
ПУБЛИКУВАНЕ
НА УЕБ САЙТ

HTTP://IT.SOUPROVADIA.INFO



1. ТЕРМИНИ

• Уеб хостинг

• Услуга, която позволява качването на уеб сайт на сървър, за да е видим в интернет

пространството

• Може да е споделен (на сървъра има потребители, ползващи някакви ресурси на сървъра

за определено време)

• Платен хостинг – срещу таксата се получава определено пространство и услуги, свързани с

поддръжката му, защити и системни приложения

• Безплатен хостинг – обикновено с реклами, без специализирана поддръжка, с по-ниска

скорост и производителност



1. ТЕРМИНИ

• Домейн

• Името, с което се вижда уеб сайта в интернет пространството

• Състои се от отделни думи без интервал, разделени с точки, като могат да се използват

малки букви (най-често на латиница), цифри и тире

• В интернет пространството не може да има два напълно еднакви домейна



1. ТЕРМИНИ

• Сървър

• Специална програма, която получава и

обработва заявки, идващи от клиенти

(браузъри) и отговаря на тези заявки, 

така че страниците на сайта да могат

да бъдат видени в браузър от всички

потребители на интернет



2. ИЗБОР НА ХОСТИНГ И ДОМЕЙН
Няколко стъпки за регистриране в сайт за безплатен хостинг:

• В страницата за регистрации в сайт за хостинг се избира бутон за регистриране

• Посочва се имейл и парола

• Отбелязва се съгласие с общите правила

• Бутон за създаване на регистрацията

• Потвърждаване с бутон в писмо, получено на посочения имейл



2. ИЗБОР НА ХОСТИНГ И ДОМЕЙН

• Избира се името на домейн (при безплатен хостинг най-често това е

поддомейн)

• Влиза се в контролния панел – администраторски модул на хостинга, 

с помощта на който се управлява акаунта

• Чрез файлов мениджър или чрез програма за FTP трансфер се качват

файловете на уеб сайта



3. ПРАВНИ И ЕТИЧНИ НОРМИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ

• Съдържанието на сайта не трябва да съдържа материали, обект на авторско право, 

без разрешение на авторите

• Коректно да се цитират източниците на информация

• Информацията да отговаря на истината

• Да няма нецензурно съдържание

• Без заплахи и обиди, накърняващи правата и достойнството на други лица

• Да няма подбуда към расова, етническа или верска омраза, към престъпления или

нарушаване на закона


