa�o si�
jedynie z innymi osobami planuj�cymi uruchomi	 witryn� WWW, a tak�e z nie-
maj�cymi skrupu�ów osobnikami rozgl�daj�cymi si� za atrakcyjnymi nazwami
domen, które nast�pnie odsprzedawali komu� z du�ym zyskiem. Jednak obecnie
nieuczciwi ludzie w mgnieniu oka nabywaj� niemal ka�d� nazw� domeny, tworz�
podejrzane witryny WWW wype�nione reklamami, a nast�pnie czekaj� kilka mie-
si�cy, �eby stwierdzi	, czy zainteresuj� one niczego nie�wiadomych internautów
(taka praktyka jest okre�lana angloj�zycznym terminem domain tasting; polega
ona na umo�liwieniu zarejestrowania nazwy domeny i bezp�atnego odst�pienia
od niej po ustalonym okresie czasu). Cho	 nadal mo�liwe jest zdobycie przyzwo-
itej nazwy domeny, trzeba pój�	 na kompromis i wykaza	 si� maksymaln� kre-
atywno�ci�.

Szukanie nazwy
Maj�c kilka pomys�ów na nazw� domeny, pora zacz�	 sprawdzanie dost�pno�ci
nazw. Operacj� t� mo�na przeprowadzi	 nawet wtedy, gdy nie wybrali�my jeszcze
firmy udost�pniaj�cej nasz� stron� WWW. W internecie dost�pnych jest wiele narz�-
dzi pozwalaj�cych na sprawdzenie, czy dana nazwa domeny jest jeszcze dost�pna.

C Z � S T O  Z A D A W A N E  P Y T A N I A

Mi�dzynarodowe 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. Pozosta�e domeny
najwy�szego poziomu (.net, .org, .biz itd.) przeznaczone
s� do specyficznych zastosowa� i najcz��ciej nie op�aca
si� w nie inwestowa�. Od tej zasady jest jednak jeden
wyj�tek: nazwy domen regionalnych. Je�eli nie uda si�
uzyska� potrzebnej nam domeny .com, zawsze mo�na
próbowa� skorzysta� z domen krajowych, takich jak .pl.

Na przyk�ad oferuj�c w Polsce lekcje gry na pianinie,
mo�na zarejestrowa� domen� www.granapianinie.pl.

Je�eli jednak mamy zamiar sprzedawa� swoje produkty
na ca�ym �wiecie, to domena w stylu www.wspaniale
programy.pl mo�e odstrasza� cz��� potencjalnych
nabywców, którzy uznaj�, �e nie ma sensu robi� intere-
sów z polsk� firm�.

Rejestrowaniem domen krajowych rz�dz� bardzo �ci�le
zdefiniowane regu�y. Z powodu licznych ogranicze� wiele
firm udost�pniaj�cych witryny w internecie nie mo�e
sprzedawa� pewnych domen krajowych. Szukaj�c firmy
pozwalaj�cej na rejestrowanie domen z danego kraju,
mo�na pos�u�y� si� wyszukiwark� Google. Na przyk�ad
firmy rejestruj�ce domeny australijskie znajdziemy, wpi-
suj�c zapytanie Australia domain names.

Niemal ka�da firma udost�pniaj�ca strony w internecie udost�pnia te� w�asn�
wersj� narz�dzia do szukania w sieci dost�pnych domen. Na rysunku 3.3 przed-
stawiony zosta� przyk�ad takiego narz�dzia dost�pnego w portalu onet.pl.
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Rysunek 3.3. Na górze: oto dar-
mowe narz�dzie do wyszukiwania
wolnych nazw domen. Prosz� zauwa-
�y�, �e w nazwie szukanej domeny
nie trzeba wpisywa� przedrostka
„www” (jest ju� wpisany w obrazku
otaczaj�cym pole tekstowe). Na dole:
wyniki nie s� zach�caj�ce. Intere-
suj�ca nas domena „ser.pl” jest ju�
zaj�ta. Pozostaj� nam do wyboru
mniej atrakcyjne domeny, takie jak
„ser.biz.pl”. W dalszej cz��ci strony
znajdziemy jeszcze ��cze „Sprawd�
wi�cej ko	cówek”, które pozwoli
sprawdzi� inne ko	cówki nazw
domen

Po wykonaniu takiego wyszukiwania i znalezieniu dost�pnej nazwy domeny firma
daje nam mo�liwo�	 zakupienia jednej z dost�pnych domen. Nie nale�y jednak
jeszcze niczego rejestrowa	, gdy� trzeba dodatkowo znale�	 najlepsz� firm� udo-
st�pniaj�c� strony w internecie.

Wskazówka: Mo�na te� sprawdzi�, czy domena jest dost�pna, wpisuj�c jej adres do przegl�darki.
Ta metoda kontroli zajmuje jednak znacznie wi�cej czasu i nie da nam jednoznacznych wyników. Kto�
mo�e po prostu wykupi� domen�, ale nie umie�ci� pod tym adresem �adnej witryny, przez co nawet
w sytuacji, gdy nie znajdziemy pod danym adresem �adnej witryny, nie mo�emy mie� ca�kowitej pew-
no�ci, �e ta domena jest wolna.

Rejestrowanie nazwy
Po wybraniu nazwy dla swojej domeny mo�na j� zarejestrowa	, ale lepiej b�dzie,
je�eli powstrzymamy si� z tym do czasu, a� b�dziemy gotowi na jednoczesne wyku-
pienie us�ug udost�pniania witryny w internecie (tzw. hosting). Jak b�d� mówi�
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w nast�pnym punkcie, firmy internetowe cz�sto pozwalaj� na darmowe wybranie
domeny przy okazji wykupienia pakietów udost�pniania witryny. Ponadto jedno-
czesne skorzystanie z obu opcji jest najprostszym sposobem uzyskania nazwy
domeny, poniewa� w tym przypadku automatycznie jest tworzona relacja mi�dzy
nazw� domeny i witryn� WWW.

S� jednak przypadki, w których mo�emy chcie	 zarejestrowa	 domen� ca�kowicie
niezale�nie od pakietu internetowego. Oto kilka przyk�adów:

� Nie chcemy tworzy	 �adnej witryny internetowej, a rejestracja ma na celu zabez-
pieczenie domeny przed przej�ciem przez kogo� innego (taka taktyka nazywana
jest parkowaniem domeny). By	 mo�e w przysz�o�ci zdecydujemy si� na przy-
gotowanie witryny i pod��czenie jej pod t� domen�.

� Mamy ju� wykupiony pakiet udost�pniania witryny w internecie. W takim
przypadku do pe�nego uruchomienia swojej witryny potrzebujemy ju� tylko
nazwy domeny. Mo�e si� to okaza	 wcale nie takie �atwe, poniewa� w takiej
sytuacji trzeba wykorzysta	 procedur� nazywan� przekazywaniem domeny
(ang. domain forwarding). O niej równie� b�d� mówi� za chwil�.

� Firma udost�pniaj�ca strony w internecie nie zajmuje si� obs�ug� domen albo
nie pozwala na rejestrowanie potrzebnych nam domen. Taka sytuacja mo�e
si� zdarzy	, je�eli b�dziemy chcieli zarejestrowa	 domen� z konkretn� ko�-
cówk� kraju.

Je�eli �adna z tych kategorii nie dotyczy Czytelnika, mo�na od razu przej�	 do pod-
rozdzia�u „Swoje miejsce w internecie” (strona 82) i zacz�	 szuka	 najw�a�ciwszej
firmy udost�pniaj�cej witryny. W przeciwnym razie prosz� czyta	 dalej, poniewa�
opisywa	 b�d� szczegó�y rejestrowania nazwy domeny i zarz�dzania domen�.

Uwaga: Firmy udost�pniaj�ce witryny pozwalaj� na zarejestrowanie kilku nazw domen dla ka�dej
z witryn. Oznacza to, �e witryna mo�e by� dost�pna pod adresami www.pieknyogrod.com, www.
pieknyogrod.pl i www.pieknyogrod.org. Oczywi�cie za ka�d� nast�pn� domen� przyjdzie nam dodat-
kowo zap�aci�.

Parkowanie domen

Parkowanie domen (prosz� spojrze	 na rysunek 3.4) — zaparkowanie domeny
oznacza tylko tyle, �e wykupili�my dan� domen�, ale nie kupili�my �adnej innej
us�ugi, takiej jak wynaj�cie przestrzeni na serwerze WWW.

Wiele osób korzysta z tej mo�liwo�ci w celu zarezerwowania jakiej� domeny. Sie	
WWW staje si� z ka�d� chwil� coraz bardziej zat�oczona, dlatego niektórzy parkuj�
domeny w celu ochrony swoich nazwisk (na przyk�ad www.jankowalski.com). Par-
kowanie domen przydaje si� te� wtedy, gdy chcemy zarezerwowa	 kilka potencjal-
nych nazw dla naszej firmy.

Wskazówka: Przy rezerwowaniu nazwy domeny dobrze jest troch� poszuka� i rezerwacji dokona�
w firmie, która w przysz�o�ci b�dzie zajmowa� si� te� udost�pnianiem naszej witryny w internecie. Prze-
niesienie domeny z jednej firmy do innej jest oczywi�cie mo�liwe, ale zwykle s� z tym problemy. Szcze-
gó�owych informacji zawsze mo�na szuka� na stronach firmy rejestruj�cej domen�.
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Rysunek 3.4. Parkowanie domeny
(po lewej) to okrojona wersja nor-
malnego pakietu us�ug udost�pniania
witryn (po prawej). Jak wida�, na tej
stronie mo�na nie tylko zarejestro-
wa� sam� domen�, ale wykupi� te�
pe�ny pakiet

Najwspanialsz� rzecz� w parkowaniu domeny jest niewielka cena tej us�ugi. Za nie-
wielk� op�at� (mniej wi�cej 20 z�otych na rok) mo�na utrzymywa	 dan� domen�
przez praktycznie dowolny czas.

