
Webtárhely-regisztráció 
Hogyan kerül az elkészített weblap az internetre? 

 

Szükség van egy webtárhelyre, amit ingyenes szolgáltatóktól 
bérelhetsz. Csak egy regisztráció kell hozzá, ami nem 
bonyolultabb, mint egy postafiók létrehozása a citromail vagy 
a freemail keretein belül. A gyakran használt szolgáltatók: 
www.atw.hu, www.uw.hu. Természetesen másikat is 
választhatsz, van belőlük bőven. A regisztráció menetét az 
atw.hu képeivel írom le, a többinél is hasonló. 
Először is menj a weboldalukra, és kattints a regisztráció 
gombra (1. kép).  

A következő oldalon néhány adatot kell megadnod: az oldalad 
azonosítóját (ez lesz a www után), majd a jelszavadat, amivel 
be tudsz majd lépni, ha fejleszteni akarod, az e-mail címet, 
ahová a regisztrációs levelet kéred (ez fontos, hogy működő 
e-mail legyen!) Az oldalad nevét és leírását (ezeket te találod 
ki), a kategóriáját (ezt választani lehet), és végül egy betűkkel 
írt számot kell elolvasnod és számokkal visszagépelned. Ezzel 
bizonyítod, hogy felhasználó vagy és nem robot… Ne felejts el 
pipát tenni az „elfogadom”-hoz! Fontos: olvasd el a 
szabályokat, mert le van írva, mit NEM tölthetsz fel!  

 

Ezután értesítést kapsz a megadott e-mail címre, amiben egy 
hivatkozás lesz. Erre kell rákattintanod, és 5 percen belül 
elkészül a tárhelyed.  
 
Néhány percen belül újabb levél érkezik a tárhelyed 
hozzáférési adataival (az utolsó képen láthatod..) 

Indítsd el a Total Commandert, és az Eszköztár Ftp gombjára 
kattintva (piros nyíl) a képen látható panelt kapod.  
 
A panelon az Új kapcsolat gombra kattintva, (kék nyíl) már 
csak ki kell töltened az adatokat! (utolsó kép) 

 

 

 

A zöld nyíllal jelzett rovatba mindegy mit írsz, csak később ne 
felejtsd el, hogy a weboldalad adatai! 

 
1. Ha fel akarsz tölteni valamit az internetre, akkor a 

saját számítógépeden készítsd el, vagy módosítsd, 
majd indítsd el a Total Commandert. 

2. Az Ftp gombra kattints, válaszd ki a zöld nyílnál 
megadott kapcsolatot, és kattints a Kapcsolódás 
gombra!  

3. Ekkor az egyik panelen megnyílik a webtárhelyed, a 
másikon pedig továbbra is a saját számítógépedet 
látod. 

4. A létrehozott vagy módosított fájlokat a tanult módon 
a Másolás gombbal elküldheted a webtárhelyedre. A 
Szétkapcsolás után azonnal megtekintheted az 
interneten. 

 

http://www.atw.hu/
http://www.uw.hu/

