Ús dels recursos digitals de l’aula interactiva

Hosting (allotjament) gratuït
Com sabem, eXe permet guardar el nostre projecte en format web. Aleshores ens interessa publicar
aquest projecte en internet per tal que estiga a l’abast dels nostres alumnes. Per fer-ho el que
necessitem es tenir un servidor on col·locar les pàgines web creades. En aquesta sessió aprendrem a
crear un compte a un servidor web i a pujar les mostres pàgines.

Elegint un proveïdor
Hi han molts proveïdors d’internet, uns gratuïts i altres no. Evidentment els de pagament ofereixen
més espai i serveis que un gratuït. És possible que tingues al teu abast algun espai web (del teu
proveïdor de correu, del proveïdor d’internet, d’algun hardware-software que hages comprat), però
com que cadascun en tindrà un diferent, aleshores anem a crear un compte gratuït en un proveïdor
en concret per tal de poder seguir una guia comuna per a tots.
Proveïdors gratuïts hi han molts, com per exemple:
http://www.000webhost.com (gratuït i no caduca)
http://www.awardspace.com
http://www.orgfree.com
http://www.50webs.com
http://www.atspace.com
http://www.newbiesite.com
http://www.freewebtown.com
http://www.110mb.com
http://www.dalir.net/free.php
http://www.portland.co.uk
http://fsphost.com
http://www.zendurl.com
http://www.united.net.kg
Els inconvenients més comuns que presenten són els següents:
-

Poc espai d’emmagatzematge

-

Introdueixen publicitat

-

Has d’actualitzar-lo per a conservar la pàgina

-

Alguns de sobte es converteixen en no gratuïts.

Nosaltres elegirem http://www.freewebhostingarea.com/ que cobreix les nostres necessitats. Ofereix
1500 MB d’emmagatzematge i a més podem pujar arxius comprimits i extraure’ls al servidor, la
qual cosa ens interessa ja que eXe genera uns projectes amb molts arxius i pujar-los un a un seria
molt pesat. L’únic inconvenient és que cal visitar almenys una vegada al mes la pàgina si no
volem que desaparega.
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PRIMER PAS: CREAR UN COMPTE EN FREE WEB HOSTING AREA
1. Entra a http://www.freewebhostingarea.com/. Fixa’t en la finestra següent i del desplegable
Subdomain tria l’opció Eu5org (Europe). On posa yourname, introdueix el nom que vols
que tinga la teua pàgina, és a dir que la teua pàgina s’anomenarà www.yourname.eu5.org.

2. Si aquest nom no està lliure, torna a introduir un altre. Si està disponible t’apareixerà la
següent finestra que has d’omplir amb el teu e-mail i una contrasenya (password):

3. Una vegada has emplenats tots els buits, punxa a crea i et sorgirà una pàgina on t’informa
que el compte ha segut creat. Fixa’t en la secció de la pàgina

MOLT IMPORTANT: apunta el teu Username i el teu Password, ja que els necessitaràs
per accedir al teu compte.
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SEGON PAS: FORMAT COMPRIMIT DELS ARXIUS
NOTA:
Si no tens guardada la pràctica de la sessió anterior, pots descarregar-te de

http://mural.uv.es/jonono/curspdi/exemples_exe.zip
unes activitats en zip que ja podràs pujar al teu compte web
Com que eXe genera una carpeta amb molts arxius, no ens interessa pujar-los un a un sinó un sols
arxiu comprimit que ja el descomprimirem en el propi servidor web. Depenent de com tingues el
treball guardat segueix les instruccions següents:


Tens el treball amb format elp, és a dir el teu treball és nomtreball.elp. Obri eXe
(Aplicacions|Accessoris|eXe). Una vegada dins del programa ves a Fitxer|Obrir i de la
finestra de navegació que t’apareix, tria el teu treball. Una vegada obert el guardarem de la
següent manera: Fitxer|Exporta|Lloc Web|Fitxer Zip. Apareix una finestra on cal que
introdueixques el nom de l'arxiu i tries el lloc on vols que es guarde. D'aquesta manera
obtindràs un arxiu nomtreball.zip que serà el que pujarem.
NOTA: quan guardes es possible que no es puga. Si et passa és degut a un problema de
compatibilitat entre la versió d'eXe que tens a casa i la d’aquest ordinador. Dis-m'ho i ho
obrirem amb el portàtil on tenim la mateixa versió instal·lada que la que us vaig lliurar.



Tens el treball amb una carpeta que conté molts arxius. Cal comprimir-los. Entra dins la
carpeta on tingues el treball. Ves a Edita|Sel·lecciona-ho Tot. Sobre un arxiu qualsevol
punxa amb el botó dret. Del menú que apareix, tria l'opció Crea un arxiu... T'apareixerà
una finestra semblant a

Del desplegable on ara posa .tar.gz, tria l'opció .zip i punxa a Crea. T'apareixerà un fitxer
nomtreball.zip que serà el que pujarem al servidor web.


Tens el treball amb nomtreball.zip. Perfecte, ja el pots pujar.
En definitiva hem de tenir un arxiu amb extensió .zip semblant a
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TERCER PAS: PUJANT ARXIUS
1. Entra en http://eu5org.freewebhostingarea.com/ i introdueix el teu USERNAME, el
PASSWORD i punxa al botó LOG IN.
2. Si les dades són correctes apareixerà la finestra

En aquesta pàgina pots visualitzar l’espai que et queda lliure i tens accés a moltes opcions,
com per exemple canviar el password. Però a nosaltres ens interessa el gestor d’arxius, és a
dir: PUNXA AL BOTÓ File Manager
3. Apareixerà una finestra que conté el quadre:

Ompli FTP server amb eu5.org, introdueix el teu Username, el Password, i tria l’idioma
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Spanish si el prefereixes. Quan canvies l’idioma, la pàgina es carregarà de nou amb castellà.
Com veuràs el password ha desaparegut i cal que l’introdueixques de nou. Punxa a
INICIAR.
4. De la finestra següent punxa al botó SUBIR ARCHIVO.

5. Punxa al botó que indica la fletxa, ja que nosaltres volem pujar un arxiu comprimit. De la
finestra de navegació que apareix busca el treu treball guardat amb format .ZIP
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6. Clica a

i t’apareixerà una finestra que conté un quadre semblant a:

Açò indica que els arxius han segut descomprimits i copiats al nostre compte web.
ens sortirà una finestra que ens mostra tots els arxius que tenim. Cada
7. Si cliquem a
arxiu podem borrar-lo, descarregar-lo, copiar-lo, descomprimir-lo,.... El navegador mostrarà
la pàgina amb nom index.html que eXe ha creat automàticament.
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8. Entra en http://USERNAME
correctament.

i comprova que el treu projecte web es visualitza

9. La teua pàgina web ja és una realitat. Recorda que per mantenir-la cal que la visites
almenys una vegada al mes, si no s’eliminarà automàticament.

ENHORABONA, HAS FINALITZAT ELS
EXERCICS D’AQUESTA SESSIÓ
I A MÉS EL CURSET
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