Przekazywanie domeny

Przekazywanie domeny pozwala po��czy	 spersonalizowan� nazw� domeny z ju�
dost�pn� przestrzeni� na serwerze WWW. Tak� przestrze� mo�e nam udost�p-
nia	 nasz dostawca internetu, szko�a, pracodawca, dobry wujek prowadz�cy w piw-
nicy w�asny serwer WWW albo firma oferuj�ca darmowe us�ugi tego typu. W takich
sytuacjach mo�emy zaoszcz�dzi	 pewn� kwot�, poniewa� nie musimy wtedy p�a-
ci	 firmie za przestrze� na serwerze. Jednak�e nie b�dzie mo�na wybra	 nazwy
domeny. Na przyk�ad, je�eli mamy ju� miejsce na witryn� na serwerze naszego
dostawcy internetu, to adres umieszczonej tam witryny mo�e wygl�da	 tak: http://
republika.pl/stronajacka. Na pewno nie jest tak mi�y dla oka jak na przyk�ad www.
WesolyJacek.com.

Jednak bez obaw. Je�li nawet skorzysta si� z darmowej us�ugi udost�pniania witryn,
nadal mo�na w�asnej witrynie WWW nada	 efektowny adres URL. Zabieg ten polega
na niezale�nym nabyciu adresu URL i zastosowaniu mechanizmu przekazywa-
nia domeny w celu skojarzenia zupe�nie nowego adresu URL z istniej�c� witryn�
WWW. W przypadku poprzedniego przyk�adu mo�na by�o kupi	 nazw� domeny
www.WesolyJacek.com i za pomoc� przekazywania domeny powi�za	 j� z przestrze-
ni� serwera WWW o adresie http://republika.pl.

Wskazówka: Nawet je�eli adres URL na serwerze naszego dostawcy internetu nie jest a� tak kosz-
marny jak w powy�szym przyk�adzie, to i tak dobrym pomys�em jest wykupienie w�asnej domeny.
Powodem tego jest po prostu to, �e w przypadku reorganizacji katalogów dokonanej przez dostawc�
internetu albo w przypadku zmiany naszego dostawcy u�ytkownicy witryny b�d� mieli k�opoty z jej
odnalezieniem. Stosuj�c w�asny adres URL i przekazywanie domeny, mo�na po prostu uaktualni�
konfiguracj� domeny w celu uwzgl�dnienia nowej konfiguracji dostawcy internetu lub innego dostawcy.
Taka domena b�dzie dzia�a�a zawsze, a nikt nawet nie zauwa�y zachodz�cych w tle zmian.
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Najpierw trzeba zarejestrowa	 nazw� domeny po��czon� z us�ug� przekazywania
(prosz� spojrze	 na rysunek 3.4). Nast�pnie mo�na si� ju� zalogowa	 i ustawi	 kon-
figuracj� przekazywania (prosz� spojrze	 na rysunek 3.5).

Rysunek 3.5. Jak wida�,
us�uga przekazywania
domeny kieruje u�yt-
kowników, którzy wpi-
sali adres www.wesoly
jacus.pl, do o wiele
mniej atrakcyjny adres
URL, pod którym tak
naprawd� znajduje si�
nasza witryna. Najcz�-
�ciej przekazywanie
domeny konfigurowane
jest przez hosty WWW
tak, �eby na pasku
adresu ca�y czas wy-
�wietlana by�a orygi-
nalna nazwa domeny,
mimo �e u�ytkownicy
korzystaj� tak naprawd�
z zupe�nie innego adresu

Wi�kszo�	 firm internetowych oprócz przekazywania domeny pozwala tak�e two-
rzy	 specjalne subdomeny. Subdomeny ogólnie s� bardzo podobne do w�a�ciwej
domeny, z tym �e nie zaczynaj� si� od przedrostka www, ale od ca�kowicie dowol-
nej innej frazy. Na przyk�ad, je�eli przygotujemy przekazywanie dla domeny www.
DoskonaleOlowki.com, to mo�na przygotowa	 te� specjaln� subdomen� o nazwie
pomoc.DoskonaleOlowki.com, na której u�ytkownicy mog� szuka	 pomocy, albo
subdomen� podania.DoskonaleOlowki.com, która b�dzie umo�liwia�a sk�adanie
poda� o prac� (prosz� spojrze	 na rysunek 3.6).

Przekazywanie domeny mo�e przyda	 si� równie� w innych sytuacjach. Za�ó�my
na przyk�ad, �e mamy ju� konto w firmie udost�pniaj�cej nasz� witryn� w inter-
necie, ale chcieliby�my skorzysta	 z niego do przygotowania kilku niezale�nych
witryn (witryny osobistej, firmowej, rodzinnej, dla znajomych itd.). Ogólnie nie jest
to takie trudne — wystarczy, �e ka�d� witryn� umie�cimy w osobnym katalogu.
Niestety, takie rozwi�zanie mo�e spowodowa	 zamieszanie w adresach URL. Je�eli
mamy ju� nazw� biznesowej domeny www.DoskonaleOlowki.com, a chcemy przy-
gotowa	 dodatkowo osobist� witryn� opisuj�c� nadchodz�cy �lub, to taka witryna
mia�aby na przyk�ad taki adres: www.DoskonaleOlowki.com/Wesele. Bardzo tani�
alternatyw� dla takiego rozwi�zania jest wykupienie kilku nazw domen (na przy-
k�ad www.DoskonaleOlowki.com i www.NaszeWesele.com) i zastosowanie w nich
przekazywania. Pó�niej wystarczy ju� tylko dla ka�dej domeny wpisa	 adres URL
z odpowiednim podkatalogiem i gotowe. Go�cie weselni na pewno nie natkn� si�
na list� produktów naszej firmy.
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Rysunek 3.6. Dzi�ki
subdomenom mo�na
u�atwia� u�ytkownikom
dost�p do ró�nych cz�-
�ci witryny, a nawet
udost�pnia� kilka witryn.
Wystarczy, �e z ka�d�
subdomen� powi��emy
inny adres URL, tak jak
pokazano to na tym
rysunku

C Z � S T O  Z A D A W A N E  P Y T A N I A

Witryna tu, domena tam
Czy mo�na wykupi� domen� i przestrze	 na serwerze
WWW w ró�nych firmach i z�o�y� je w funkcjonuj�c�
ca�o��?

Najlepszym rozwi�zaniem b�dzie wykupienie obu tych
elementów w jednej firmie, ale to nie zawsze jest mo�-
liwe. By� mo�e nazw� domeny wykupili�my jeszcze przed
rozpocz�ciem prac nad witryn�, a teraz nie chcemy
ponosi� kosztów transferu domeny. Mo�e si� te� zda-
rzy� tak, �e zarejestrowali�my krajow� domen� (na przy-
k�ad www.zwierzaczki.pl), której firma udost�pniaj�ca
witryn� nie jest w stanie obs�u�y�.

Prawid�owa wspó�praca takiego tandemu wymaga nie-
wielkiej technicznej pomocy ze strony firmy obs�ugu-
j�cej serwer WWW. Nale�y skontaktowa� si� z jej obs�ug�
techniczn� i poinformowa� o naszych zamiarach. Powin-
ni�my otrzyma� szczegó�owe informacje na temat
poszczególnych kroków, jakie nale�y wykona�, a firma
powinna skonfigurowa� w�asny serwer nazw (o tych ser-
werach powiem wi�cej za chwil�), dopisuj�c do niego
informacje o naszej domenie.

Nast�pny etap polega na zmianie informacji rejestracyj-
nych naszej domeny. Oto kilka kroków, jakie w tym
celu nale�y podj��:

 1. Wyszuka� nazwy sserwerów nazw domen (DNS)
nale��cych do firmy obs�uguj�cej serwer WWW.
S� to komputery zamieniaj�ce nazwy domen
na adresy IP (strona 72). Informacje te powinni
poda� nam firmowi technicy.

 2. Wej�� na strony firmy, w której zarejestrowali�my
domen�, i poprawi� konfiguracj� domeny. Trzeba
w niej zmieni� ustawienia serwerów nazw, wpisuj�c
informacje uzyskane w pierwszym kroku
(rysunek 3.7).

Ze wzgl�du na sposób pracy serwerów DNS zmiana
takiego wpisu mo�e zaj�� nawet 24 godziny.

Po wprowadzeniu tych zmian przydzielaniem adresu IP
do naszej witryny zajmuje si� ju� tylko firma obs�ugu-
j�ca serwer WWW. W momencie gdy kto� wpisuje adres
domeny do przegl�darki, musi si� ona skontaktowa�
z serwerem DNS tej firmy, który przeka�e jej adres IP
domeny. Od tego momentu mo�na ju� zacz�� �eglowa-
nie po witrynie.

Po zmodyfikowaniu danych rejestracyjnych domeny
musimy jeszcze pami�ta� o uiszczeniu wszystkich op�at.
Firma udost�pniaj�ca miejsce na serwerze WWW na
pewno b�dzie pobiera�a za t� us�ug� jakie� op�aty,
a i firma rejestruj�ca domen� b�dzie wymaga�a corocz-
nych op�at za jej utrzymanie.
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Rysunek 3.7. Je�li w�a�ciciel witryny WWW zarejestrowa� swoj� domen� na stronie internetowej home.pl,
a zawarto�� witryny przechowuje w obr�bie innego serwera WWW, to aby wszystko poprawnie dzia�a�o,
po zaznaczeniu opcji Zewn�trzne serwery DNS w polu serwera DNS musi wprowadzi� adres zewn�trznego serwera

Darmowe domeny
Jak Czytelnik zapewne wie, internet jest znakomitym miejscem dla oszcz�dnych
klientów. Nie tylko po atrakcyjnej cenie mo�na naby	 iPoda i u�ywan� sof�, ale
te� uzyska	 nazw� domeny za kwot� wynosz�c� zero z�otych. W tym celu nale�y
skorzysta	 z bezp�atnej us�ugi dotycz�cej subdomen.

