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crearea s, i editarea cont, inutului WEB.

1 WWW - Web

�World Wide Web�, abreviat ca WWW sau W3, denumit s, i Web este un sistem de documente de tip hipertext,
interconectate, s, i care pot � accesate prin intermediul internetului. Cont, inutul hipertext poate � reprezentat
ca pagini web s, i vizualizat prin browsere web. Acestea sunt aplicat, ii informatice care transform  cont, inutul
hipertext în format vizibil s, i accesibil c tre utilizator, navigarea între diversele instant,e ale cont, inutului �ind
realiyat  prin hiperleg turi (hyperlinks). La ora actual  cont, inutul web este variat, de la text, la imagini,
înregistr ri audio, înregistr ri video sau alte formate multimedia.

Internetul reprezint  un sistem de calculatoare interconectate, numite ret,ele de calculatoare, între care cu
ajutorul unei tehnologii speci�ce (ret,ea de cablu de internet de band  larg , coaxial, �br  optic , wireless,
semnal satelit, semnal telefonic 3G-4G, sisteme modem, routere, sisteme �rewall) se transmit informat, ii.
Protocolul de comunicare prin internet este TCP/IP (Internet Protocol Suite), la ora actual  �ind disponibile
s, i alte protocoale VoIP (Voice over Internet Protocol), IPTV (Internet Protocol Television), EMAIL (), P2P
(peer to peer), �le sharing. Internetul este guvernat de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers), care controleaz  sistemele IP (Internet Protocol address) s, i DNS (Domain Name System).

Arhitectura Web este de tip client-server, calculatoarele interconectate �ind calculatoare care acceseaz 
informat, iile prin browsere web (client, ii), informat, ii stocate s, i puse la dispozit, ie de c tre alte calculatoare
(servere).

Pentru a localiza cont, inutul Web exist  sistemul URL (uniform resource locator). Pe baza unei adrese
de tip IP, atât calculatoarele client, cât s, i cele server, se localizeaz  �zic în ret,eaua internet. Localizarea
cont, inutului se realizeaz  prin adrese URL, de tipul domeniilor web: www.geo.uaic.ro, www.geomorphologyonline.com.
Acestea de fapt fac leg tura c tre IP-ul �zic al serverului care stocheaz  datele disponibile pe acel domeniu.
Protocolul DNS realizeaz  leg tura dintre IP serverului s, i domeniul web.

Limbajul de publicare a datelor hipertext este HTML (HyperText Markup Language). HTML este un
limbaj de tip markup, care utilizeaz  tag-uri pentru a indica formatarea. Acest limbaj este decodat de
c tre browser, �ind transformat în gra�c  pe monitor. Codul HTML este stocat pe server, s, i transmis prin
protocolul HTTP (HyperText Transfet Protocol) prin internet, atunci când navig m c tre o pagin  web. Pe
lâng  protocolul HTTP, utile sunt protocoalele FTP (File Transfer Protocol) - transfer de �s, iere, protocolul
securizat hipertext (HTTPS) - trasmiterea securizat  a infromat, iilor hipertext s, i EMAIL (Electronic mail,
e-mail, email) - pos,t  electronic .

1

http://www.geo.uaic.ro/depgeografie/titulari/titulari.php/
http://www.geo.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


2 Site-urile Web s
,
i sistemele CMS

La ora actual  codarea site-urilor web direct în HTML nu mai este posibil , datorit  complexit t, ii acestora.
Cele mai utilizate metode de generare a site-urilor web îl reprezint  sistemele Web CMS (Web Content
Management System). Aceste sisteme informatice (aplicat, ii), codate în limbaje (php, Java, C++, C#, .Net,
python, ruby on rails) care permit interact, iunea cu �s, ierele stocate de pe server s, i cu baze de date, genereaz 
cod HTML în mod dinamic, cont, inutul propriu-zis �ind stocat într-o baz  de date. Aplicat, iile din aceast 
categorie, au interfat,  gra�c , care permite publicarea, editarea s, i modi�carea cont, inutului web. Cele mai
utilizate aplicat, iile ale acestro Web CMS le reprezint  blogurile.

3 WordPress.com

WordPresseste o aplicat, ie Web CMS utilizat  preponderent pentru crearea de blog-uri, dar este utilizat  intens
s, i pentru crearea de site-uri (12,7 mil. site-uri - locul 1, Decembrie 2014 - http://trends.builtwith.com/cms).
Spre exemplu site-ul www.uaic.ro este create în acest Web CMS, iar site-ul www.geo.uaic.ro este creat în Joo-
mla (2,8 mil. site-uri - locul 2, Decembrie 2014), un alt Web CMS foarte utilizat. Site-ul www.geomorphologyonline.com
este creat în Drupal (735k - locul 3, Decembrie 2014), tot un Web CMS.

