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Plan i dagPlan i dag

►►PubliceringPublicering
InternetudbyderInternetudbyder
WebhotelWebhotel
EgenEgen serverserver
Gratis Gratis ““hostinghosting””

►►Upload Upload afaf kursuskursus--hjemmesidehjemmeside



PubliceringPublicering

►► Ved internetudbyderVed internetudbyder
StofaNetStofaNet:  :  http://home1.stofanet.dk/hannibalshumor/http://home1.stofanet.dk/hannibalshumor/
CybercityCybercity: : http://oz6hr.homepage.dk/http://oz6hr.homepage.dk/

►► WebhotelWebhotel med eget dommed eget domææne (.ne (.dkdk, ., .comcom, .net mv.), .net mv.)
www.oz6hr.dkwww.oz6hr.dk

►► Egen Egen webserverwebserver
www.gedebuk.dkwww.gedebuk.dk (k(køøbt gennem bt gennem www.gratisdns.dkwww.gratisdns.dk))

►► Gratis Gratis ””hostinghosting””
www.frip.dkwww.frip.dk
www.oz6hr.dkwww.oz6hr.dk for OZ6HRfor OZ6HR--medlemmermedlemmer



Ved internetudbyderVed internetudbyder

►►CybercityCybercity
►►Adresse: Adresse: http://oz6hr.homepage.dk/http://oz6hr.homepage.dk/
►►Hvordan overfHvordan overføøres hjemmesiden?res hjemmesiden?

FTPFTP
KrKrææver brugernavn og adgangskodever brugernavn og adgangskode
FTPFTP--klientklient
►►CuteFTPCuteFTP ((www.cuteftp.comwww.cuteftp.com))
►►Windows StifinderWindows Stifinder



WebhotelWebhotel med eget dommed eget domæænene

►► F.eks. F.eks. www.a0.dkwww.a0.dk, , www.bwww.b--one.dkone.dk, , www.web10.dkwww.web10.dk
►► Koster et Koster et åårligt gebyr til DK rligt gebyr til DK HostmasterHostmaster (62,50 kr.) (62,50 kr.) 

for domfor domæænet samt betaling for net samt betaling for ””hostningenhostningen””

►► Fordele:Fordele:
Ikke eget ansvar, bedre Ikke eget ansvar, bedre oppetidoppetid, professionelt personale, professionelt personale

►► Ulemper:Ulemper:
BegrBegræænset plads, kan vnset plads, kan væære dyrt, unre dyrt, unøødvendigt hvis man dvendigt hvis man 
alligevel har en server kalligevel har en server køørenderende



Egen Egen webserverwebserver

►► WebservereWebservere::
Internet Information Server (IIS). Findes i Win2000 og Internet Information Server (IIS). Findes i Win2000 og WinXPWinXP ProPro
Apache HTTP Server (Apache HTTP Server (www.apache.orgwww.apache.org))

►► Muligheder:Muligheder:
IPIP--adresse direkteadresse direkte
Gratis Gratis ””DNS DNS redirectredirect”” gennem f.eks. gennem f.eks. www.dyndns.dkwww.dyndns.dk
DomDomææne peger pne peger påå egen IPegen IP--adresse (f.eks. adresse (f.eks. www.gratisdns.dkwww.gratisdns.dk))

►► Fordele:Fordele:
UbegrUbegræænset plads, styrer selv altnset plads, styrer selv alt

►► Ulemper:Ulemper:
KrKrææver en server, mere fver en server, mere føølsom for udfald plsom for udfald påå egen egen 
internetforbindelse og computerinternetforbindelse og computer



Gratis Gratis hostinghosting

►►FripFrip ((www.frip.dkwww.frip.dk))
Vores adresse: Vores adresse: www.frip.dk/oz6hrwww.frip.dk/oz6hr

Fordele:Fordele:
►►Gratis!, understGratis!, understøøtter ASP og databasertter ASP og databaser

Ulemper:Ulemper:
►►Ustabilt, usikkertUstabilt, usikkert

►►PPåå www.oz6hr.dkwww.oz6hr.dk for OZ6HRfor OZ6HR--medlemmermedlemmer



Publicering af kursusPublicering af kursus--hjemmesidehjemmeside

►►BrugBrug
www.oz6hr.dk/default.asp?www.oz6hr.dk/default.asp?
view=includes+members&action=startview=includes+members&action=start

►►Vi opretter en bruger medVi opretter en bruger med
BrugernavnBrugernavn
KodeordKodeord