Jak wspomniano na stronie 80, subdomeny s� rozszerzeniami umo�liwiaj�cymi
tworzenie na bazie istniej�cej nazwy domeny. Darmowa us�uga zwi�zana z sub-
domenami mo�e by	 w posiadaniu domeny, takiej jak www.prv.pl, i zezwala	 na
zarejestrowanie subdomeny, takiej jak www.alebiznes.prv.pl. Cho	 z pewno�ci�
ko�cowa cz��	 nazwy domeny (.prv.pl) jest troch� zniech�caj�ca, jednak darmowa.
Jeszcze lepsze jest to, �e znacznie �atwiej zawrze	 popularne s�owa w subdomenie
ni� w niezale�nej nazwie domeny. Przyk�adowo: nie warto stara	 si� o domen�
www.czekolada.com lub jej wersje zako�czone .net, .org, .biz lub .pl, gdy� wszystkie
s� ju� zaj�te. Je�li jednak skorzysta si� z popularnej us�ugi zajmuj�cej si� subdo-
menami www.prv.pl (rysunek 3.8), bez ponoszenia kosztów b�dzie mo�na zareje-
strowa	 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. Je�eli chodzi o wybranie firmy udost�pniaj�cej
witryny w internecie, to nie ma rozwi�zania doskona�ego. Tak� firm� wybiera si� na
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Rysunek 3.8. Witryna prv.pl pozwala za darmo zarejestrowa� subdomen� i powi�za� j� z rzeczywist� witryn� WWW.
Do wyboru jest kilka bazowych nazw domen, takich jak prv.pl i pev.pl

podstawie zasobno�ci w�asnego portfela, wymogów co do mo�liwo�ci serwera WWW
oraz najró�niejszych kaprysów (trzeba to jasno powiedzie	 — niektóre firmy maj�
zdecydowanie ciekawsze nazwy).

Zdecydowanie si� na konkretn� firm� mo�e wymaga	 pewnych poszukiwa�, czyli
wykonania kilku telefonów albo przegl�dania ró�nych ofert w sieci WWW. Zanim
rzucimy si� w wir poszukiwa�, dobrze jest wcze�niej uzyska	 lepsze rozeznanie
w tej tematyce.

Nieco szczegó�ów
W ostatnich czasach pakiety oferowane przez firmy internetowe podzieli	 mo�na na
trzy kategorie:

� Uproszczone tworzenie witryn WWW — w tym przypadku firma udost�p-
nia swojemu klientowi specjalne oprogramowanie, które pozwala na tworze-
nie stron WWW w zaledwie kilku prostych krokach. Jako�	 takich narz�dzi
waha si� w przedziale od z�ych do okropnych (prosz� spojrze	 na rysunek 3.9).
Je�eli kto� ma ochot� przygotowa	 witryn� podobn� do dziesi�tek innych wyge-
nerowanych automatycznie przez takie narz�dzia, to z pewno�ci� nie interesuje
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Rysunek 3.9. Automaty
do tworzenia stron WWW
pozwalaj� szybko przygo-
towa� mizernej jako�ci
strony. Niestety, takich stron
nie mo�na nazwa� arcy-
dzie�ami. Innym ogranicze-
niem procesu takiego przy-
gotowywania stron jest sam
program do ich tworzenia.
Co prawda jako aplikacja
WWW funkcjonuje ca�kiem
sprawnie, jednak jest on
do�� dziwny oraz powolny
i nie udost�pnia nawet cz��ci
funkcji, w jakie wyposa�one
s� dojrza�e edytory stron
WWW, o których mówi�
b�dziemy w rozdziale 4.

go j�zyk XHTML i zapewne nie czyta tej ksi��ki. Dla nas zdecydowanie lepszym
rozwi�zaniem b�dzie wybranie standardowej oferty udost�pniania witryny
w internecie i samodzielnie przygotowanie wspania�ych stron.

Uwaga: Takie uproszczone metody tworzenia stron WWW sprawdzaj� si� tylko w jednym przy-
padku — gdy chcemy przygotowa� blog, czyli osobist� stron� WWW z u�o�onymi chronologicznie
wpisami dotycz�cymi w�a�ciwie czegokolwiek. Sposoby tworzenia blogów opisywane b�d� w roz-
dziale 17., w którym podam metody przygotowywania w�asnej witryny z blogiem, a tak�e wykorzy-
stywania darmowych us�ug dla blogerów pozwalaj�cych unikn�� konieczno�ci wykupywania domeny
i pakietu udost�pniania witryny w sieci.

� Standardowe udost�pnianie witryn — w tym przypadku otrzymujemy po prostu
nieco miejsca na serwerze WWW, którym mo�emy dowolnie zarz�dza	. Na
swoim komputerze musimy sami przygotowa	 wszystkie strony WWW sk�a-
daj�ce si� na witryn�, a nast�pnie musimy przenie�	 te pliki na serwer. To w�a-
�nie z takich us�ug korzysta	 b�dziemy w dalszej cz��ci ksi��ki.

� Budowanie aplikacji WWW — ta opcja nadaje si� w�a�ciwie tylko dla prawdzi-
wych programistów, którzy do uruchamiania swoich aplikacji potrzebuj� ca�ego,
doskonale wyposa�onego serwera WWW. Aplikacja WWW mo�e by	 naprawd�
rozbudowana — mo�e wykonywa	 wiele z�o�onych oblicze�, odczytywa	 infor-
macje z bazy danych i przygotowywa	 na bie��co strony WWW przystosowane
do aktualnych wymaga�. Niestety, tworzenie aplikacji WWW nie jest zadaniem
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prostym. W tej ksi��ce zadowolimy si� przygotowywaniem prostych stron
WWW, a je�eli potrzebowa	 b�dziemy mechanizmów sklepów internetowych,
takich jak wirtualne koszyki na zakupy, to posi�kowa	 si� b�dziemy us�ugami
firm trzecich. Na nasze potrzeby aplikacje WWW s� zdecydowanie zbyt skom-
plikowane.

Firmy udost�pniaj�ce witryny WWW w sieci za swoje us�ugi pobieraj� zwykle op�aty
roczne (rzadziej miesi�czne). W przypadku najprostszych pakietów takie op�aty
zaczynaj� si� ju� od 30 z�otych za rok. Oczywi�cie suma ta mo�e szybko wzrosn�	,
je�eli b�dziemy chcieli uzyska	 bardziej rozbudowane us�ugi.

Ocena potrzeb
Zanim postanowi si� skorzysta	 z us�ugi udost�pniania witryny WWW, trzeba sobie
zada	 bardzo wa�ne pytanie — jakich funkcji potrzebujemy dla naszej witryny?
Firmy bardzo lubi� zape�nia	 swoje reklamy i strony WWW �argonem technicznym,
ale rzadko podaj� jawnie, które opcje b�d� nam naprawd� potrzebne. Poni�ej podaj�
list� us�ug oferowanych przez wszystkie firmy internetowe oraz informacje, jakie
musimy mie	 na temat poszczególnych elementów oferty. Na stronie 87 podaj�
ca�� list� kontroln� elementów, jakie b�d� nam potrzebne do uruchomienia w�asnej
witryny WWW (tak� list� pobra	 mo�na te� ze strony Missing CD pod adresem
www.missingmanuals.com).

� Miejsce na serwerze — okre�la ilo�	 miejsca, jak� wynajmujemy od firmy na
jej serwerze WWW. Co prawda same strony XHTML s� bardzo ma�e, ale ju�
obrazki i inne pliki (na przyk�ad z materia�em wideo z wesela) mog� zajmowa	
naprawd� du�o miejsca. Niewielka strona zadowoli	 si� mo�e nawet 20 MB
(megabajtami), pod warunkiem �e nie b�dzie zawiera	 wielu zdj�	 i �adnych
filmów. Wiele firm daje nam do dyspozycji znacznie wi�ksz� przestrze�, której
najprawdopodobniej nie b�dziemy w stanie zagospodarowa	.

Uwaga: Dla zainteresowanych ma�a informacja: jeden gigabajt danych (GB) jest równoznaczny
1024 MB. Dla porównania mo�na jeszcze poda�, �e nowoczesne dyski twarde maj� 500 GB (a nawet
wi�cej) pojemno�ci, co oznacza, �e mog� przechowywa� dziesi�tki tysi�cy witryn.

� Przepustowo�� — okre�la maksymaln� liczb� danych, jak� w ci�gu miesi�ca
mo�emy przekaza	 u�ytkownikom internetu odwiedzaj�cym witryn�. Najcz�-
�ciej ca�kowicie wystarczy nam nawet najmniejsza warto�	 przepustowo�ci ofe-
rowana przez firm� (1 GB b�dzie a� nadto wystarczaj�cy). Wi�cej szczegó�ów
podaj� na stronie 88, w ramce „
amig�ówka z przepustowo�ci�”.