Figura 1: Pagina de start www.wordpress.com

WordPress.com permite crearea unui blog care va ment, inut gratis pe serverele Automattic Inc. Spat, iul
de stocare este de 3 GB, tra�cul este limitat, se permit doar customiz ri de baz , nu se pot accesa teme
premium, nu se poate creea un site de comert, virtual, nu se pot stoca �s, iere video, suportu leste de tip
comunitar, s, i reclame pot ap rea pe site.
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Pentru a crea un blog în WordPress este nevoie de înscrierea unui cont pe site-ul www.wordpress.com.
Acest lucru se realizeaz  prin alegerea unui nume al blogului pe pagina de start www.wordpress.com s, i
ap sarea butonului Create Website.

Figura 2: Startul cre rii unui blog gratuit WordPress.com

Datele necesare înscrierii sunt reprezentate de o adres  valid  de e-mail, un username, o parol  (parolele
trebuie s  aib  complexitate, s  cont, in  s, i numere s, i litere, s, i caractere speciale - vezi detalii aici), o denumire
a blogului (nu trebuie s  cont, in  decât caractere din alfabet) s, i luarea la cunos,tint,  a unor condit, ii. Dup 
completarea detaliilor se apas  butonul Create Blog.

Figura 3: Detaliile de înscriere pe www.wordpress.com
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Figura 4: Detaliile de înscriere pe www.wordpress.com

Primul pas dup  înscriere este con�gurarea blogului. Pasul 1 presupune setarea unui titlu, a unui tagline s, i
a limbii de interfat, . Titlul s, i tagline-ul sunt importante pentru indexarea site-ului pe motoarele de c utare
s, i trebuie alese astfel încât s  exprime cont, inutul site-ului. Site-ul prezentat ca studiu de caz îs, i dores,te
promovarea CV-ului autorului s, i de aceea are ca titlu numele acestuia s, i ca tagline numele, prenumele s, i
cuvântul CV.
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Figura 5: Pasul 1 - Setarea titlului, tagline-ului s, i limbii interfet,ei

Pasul 2 presupune alegerea temei gra�ce a blogului. Schimbarea temei este posibil  ulterior con�gur rii
init, iale.
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Figura 6: Pasul 2 - Alegerea temei gra�ce

Pasul 3 este customizarea temei gra�ce, care este posibil  s, i ulterior con�gur rii init, iale.
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Figura 7: Pasul 3 - Customizarea temei gra�ce

În cadrul Pasului 4 este posibil  diseminarea blogului prin intermediul ret,elelor sociale, pas care necesit 
logarea autorului în dou  dintre acestea.
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Figura 8: Pasul 4 - Diseminarea blogului prin intermediul ret,elelor sociale

Dup  Pasul 4, autorul este direct, ionat c tre crearea primului articol.
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Figura 9: Primul articol

Pnetru utiliarea contului WordPress.com este necesar  s, i con�rmarea adresei de e-mail.

Figura 10: Con�rmarea adresei de e-mail
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Figura 11: Con�rmarea adresei de e-mail

Dup  con�rmarea adresei de e-mail, utilizatorul este trimis c tre pagina de log-in.

Figura 12: Pagina de log-in

Crearea de post ri (articole) este simpl , acestea trebuind s  aib  cel put, in un titlu s, i ceva cont, inut.
Cont, inutul se introduce prin inserarea de text tip WYSIWYG (What You See Is What You Get).
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Figura 13: Completarea primei post ri

Dup  ap sarea butonului Publish to, exist  posibilitatea vizualiz rii post rii.

Figura 14: Leg tura de vizualizare a post rii

Pe pagina principal  http://mihainiculita.wordpress.com/, va ap rea articolul, acesta �ind disponibil s, i
prin leg tura: http://mihainiculita.wordpress.com/2014/12/07/cv-mihai-niculita/.
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Figura 15: Previzualizarea primei post ri

Dac  se apas  Ctrl+U (atât în Mozilla cât s, i în Chrome), se poate accesa sursa pagini. Sursa pagi-
nii cont, ine codul HTML. Prin ap sarea Ctrl+S pagina se va salva în folderul cu numele studentului, din
E:/INFORMATIC�_2014_2015. Numele prestabilit (mihainiculita.wordpress.com.htm) va � p strat. Din
folderul de salvare, prin click dreapta pe numele �s, ierului se poate accesa opnt, iune Edit with Notepad++.
Deschiderea �s, ierului în Notepad++ va permite editarea codului HTML.

Figura 16: Sursa primei post ri
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Figura 17: Editarea cu Notepad++

Figura 18: Codul HTML în Notepad++

4 Limbajul HTML

Deschidet, i Notepad++. Din Meniul Language aleget, i limbajul HTML.

Figura 19: Setarea limbajului de programare în Notepad++
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Inserat, i codul de mai jos:

.

Figura 20: Codul HTML

Pe m sur  ce se introduce cod, deoarece a fost setat limbajul de programare, exist  posibilitatea de
completare automat .

Figura 21: Completarea automat 

Dup  salvarea �s, ierului, acesta se deschide în Google Chrome sau Mozilla Firefox sau Internet Explorer, �e
prin dublu-click pe denumirea �s, ierului în Windows Explorer, �e prin deschiderea browserului s, i deschiderea
�s, ierului cu Ctrl+O.

Figura 22: Rezultatul codului din Fig.20
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