� Nazwa domeny — jest opisowym adresem witryny, dla którego mo�na wybra	
ca�kowicie dowolny tekst (na przyk�ad www.WesolyJacek.com). Je�eli zdecy-
dujemy si� na wykupienie nazwy domeny, nie musimy robi	 tego w tej samej
firmie, od której wynajmujemy miejsce na serwerze. Takie rozwi�zanie jest
jednak znacznie prostsze, a je�eli kupujemy te us�ugi w pakiecie, nazwa domeny
cz�sto dodawana jest za darmo lub po obni�onej cenie.
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� Adres e-mail — najprawdopodobniej mamy ju� przynajmniej kilka takich
adresów. Ale na pewno ka�dy chcia�by mie	 adres e-mail powi�zany z w�asn�
witryn�, szczególnie wtedy, gdy p�aci za zarejestrowanie domeny. Na przyk�ad
w przypadku wykupienia domeny www.WesolyJacek.com chcieliby�my uzyska	
mo�liwo�	 korzystania z adresu jacek@wesolyjacek.com. Firmy internetowe daj�
nam tutaj kilka mo�liwo�ci do wyboru. Po pierwsze, mo�na przekierowywa	
poczt� na inn� skrzynk� pocztow� (oczywi�cie trzeba wtedy poda	 adres tej
skrzynki), natomiast bardziej rozbudowane pakiety oferuj� dodatkowo w�asn�
skrzynk� e-mailow� z ogromn� ilo�ci� miejsca na przesy�anie i przechowywa-
nie wiadomo�ci.

� Mo�liwo�� umieszczania plików na witrynie — kolejnym szczegó�em jest
metoda przenoszenia plików witryny na serwer WWW. W poprzednim roz-
dziale dowiedzieli�my si�, �e przed przeniesieniem stron na serwer mo�emy
spokojnie na w�asnym komputerze dopracowa	 szczegó�y wygl�du ca�ej witryny.
Jednak po przygotowaniu wszystkich elementów witryny potrzebowa	 b�dziemy
jeszcze jakiej� wygodnej metody skopiowania wszystkich plików na serwer
WWW. Najwi�ksz� wygod� w tym zakresie da nam protokó� FTP (File Trans-
fer Protocol), który pozwala od razu skopiowa	 na serwer wiele plików witryny
(wi�cej szczegó�ów zamieszczono na stronie 98). Z tego powodu nale�y poszu-
ka	 firm udost�pniaj�cych witryny WWW, które oferuj� obs�ug� tego protoko�u.
Niektóre firmy mog� równie� oferowa	 mechanizmy wspó�pracy z popularnymi
narz�dziami do tworzenia stron WWW, takimi jak Dreamweaver, dzi�ki czemu
uzyskujemy mo�liwo�	 przesy�ania plików na serwer bez wychodzenia z edytora.

� Skrypty uruchamiane po stronie serwera — miniaturowe programy, które mog�
dzia�a	 w obr�bie witryny WWW. Skrypty te korzystaj� z jednego z ró�nych
�rodowisk programistycznych o chwytliwych skrótach, takich jak CGI, JSP,
PHP i ASP.NET. Cho	 skrypty oferuj� du�e mo�liwo�ci, zwykle wymagaj�
umiej�tno�ci programowania. Sporadycznie mo�na napotka	 na gotowe skrypty,
które potrafi� zrealizowa	 przydatne zadanie, takie jak wysy�anie poczt� elek-
troniczn� informacji dostarczonych przez osoby odwiedzaj�ce witryn� WWW
(strona 372). Jednak omówienie wi�kszo�ci skryptów uruchamianych po stro-
nie serwera i innego typu elementów programowania zwi�zanych z serwerem
WWW wykracza poza zakres ksi��ki.

Uwaga: W tej ksi��ce nie b�d� obszernie opisywa� skryptów dzia�aj�cych po stronie serwera, ale
w rozdziale 14. omawiane b�d� sskrypty dzia�aj�ce po stronie klienta. Takie skrypty dzia�aj� w ramach

przegl�darki na komputerach u�ytkowników witryny i w zwi�zku z tym maj� du�o mniejsze mo�liwo�ci

od skryptów dzia�aj�cych 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 mo�e doda� je nawet kto� nieznaj�cy danego j�zyka skryptowego, a taki skrypt i tak

b�dzie spe�nia� na stronie swoje zadanie. Na razie nie musimy si� w ogóle zajmowa� problemami zwi�-
zanymi ze skryptami dzia�aj�cymi po stronie klienta. Po prostu do ich prawid�owego dzia�ania nie jest

nam potrzebna pomoc firmy udost�pniaj�cej nasz� witryn� w internecie.

� Dodatki — firmy internetowe musz� w jaki� sposób przyci�ga	 do siebie nowych
klientów, a zatem ró�ne pakiety cz�sto uzupe�niane s� o elementy dodatkowe.
Na przyk�ad czasami dostajemy „w prezencie” ró�ne niesamowite narz�dzia do
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tworzenia witryn WWW. Oznacza to, �e dostajemy do�	 marnej jako�ci opro-
gramowanie dzia�aj�ce w ramach przegl�darki (aplikacja WWW), które ma
nam pomóc w tworzeniu w�asnej witryny. Takie narz�dzia najcz��ciej pozwa-
laj� tylko na tworzenie serii podobnych do siebie stron i nie umo�liwiaj� „rozwi-
ni�cia skrzyde�”. Od takich prezentów lepiej trzyma	 si� z daleka. Znacznie
przydatniejsze s� mo�liwo�ci tworzenia statystyk naszej witryny WWW, czyli
uzyskiwania dok�adnych informacji o tym, ilu u�ytkowników korzysta z witryny
w ci�gu jednego dnia albo miesi�ca. W rozdziale 11. omówiono darmowe narz�-
dzie monitoruj�ce odwiedzaj�cych witryn� WWW, które jest inteligentniejsze
od wi�kszo�ci aplikacji oferowanych przez firmy udost�pniaj�ce witryny WWW.

Lista kontrolna przygotowania witryny
� Miejsce na serwerze — 20 MB to akceptowalna ilo�	 miejsca, je�eli do��czana

jest jako dodatek przez naszego dostawc� internetu. Je�li co miesi�c p�aci si� za
miejsce na serwerze, prawie na pewno otrzymuje si� setki lub wi�cej megabajtów
przestrzeni dyskowej. Jest to znacznie wi�cej, ni� b�dzie mo�na w ogóle wyko-
rzysta	, nawet wtedy, gdy zamierza si� do��czy	 obrazy, pliki d�wi�kowe lub
inne du�e pliki. Wiele firm udost�pniaj�cych witryny WWW oferuje gigabajty
przestrzeni, wiedz�c, �e niemal nikt nie ma czasu na umieszczanie tak du�ej
ilo�ci informacji.

� Przepustowo�� — tutaj nasze potrzeby raczej nie b�d� zbyt wielkie. Dla wi�k-
szo�ci witryn bazuj�cych g�ównie na danych tekstowych ca�kowicie wystarczy
1 GB, a je�eli chcemy udost�pnia	 wi�ksze pliki albo spodziewamy si� du�ego
ruchu na stronach, to dla bezpiecze�stwa mo�na wykupi	 przepustowo�	 5
GB. Na stronie 88 mo�na znale�	 wskazówki, które pomog� oszacowa	 wy-
magania dotycz�ce przepustowo�ci.

� Nazwa domeny — to nazwa naszej witryny w sieci. Najlepiej b�dzie, je�eli na-
zwa domeny znajdzie si� ju� w pakiecie.

� Adres e-mail — adresy e-mail niemal zawsze do��czane s� do nazwy dome-
ny. Nale�y uzyska	 przynajmniej jedn� skrzynk� pocztow� typu POP.
Oczywi�cie lepiej b�dzie zaopatrzy	 si� w pi�	 lub wi�cej skrzynek poczto-
wych, poniewa� mo�na je wtedy wykorzysta	 do ró�nych celów albo przeka-
za	 cz�onkom rodziny. Mi�ym dodatkiem jest te� mo�liwo�	 korzystania ze
skrzynki pocztowej za pomoc� przegl�darki.

Uwaga: Skrót POP jest nazw� protoko�u pocztowego (Post Office Protocol), który u�ywany jest przez
wi�kszo�� komputerów do komunikowania si� z serwerem pocztowym. Maj�c dost�p do skrzynek pocz-
towych typu POP, b�dziemy mogli skorzysta� z programów pocztowych, takich jak Microsoft Outlook i
Thunderbird.

� Dost�p przez FTP — pozwala na �atwe przenoszenie plików na serwer.
� Pomoc techniczna — najlepsze firmy oferuj� pomoc przez 24 godziny na

dob�, najlepiej poprzez darmowy numer telefonu albo przez czat, który
pozwala na zadanie obs�udze ró�nych pyta� za pomoc� przegl�darki WWW.

� Skrypty uruchamiane po stronie serwera — cho	 dla wi�kszo�ci zwyk�ych
u�ytkowników programowanie zwi�zane z serwerem WWW jest zbyt z�o�one,
skrypty te pozwalaj� na dalszy rozwój witryny. Je�li witryna WWW obs�uguje
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K L I N I K A  Z A A W A N S O W A N E G O  U � Y T K O W N I K A

�amig�ówka z przepustowo�ci�
Wi�kszo�� firm udost�pniaj�cych witryny swoje ceny
dyktuje na podstawie ilo�ci miejsca wynajmowanego
na serwerze WWW oraz miesi�cznej przepustowo�ci. I to
w�a�nie mo�e sta� si� problemem, poniewa� pocz�tku-
j�cy twórca stron WWW nie wie, jak wyliczy� te warto-
�ci dla swojej pierwszej witryny. Co wi�cej, zwykle nie jest
w stanie poda� nawet przybli�onych oczekiwa�.

Na szcz��cie mo�emy sobie oszcz�dzi� wielu k�opotów
i wydatków, zapami�tuj�c jedn� tylko regu��: typowa
witryna osobista i firmowa nie wymaga ani du�ej prze-
strzeni na serwerze, ani wielkiej przepustowo�ci. Naj-
prawdopodobniej b�dziemy mogli wybra� dla naszej
witryny najmniejszy z dost�pnych pakietów i ca�kowicie
zaspokoi on nasze potrzeby. Wyj�tkami od tej regu�y s�
sytuacje, w których witryna staje si� niezwykle popu-
larna, chcemy na niej udost�pnia� wielki katalog zdj��
albo kilka naprawd� du�ych plików do pobrania dla
u�ytkowników.

Je�eli kto� mimo wszystko chce wyliczy� potrzeb� mu
przepustowo�� i miejsce, podaj� ogólny schemat takich
oblicze�. Za�ó�my, �e witryna sk�ada si� ze stu niebyt
rozbudowanych stron, z których ka�da ma wielko�� mniej
wi�cej 50 kB ��cznie z grafik�. Jak wida�, ilo�� potrzeb-
nego miejsca mo�na wyliczy� niemal od razu: 50 kB×100,
co daje w sumie 5 MB.

Wyliczaj�c potrzebn� przepustowo��, musimy doko-
na� oceny liczby u�ytkowników odwiedzaj�cych nasz�
witryn� oraz ilo�ci danych, jak� b�d� oni pobiera� przy
ka�dej wizycie. Za�ó�my, �e witryna nie ma si� najgorzej
i codziennie odwiedza j� mniej wi�cej 30 osób. Za�ó�my
te�, �e przeci�tny u�ytkownik przy ka�dej wizycie przejrzy
10 stron witryny. Oznacza to, �e ka�dego dnia potrzebna
b�dzie nam przepustowo�� na poziomie: 30 u�ytkow-
ników×10 stron×50 kB = 15 MB.

Zak�adaj�c w miesi�cu 30 takich dni, daje to miesi�czn�
przepustowo�� na poziomie 450 MB, co jest zaledwie
jedn� trzeci� minimalnej przepustowo�ci 1 GB, jak� ofe-
ruje wi�kszo�� firm.

Dlaczego firmy udost�pniaj�ce witryny w internecie tak
wielk� wag� przywi�zuj� do ilo�ci miejsca na serwerze
i przepustowo�ci? Cz��ciowo chodzi tu o zaspokojenie
potrzeb firm i u�ytkowników o bardzo du�ych wyma-
ganiach, a cz��ciowo o to, �eby mniej wprawni twórcy
witryn wykupili wi�cej, ni� im naprawd� potrzeba.

Oto nieco inny scenariusz: przygotowali�my witryn�, na
której umie�cili�my ��cza pozwalaj�ce u�ytkownikom
na pobieranie plików MP3 z muzyk� naszego gara�owego
zespo�u. W sumie udost�pniamy trzy takie pliki, z których
ka�dy zajmuje 4 MB. Teraz nasze zapotrzebowanie si�
zmienia. Zak�adaj�c �rednio odwiedziny dziesi�ciu osób,
z których ka�da pobierze wszystkie trzy pliki MP3,
mo�emy wyliczy�, �e teraz wymagana przepustowo��
wynosi: 10 u�ytkowników×3 pliki×4 MB = 120 MB dzien-
nie. Oznacza to, �e miesi�cznie z naszej witryny pobiera-
nych b�dzie ponad 3 GB danych. To równie� nie powinno
stanowi� dla nas problemu, poniewa� wi�kszo�� firm
internetowych oferuje te� pakiety o przepustowo�ci do 7,
a nawet 10 GB miesi�cznie. Z tego wszystkiego wynika
jednak, �e parametr przepustowo�ci mo�e mie� dla naszej
witryny du�e znaczenie.

Skoro przepustowo�� jest dla nas wa�na, musimy te�
wiedzie�, co si� stanie w sytuacji, gdy przekroczymy
dopuszczalny miesi�czny limit. Niektóre firmy ca�kowi-
cie zablokuj� wówczas dost�p do witryny (mog� tylko
wy�wietla� u�ytkownikom stron� z informacj�, �e witryna
jest chwilowo niedost�pna). Z kolei inne firmy pozwol�
nam dokupi� dodatkow� przepustowo�� na dany miesi�c.

technologi� programowania po stronie serwera (na przyk�ad CGI, ASP lub
ASP.NET), mo�na ewentualnie skrypt stworzony przez kogo� innego wyko-
rzysta	 w przypadku w�asnych stron WWW w celu realizowania zaawan-
sowanego zadania, takiego jak gromadzenie za pomoc� formularza informacji
o odwiedzaj�cych witryn� (strona 365).

� Statystyki — przydaj� si� wtedy, gdy chcemy sprawdzi	, jak kszta�tuje si� po-
pularno�	 naszej witryny. Je�eli chcieliby�my dok�adniej przeanalizowa	
ruch na witrynie, nale�a�oby wybra	 pakiet zawieraj�cy dost�p do szczegó�o-
wych dzienników serwera. Takie dzienniki mo�na wtedy pobra	 i przeanali-
zowa	 za pomoc� specjalnych narz�dzi.
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� Rozszerzenia FrontPage — je�eli witryn� WWW tworzy si� z u�yciem opro-
gramowania Expression Web (nast�pca aplikacji FrontPage), to w celu zasto-
sowania kilku specjalnych dodatków mo�na skorzysta	 z rozszerze� serwero-
wych FrontPage. Przyk�adowo w sk�ad tych rozszerze� wchodz� skrypty
uruchamiane po stronie serwera, które okre�laj� liczb� odwiedzaj�cych wybran�
stron� i umo�liwiaj� im umieszczanie plików w obr�bie serwera WWW.

Wybieranie pakietu
Wiemy ju�, czego nale�y oczekiwa	 od firmy, która mia�aby udost�pnia	 nasz�
witryn� w internecie, a zatem mo�emy zacz�	 rozgl�da	 si� za odpowiadaj�c� nam
ofert�. W kolejnych punktach przedstawi� mo�liwo�ci wyboru.

Dostawca ��cza internetowego

Zapewne zd��yli�my si� ju� zorientowa	, �e firmy umo�liwiaj�ce dost�p do inter-
netu cz�sto oferuj� te� us�ugi zwi�zane z udost�pnianiem witryn. Co wi�cej, takie
us�ugi cz�sto dodawane s� do pakietu dost�pu do internetu, co oznacza, �e ju� teraz
mo�emy mie	 dost�p do w�asnej przestrzeni na serwerze WWW i nawet o tym nie
wiedzie	. W takim przypadku mo�na sobie pogratulowa	 — nie potrzebujemy ju�
nic wi�cej. Je�eli kto� nie ma pewno�ci, zawsze mo�e skontaktowa	 si� z dostawc�
internetu i uzyska	 odpowiednie informacje. Wielu dostawców oferuje te� bar-
dzo rozbudowane us�ugi, za które trzeba jednak dodatkowo zap�aci	.

Uwaga: W niektórych przypadkach mo�emy zdecydowa� si� nie korzysta� z serwera WWW udo-
st�pnianego przez naszego dostawc� internetu. Mo�e to wynika� z tego, �e na takim serwerze
mo�emy mie� zbyt ma�o miejsca albo z tego, �e korzystanie z takiego serwera zmusza nas do u�y-
wania specjalnego oprogramowania do tworzenia stron (a to nam na pewno nie b�dzie odpowiada�o).
W takiej sytuacji lepiej b�dzie skorzysta� z innych rozwi�za�, o których mówi� b�d� za chwil�.

Oczywi�cie dostawcy internetu wcale nie musz� udost�pnia	 nam miejsca na swoim
serwerze WWW. Wi�ksz� szans� na uzyskanie takiej us�ugi maj� osoby wykupuj�ce
��cza o wi�kszej pr�dko�ci (na przyk�ad DSL). Przestrze� jest zawsze mniejsza ni�
w przypadku otrzymywanej od firmy udost�pniaj�cej witryny WWW. Ponadto
niemal nigdy nie uzyskuje si� od dostawcy nazwy osobistej domeny (cho	 mo�na j�
oddzielnie naby	).

Zanim przejdziemy dalej, dobrze by�oby szybko skontaktowa	 si� z dostawc� inter-
netu i zapyta	 go, czy oferuje te� us�ugi udost�pniania witryn WWW.

Firmy udost�pniaj�ce miejsce na w�asn� stron� w internecie

Pod wzgl�dem technicznym niemal ka�dy mo�e udost�pnia	 swoj� witryn� w inter-
necie, ale istnieje pewna kategoria firm, które wyspecjalizowa�y si� w takiej dzia-
�alno�ci nie robi� ju� nic innego. Reklamy takich firm znale�	 mo�na w ca�ym inter-
necie oraz w magazynach komputerowych. Wad� ich jest to, �e za swoje us�ugi ka��
sobie p�aci	 i nie chc� niczego udost�pnia	 za darmo.
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Niestety, wyszukanie w sieci skutecznej firmy udost�pniaj�cej witryny jest niezwykle
trudne, poniewa� znajdziemy wi�cej reklam takich firm ni� reklam najró�niejszych
cudownych medykamentów. Na szcz��cie w tym g�szczu znale�	 mo�na kilka
jasnych punktów. W tabeli 3.1 przedstawiam kilka polskich firm, którymi mo�na
si� na pocz�tek zainteresowa	. Osoby zainteresowane mog� przejrze	 strony wymie-
nionych firm i porówna	 ich oferty.

Tabela 3.1. Kilka firm udost�pniaj�cych 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 wyj�tkowo szczerych opinii na temat firm
�wiadcz�cych us�ug� hostingu. Wi�kszo�	 witryn WWW, które g�osz�, �e opiniuj�
i tworz� ranking takich firm, po prostu reklamuje kilku us�ugodawców p�ac�cych za
rekomendacj�. Popularne czasopisma komputerowe, takie jak PC World, przez lata
nie opiniowa�y firm udost�pniaj�cych witryny WWW, gdy� szczegó�owa analiza
nawet niewielkiej cz��ci takich firm wymaga�aby zatrudnienia ogromnej liczby osób.
Stare zestawienia stworzone przez to czasopismo równie� nie s� przydatne, ponie-
wa� jako�	 us�ug firm hostingowych ulega bardzo szybkiej zmianie.

Jednak�e zasoby internetowe nie s� zupe�nie na straconej pozycji w przypadku poszu-
kiwania firmy udost�pniaj�cej witryny WWW. Informacje o takich firmach mo�na
uzyska	 na forum dyskusyjnym, gdzie internauci komunikuj� si� z osobami bardziej
do�wiadczonymi w zakresie hostingu witryn WWW. Jednym z najlepszych takich
for jest WebHostingTalk.pl (http://www.webhostingtalk.pl; angloj�zyczne forum
WebHostingTalk.com jest dost�pne pod adresem http://tinyurl.com/5zffwp). To
forum dyskusyjne szczególnie przyda si�, gdy mo�liwo�ci wyboru ograniczono ju�
do zaledwie kilku firm i chcia�oby si� zasi�gn�	 opinii od innych osób maj�cych
do�wiadczenie z tymi dostawcami. Je�li planuje si� dalsze badania rynku, nale�y
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 oferuj�cych ogólne rady dotycz�ce firm hostingowych.

Poszukuj�c firmy dla swojej witryny, b�dziemy zmuszeni do „przekopania si�”
przez ogromne ilo�ci ofert najró�niejszych firm. W kolejnych dwóch punktach
podam sposób wydobycia z marketingowej papki dwóch firm konkretnych infor-
macji opisuj�cych oferowane pakiety.
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Oferta firmy nr 1

Na rysunku 3.10 przedstawiona zosta�a strona z ofert� popularnej firmy home.pl.
Firma ta zajmuje si� udost�pnianiem witryn w internecie, oferuje dedykowane
serwery, rejestrowanie nazw domen, a tak�e us�ugi tworzenia i projektowania
stron WWW. Wszystkie cztery opcje pozwol� nam przygotowa	 swoje miejsce
w sieci, ale tak naprawd� interesuje nas tylko mo�liwo�	 udost�pniania witryny.

Rysunek 3.10. Na tej stronie zmieszczono naprawd� du�o informacji. Klikni�cie nag�ówka Serwery pozwoli uzyska�
informacje o wersjach us�ugi hostingu oferowanej przez firm� (rysunek 3.11). W dolnej prawej cz��ci strony
WWW znajduje si� odno�nik pozwalaj�cy skorzysta� z ca�odobowej pomocy technicznej. Po klikni�ciu odno�nika
pojawi si� strona Centrum pomocy. Je�li na powa�nie rozwa�a si� skorzystanie z us�ug firmy, warto porozmawia�
z pracownikiem serwisu technicznego, �eby oceni� jego jako��

Serwery dedykowane s� najwy�sz� form� udost�pniania witryn w sieci. Oznacza ona,
�e nasza witryna b�dzie znajdowa	 si� na ca�kowicie osobnym serwerze i nie b�dzie
wspó�dzieli	 go z innymi witrynami. Takie rozwi�zania przeznaczone s� przede
wszystkim dla najwi�kszych firm tworz�cych ogromne i rozbudowane witryny, które
zajmuj� znaczn� cz��	 zasobów komputera. Wi�kszo�	 osobistych i firmowych
witryn umieszczana jest na wspó�dzielonych serwerach, co wcale nie powoduje
spadku pr�dko�ci ich dzia�ania.

Opcja rejestrowania nazw domen jest przeznaczona dla osób planuj�cych zarezer-
wowanie nazwy z my�l� o wykorzystaniu jej w przysz�o�ci. W momencie utworzenia
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P R Z Y S P I E S Z A M Y

Kontrolowanie d�ugich adresów URL za pomoc� witryny TinyURL
Uwa�ny Czytelnik zauwa�y�, �e wymieniony powy�ej
adres URL angloj�zycznego forum WebHostingTalk.com
rozpoczyna si� pozornie niezwi�zan� nazw� domeny
tinyurl.com. Wynika to st�d, �e adres URL tego forum
�wiadomie zosta� skrócony za pomoc� witryny WWW
TinyURL, która zapewnia darmow� us�ug� przekierowy-
wania adresów URL. Witryna ta oferuje warto�ciowe
narz�dzie, które mo�e by� u�yte zawsze, gdy ma si� do
czynienia z tak niepraktycznie d�ugim lub zagmatwanym
adresem URL, �e zwyczajnie nie ma szans, �eby go zapi-
sa�, wprowadzi� lub podyktowa� przez telefon.

Oto jak nale�y skorzysta� z us�ugi witryny TinyURL.
Najpierw nale�y skopiowa� irytuj�co d�ugi adres URL,
a nast�pnie wy�wietli� witryn� o adresie http://tinyurl.
com, wpisa� lub wklei� adres URL do pola tekstowego
g�ównej strony i klikn�� przycisk Make TinyURL!. W rezul-
tacie uzyska si� znacznie krótszy adres URL rozpoczy-
naj�cy si� od http://tinyurl.com. W poprzednim przy-
k�adzie witryna TinyURL zamieni�a wyj�tkowo z�o�ony
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 szcze-
gólnego, z pewno�ci� jest znacznie krótszy. Najlepsze
w tym wszystkim jest to, �e ten krótki adres URL dzia�a
równie dobrze, co oryginalny adres. Po wpisaniu adresu
w oknie dowolnej przegl�darki internetowej pojawi si�
strona forum WebHostingTalk.com.

A zatem jak to rozwi�zanie dzia�a? Gdy wprowadzi si�
krótki adres URL, przegl�darka skieruje u�ytkownika do
witryny WWW TinyURL. Witryna ta przechowuje d�ug�
list� wszystkich podanych przez internautów skompli-
kowanych adresów URL, a tak�e nowych krótszych adre-
sów URL wygenerowanych w ich miejsce. W momencie
za��dania strony witryna TinyURL szuka krótkiego adresu
URL na tej li�cie, odnajduje oryginalny d�ugi adres URL
i przekierowuje przegl�dark� do witryny faktycznie ocze-
kiwanej przez u�ytkownika. Fajn� spraw� jest to, �e ca�y
proces przebiega tak szybko, �e do chwili zapoznania si�
z zawarto�ci� tej ramki mo�na by nie mie� �wiadomo�ci
tego, �e w ogóle co� takiego ma miejsce.

konta nazw� domeny uzyska si� w ramach pakietu zwi�zanego z us�ug� hostingu.
Opcja projektowania stron i witryn WWW przeznaczona jest przede wszystkim dla
osób nielubi�cych u�ywa	 j�zyka XHTML. Za odpowiedni� op�at� ca�y zespó� gra-
fików i specjalistów od j�zyka XHTML przygotuje nam dok�adnie tak� witryn�,
o jakiej marzyli�my. Tylko gdzie w tym rado�	 tworzenia?

Na tym nie ko�cz� si� mo�liwo�ci wyboru. Rysunek 3.11 przedstawia zestaw dost�p-
nych do wyboru wariantów us�ugi hostingu witryn WWW. Podobnie jak w przy-
padku wi�kszo�ci firm udost�pniaj�cych witryny WWW w zupe�no�ci wystarcza-
j�cy oka�e si� najta�szy wariant us�ugi zapewnianej przez firm� home.pl. Jednak
firma ta oferuje jeszcze jedn� rzecz. Nie tylko mo�na wybra	 wariant hostingu,
ale te� typ systemu operacyjnego serwera przechowuj�cego witryn� WWW. Dla
naszych potrzeb typ systemu operacyjnego nie ma �adnego znaczenia, chyba �e
jeste�my programistami i chcemy na takim serwerze uruchomi	 bardzo kon-
kretne oprogramowanie. Je�eli firma b�dzie wywi�zywa�a si� ze swoich zobowi�za�
i b�dzie odpowiednio konserwowa�a wszystkie serwery, na których znajduj� si�
ró�ne witryny, to nasza witryna powinna dzia�a	 jednakowo dobrze pod kontrol�
ka�dego systemu operacyjnego. Prosz� sobie przypomnie	, kiedy ostatnio zasta-
nawiali�my si�, pod kontrol� jakiego systemu operacyjnego dzia�a witryna eBay.com
(Windows) albo Amazon (Linux).
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Rysunek 3.11. Po zako	czeniu poszukiwa	 mo�na zauwa�y�, �e najta	sza opcja udost�pniania witryn w internecie
mo�e nas obecnie kosztowa� 300 z�otych za rok, za któr� to cen� otrzymujemy 1 GB przestrzeni na serwerze
oraz limit przepustowo�ci wynosz�cy 300 GB rocznie. Na stronie s� te� informacje dotycz�ce baz danych i obs�u-
giwanych j�zyków. Je�li Czytelnik zamierza swobodnie korzysta� z kodu, nie musi si� niczego obawia�. Nie pozo-
staje wi�c nic innego, jak tylko klikn�� przycisk Rejestruj

Oferta firmy nr 2

Z powy�szej analizy wynika, �e firma home.pl proponuje solidne us�ugi za niewy-
górowan� cen�. Jej oferta przeznaczona jest jednak przede wszystkim dla firm, które
chc� przygotowa	 w miar� rozbudowan� witryn�.

Na rysunku 3.12 przedstawiona zosta�a strona innej firmy — Onet. Firma ta nasta-
wia si� przede wszystkim na klientów tworz�cych witryny osobiste i niewielkie
firmy, a nie na wielkie instytucje. Mo�e si� okaza	, �e to w�a�nie tutaj odkryjemy
najlepsz� dla siebie ofert�.

Obejrzeli�my strony dwóch firm oferuj�cych us�ugi udost�pniania witryny w inter-
necie. Mo�emy zatem przyst�pi	 do oceny oferty innych firm. Je�eli jednak kto� jest
bardzo niecierpliwy, mo�e od razu wykupi	 jeden z pakietów, jakie do tej pory widzie-
li�my. Wykupienie takiego pakietu wymaga wykonania zaledwie kilku klikni�	
mysz�, a w ci�gu kilku godzin b�dziemy mieli do dyspozycji w�asne miejsce w sieci.
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Rysunek 3.12. Na stronach firmy Onet na pocz�tek mo�emy wybra� pakiet najlepiej dopasowany do naszych
potrzeb. Dla wi�kszo�ci witryn osobistych ca�kowicie wystarczaj�cy b�dzie pakiet „Republika Pro”, cho� dopiero
w pakiecie „Ja w Sieci” uzyskamy mo�liwo�� zdefiniowania w�asnej domeny. Co wi�cej, dopiero ten drugi pakiet
zawiera dodatkowo skrzynk� pocztow� POP

Wskazówka: Je�eli 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. Je�eli b�dziemy mieli na swoim komputerze kopi� ca�ej
witryny (a tak� kopi� maj� chyba wszyscy), operacja ta b�dzie wyj�tkowo prosta. Je�eli nie mamy
pewno�ci co do jako�ci us�ug wybranej przez nas firmy, zwykle mo�emy skorzysta� z kilkunasto-
dniowych bezp�atnych okresów próbnych.

Darmowe us�ugi udost�pniania witryn
Oferty setek firm og�aszaj�cych swoje us�ugi w internecie nie s� dla nas do�	 atrak-
cyjne? Niewielka ilo�	 miejsca na serwerze udost�pniana nam przez dostawc� nie
jest zadowalaj�ca? Je�eli kto� za wszelk� cen� chce oszcz�dzi	 troch� na op�atach
za wykorzystanie serwera, mo�e skorzysta	 z jeszcze jednego rozwi�zania, cho	 nie
jest ono warte wi�kszego zainteresowania.

W sieci znajdziemy ca�kiem sporo firm udost�pniaj�cych za darmo miejsce na swoich
serwerach. Czasami taka firma po prostu ma nadziej�, �e szybko przekroczymy �cis�e
ograniczenia nak�adane na darmowe konta i wykupimy p�atne us�ugi dost�pu do
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serwera, ale cz��ciej chodzi po prostu o mo�liwo�	 wy�wietlania reklam na naszych
stronach. Praktycznie wszystkie darmowe us�ugi udost�pniania witryn w interne-
cie wi��� si� z konieczno�ci� wy�wietlania na stronach swojej witryny reklam dostar-
czanych przez firm� prowadz�c� serwer.

Zanim postanowi si� zarejestrowa	 w celu darmowego udost�pnienia witryny,
nale�y zapozna	 si� z kilkoma nast�puj�cymi problemami, z którymi mo�na mie	
do czynienia:

� Banery reklamowe. Najgorsze darmowe hosty udost�pniaj�ce witryny WWW
zmuszaj� ich w�a�cicieli do wy�wietlania na stronach reklam. Je�li tre�	 strony
ma by	 wyparta przez irytuj�ce reklamy kart kredytowych, w�a�nie takie hosty
to umo�liwi�. W przeciwnym razie nale�y poszuka	 innych firm. Mo�liwe jest,
�e ostatecznie znajdzie si� darmowe hosty, które nie b�d� narzuca�y zamiesz-
czania na w�asnych stronach WWW migaj�cych banerów reklamowych. Je�eli
si� to uda, nale�y zrezygnowa	 z hostów, które post�puj� inaczej.

� Zawodno��. Darmowe hosty udost�pniaj�ce witryny WWW cz��ciej mog� by	
niedost�pne. Oznacza to, �e witryna mo�e okresowo znika	 z zasobów interne-
towych. Mo�e si� te� okaza	, �e serwery WWW u�ywane przez firm� mog� by	
przeci��ane na skutek kiepskiej obs�ugi technicznej lub przez witryny innych
osób. W efekcie czas uzyskiwania dost�pu do w�asnej witryny WWW mo�e by	
znacznie wyd�u�ony.

� Nieprzewidywalno��. Firmy oferuj�ce darmowe hosty udost�pniaj�ce witryny
WWW nie nale�� do najpewniejszych. Zdarza si�, �e takie firmy zaprzestaj�
dzia�alno�ci i w efekcie w po�piechu trzeba szuka	 nowego domu dla naszej
witryny WWW. Dos�ownie w ci�gu doby firmy udost�pniaj�ce darmowe hosty
mog� bez ostrze�enia zmieni	 wymagania (czasami powoduj�c przej�cie
z pozbawionego reklam serwera WWW do ekstrawagancji w postaci migaj�cych
banerów reklamowych).

� Limity wykorzystania. Niektóre firmy udost�pniaj�ce za darmo witryny WWW
wymuszaj� wyra�enie zgody na zasady, które ograniczaj� rodzaj tre�ci zamiesz-
czanych w obr�bie witryny. Przyk�adowo mo�e by	 niedozwolone zamieszcze-
nie witryny zwi�zanej z dzia�alno�ci� gospodarcz�, sprzedawanie przestrzeni
reklamowej lub zapisywanie na serwerze okre�lonego typu plików (np. z muzyk�,
filmami lub innych plików o du�ym rozmiarze).

� Ograniczone wsparcie techniczne. Wielu profesjonalnych operatorów witryn
WWW twierdzi, �e o tym, i� jaka� firma udost�pniaj�ca witryny jest dobra, nie
�wiadcz� ogromne zasoby wolnej przestrzeni czy wyj�tkowo du�e limity doty-
cz�ce przepustowo�ci, lecz mo�liwo�	 porozmawiania z kim� o dowolnej porze
w celu rozwi�zania niespodziewanych problemów. Poniewa� firmy darmowo
udost�pniaj�ce witryny nie mog� sobie pozwoli	 na zatrudnienie zast�pu spe-
cjalistów od obs�ugi klienta, trzeba b�dzie poczeka	 na udzielenie pomocy (je�li
w ogóle to nast�pi).

� Utrudnione zapisywanie danych. Wiele firm udost�pniaj�cych za darmo
witryny WWW nie pozwala na umieszczanie w prosty sposób danych na ser-
werze z wykorzystaniem protoko�u FTP (wi�cej na stronie 98). Bez takiego
udogodnienia trzeba b�dzie u�ywa	 czasoch�onnej strony s�u��cej do zapi-
sywania danych.
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Pomimo tych wszystkich mo�liwych niedogodno�ci wiele osób licz�cych ka�dy
grosz zachwala darmowe hosty udost�pniaj�ce ich witryny WWW (i przede wszyst-
kim op�at� miesi�czn� wynosz�c� zero z�otych). Je�eli dysponuje si� czasem, �eby
poeksperymentowa	, a ponadto firma nie wymaga naprawd� wysokiego poziomu
niezawodno�ci i natychmiastowej obecno�ci w internecie, mo�na wypróbowa	 kilku
us�ugodawców. Pod adresem www.free-webhosts.com/user_reviews.php znajduje
si� ogromny katalog darmowych hostów udost�pniaj�cych witryny WWW. Katalog
precyzyjne podaje, jak� poszczególne firmy oferuj� przestrze� i jakie narzucaj�
wymagania. Dodatkowo dost�pne s� tysi�ce opinii u�ytkowników. Jednak�e trzeba
mie	 �wiadomo�	 tego, �e niektóre firmy udost�pniaj�ce darmowo witryny mog�
poprawia	 swoj� lokat� w rankingach, zamieszczaj�c w�asne opinie. Poza tym
dowolna z takich firm mo�e nagle zmieni	 swoj� ofert�.

Wskazówka: Na pewno firma udost�pniaj�ca za darmo witryny WWW nie zaoferuje domeny o wybranej
przez siebie nazwie. Cho� domen� o okre�lonej nazwie mo�na kupi� od innej firmy i za kilkadziesi�t
z�otych rocznie korzysta� z us�ugi przekierowywania domeny (wi�cej na stronie 79), mo�na unikn��
wszelkich kosztów przez zdecydowanie si� na subdomen� oferowan� w ramach darmowej us�ugi (wi�cej
informacji na ten temat zamieszczono na stronie 82).

Przenoszenie plików
Po przygotowaniu miejsca na serwerze WWW mo�emy przyst�pi	 do przenoszenia
tam plików witryny. W ramach testu mo�na wykorzysta	 pliki résumé Jana Kowal-
skiego, jakie przygotowali�my w rozdziale 2. (mo�na je te� pobra	 ze strony Missing
CD pod adresem www.missingmanuals.com1). Ostateczna wersja dokumentu zapi-
sana zosta�a w pliku resume5.htm.

Przesy�anie plików za pomoc� przegl�darki
Przesy�anie plików za pomoc� przegl�darki nie jest trudne, ale nie jest te� naj�a-
twiejsze. Najcz��ciej wymaga wej�cia na odpowiedni� stron� znajduj�c� si� na
witrynie firmy wynajmuj�cej nam miejsce na serwerze. To w�a�nie taka strona
pozwala wybra	 pliki zapisane na lokalnym dysku twardym, które zostan� przes�ane
do serwera. Wiele firm umo�liwia przesy�anie plików zarówno przez przegl�dark�,
jak i za po�rednictwem protoko�u FTP. Niestety, w ofertach darmowego udost�p-
niania witryn w internecie cz�sto nie b�dziemy mieli mo�liwo�ci skorzystania z tego
protoko�u. Przesy�anie plików za pomoc� przegl�darki wymaga wykonania nast�-
puj�cych kroków:

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

 2. Zalogowa� si� na swoje konto, podaj�c nazw� u�ytkownika oraz has�o
zdefiniowane podczas rejestrowania konta.

Najcz��ciej ju� na pierwszej stronie dost�pne jest specjalne okienko logowania.

                                                                   
1 Polskie wersje tych plików pobra	 mo�na z serwera FTP wydawnictwa Helion pod adresem

ftp://ftp.helion.pl/przyklady/twwnp2.zip.
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 3. Na witrynie odnale	� stron� przeznaczon� do zarz�dzania plikami.

Ka�da firma udost�pnia narz�dzie o nieco innym uk�adzie. Na rysunku 3.13
zobaczy	 mo�na narz�dzia udost�pniane przez firm� webpark.pl b�d�c� cz��ci�
portalu Wirtualna Polska.

Rysunek 3.13. Na stronach ka�dej firmy znajdziemy
nieco inaczej dzia�aj�ce oprogramowanie pozwa-
laj�ce na przesy�anie plików na witryn�. Mimo to
powinni�my szybko pozna� zasad� dzia�ania takich
narz�dzi. We wszystkich znajdziemy pola tekstowe
pozwalaj�ce na wpisanie plików przeznaczonych
do przes�ania. Najcz��ciej pojawia si� standar-
dowe okno dialogowe Wybieranie pliku (na górze).
Nale�y wtedy wybra� w�a�ciwy plik i klikn�� przy-
cisk Otwórz. Je�eli chcemy przes�a� kilka plików
na raz, to t� sam� procedur� mo�na powtarza�
z kolejnymi polami tekstowymi. Po wybraniu
wszystkich potrzebnych nam plików (mo�e by�
te� tak, �e po prostu zabraknie pól tekstowych)
nale�y klikn�� przycisk OK i poczeka� na zako	-
czenie przesy�ania plików, które zostanie obwiesz-
czone odpowiednim komunikatem (na dole)

 4. Okre�li� pliki, jakie maj� zosta� przeniesione na serwer. Ka�dy z plików
trzeba wybra� osobno, klikaj�c przycisk Przegl�daj umieszczony obok pola
tekstowego.

Je�eli przyk�adowa strona z résumé ma dzia�a	 poprawnie, musimy obok pliku
resume5.htm przes�a	 równie� plik jankowalski.jpg i oba pliki umie�ci	 w tym
samym katalogu witryny WWW.

 5. Po zako�czeniu prac wylogowa� si�.

Teraz mo�na ju� sprawdzi	 wyniki tych prac, wpisuj�c do przegl�darki nazw�
domeny, a za ni� nazw� pliku. Na przyk�ad po za�adowaniu tych stron do witryny
dost�pnej w domenie www.pracownikdoskonaly.com mo�emy do przegl�darki
wpisa	 adres URL www.pracownikdoskonaly.com/resume5.htm. Po przes�aniu
plików na serwer WWW nie trzeba na nic czeka	. Pliki s� od razu gotowe do
pobierania.

Niestety, taka procedura przesy�ania plików na serwer prowokuje wr�cz powsta-
wanie ogromnych ilo�ci b��dów. Najwi�cej problemów pojawia si� w momencie,
gdy na serwer chcemy na raz przes�a	 wiele plików witryny. Po pierwsze, wybie-
ranie ka�dego pliku z osobna jest bardzo czasoch�onne, a dodatkowo bardzo �atwo
mo�na w ten sposób pomin�	 jaki� plik. Inne problemy wi��� si� z próbami prze-
sy�ania plików do ró�nych katalogów, a modyfikowanie nazw istniej�cych ju�
plików i ich usuwanie to zupe�nie inna historia.
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Protokó� FTP
Najlepiej b�dzie, je�eli firma wynajmuj�ca miejsce na serwerze umo�liwi nam
dost�p do niego za pomoc� protoko�u FTP. Protokó� ten pozwala na przenoszenie
na serwer i z niego ca�ych grup plików. Procedura jest bardzo podobna do kopio-
wania plików z jednego katalogu do innego na w�asnym komputerze.

Zanim zaczniemy przenosi	 pliki za pomoc� protoko�u FTP, musimy zna	 adres
serwera FTP, z którym b�dziemy pracowa	, a tak�e nazw� u�ytkownika i has�o.
Zazwyczaj takie samo has�o i nazw� u�ytkownika stosuje si� do logowania na
konto na serwerze WWW, ale czasami firma mo�e ustali	 inne zasady.

W celu przenoszenia plików za pomoc� protoko�u FTP musimy zaopatrzy	 si� w pro-
gram obs�uguj�cy ten protokó�. Na szcz��cie w wielu przypadkach nie b�dziemy
musieli szuka	 �adnego specjalnego programu. System Windows ma wbudowan�
obs�ug� protoko�u FTP, która pozwoli nam komfortowo przenie�	 wszystkie pliki
na serwer. Oto procedura przenoszenia plików:

 1. Uruchomi� program Eksplorator Windows.

Istnieje wiele sposobów za�adowania tego narz�dzia, którego skrót w zale�no�ci
od u�ywanej wersji systemu Windows znajduje si� w troch� innym miejscu
menu Start. Metoda, która zawsze si� sprawdza, polega na klikni�ciu 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 mo�na pomin�� przedrostka ftp://.

Oznacza to, �e chc�c dosta	 si� na serwer ftp.nazwafirmy.com, musimy do
przegl�darki wpisa	 adres URL w postaci ftp://ftp.nazwafirmy.com. Nie mo�na
zastosowa	 adresu http://ftp.nazwafirmy.com, poniewa� takim adresem naka-
�emy przegl�darce poszukiwa	 na serwerze stron WWW.

 3. Nast�pnym krokiem jest wprowadzenie informacji niezb�dnych do zalogo-
wania (prosz� spojrze� na rysunek 3.14).

Po zalogowaniu zobaczymy w oknie przegl�darki list� katalogów i plików znaj-
duj�cych si� ju� na serwerze. Pliki te mo�emy dowolnie kopiowa	, usuwa	
i przenosi	, podobnie jak mamy w zwyczaju robi	 to z plikami znajduj�cymi si�
na naszym komputerze. Je�eli do tej pory jeszcze niczego nie przes�ali�my na
serwer, zobaczymy pusty katalog albo prosty plik index.htm zawieraj�cy infor-
macj�, �e strona jest w trakcie budowy.

 4. Nast�pnym krokiem jest skopiowanie plików na serwer WWW. T� operacj�
mo�na przeprowadzi� przez proste przeci�gni�cie plików z innego otwartego
okna i zrzucenie ich w oknie przegl�darki.

Na rysunku 3.15 przedstawiony zosta� sposób przeniesienia na serwer plików
przyk�adu z résumé.

Wskazówka: Przeci�ganie plików nie jest jedyn� dost�pn� metod� przenoszenia plików na serwer.
Mo�na te� skorzysta� ze znanych wszystkim skrótów klawiszowych Ctrl+C (kopiowanie) i Ctrl+V
(wklejanie) oraz odpowiadaj�cych im pozycji menu Kopiuj, Wklej i Wytnij dost�pnych w menu Edycja.
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Rysunek 3.14. Po wprowadzeniu adresu serwera FTP
w pierwszej chwili program Eksplorator Windows b�dzie
próbowa� nas zalogowa� anonimowo, ale taka próba
skazana jest na niepowodzenie. Mo�e pojawi� si� pro�ba
o podanie identyfikatora u�ytkownika i has�a (jak na
rysunku) lub po prostu zostanie wy�wietlony komunikat
informuj�cy o b��dzie. W drugim przypadku nale�y klikn��
przycisk OK, a nast�pnie z menu Plik wybra� polecenie
Zaloguj jako. Je�eli w oknie tym zaznaczymy jeszcze opcj�
Zapisz has�o (zaznaczone), to nast�pnym razem nie
b�dziemy musieli samodzielnie wpisywa� tych danych
— zapami�ta je przegl�darka

Rysunek 3.15. Chc�c przenie�� résumé Jana Kowalskiego na serwer WWW, trzeba otworzy� nowe okno Eksplo-
ratora i przej�� w nim do katalogu z przyk�adami, jakie przygotowywali�my w rozdziale 2. Po odnalezieniu plików
resume5.htm i jankowalski.jpg nale�y je zaznaczy� i przeci�gn�� do okna przegl�darki zalogowanej na serwer
FTP. W ten sposób uruchomiony zostanie proces przenoszenia plików na serwer

Osoby korzystaj�ce z komputerów Macintosh b�d� musia�y skorzysta	 z osobnego
programu do obs�ugi protoko�u FTP. Na szcz��cie dost�pnych jest wiele darmowych
programów tego typu, wliczaj�c w to bardzo prosty w u�yciu program Rbrowser
(dost�pny pod adresem www.rbrowser.com). Procedura wygl�da bardzo podobnie
jak w przypadku systemów Windows. Najpierw trzeba uruchomi	 program Rbrow-
ser. Zostaniemy wtedy poproszeni o zalogowanie si� na serwer (prosz� spojrze	 na
rysunek 3.16). Po zako�czeniu tej formalno�ci b�dziemy mogli przeci�ga	 pliki do
okna programu Rbrowser, a tym samym wysy�a	 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 tak�e
nazw� u�ytkownika i has�o. Nie trzeba natomiast wpisywa� pocz�tko-
wej �cie�ki (initial path), poniewa� do w�a�ciwego katalogu mo�na �atwo
przej�� ju� po zalogowaniu si� na serwer. Na koniec nale�y jeszcze klikn��
przycisk Connect




