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Kierunek i rok : KRYMINALISTYKA I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ROK 1
LISTA ZADAŃ NR 7 – TWORZENIE KONTA FTP, INSTALACJA WORDPRESSA,
TWORZENIE WŁASNEJ STRONY INTERNETOWEJ

Zadanie 1. Pierwszym krokiem przy tworzeniu własnej witryny internetowej jest stworzenie konta
FTP. Aby utworzyć darmowe konto na stronie www.cba.pl wykonaj następujące kroki:
1) Wejdź na stronę www.cba.pl i naciśnij przycisk REJESTRACJA
2) Wybierz nazwę dla swojej domeny i sprawdź, czy jest ona dostępna
3) Wybierz plan darmowy FREE
4) Wybierz nazwę profilu oraz hasło
5) Podaj swój mail
6) Wyślij kod potwierdzenia na swojego maila, po otrzymaniu go wklej go w pole KOD
POTWIERDZENIA
7) Zaakceptuj warunki korzystania z konta
8) Potwierdź, że nie jesteś robotem
9) Po utworzeniu konta naciśnij odnośnik PRZEJDŹ DO PANELU
10) ZAPAMIĘTAJ NAZWĘ PROFILU I HASŁO !!!
Informacja o utworzeniu konta zostanie wysłana na twojego maila
Zadanie 2. Teraz zainstalujemy specjalne oprogramowanie do szybkiego tworzenia witryn
internetowych WORDPRESS. W tym celu trzeba wykonać następujące kroki:
1) Zaloguj się do swojego konta na www.cba.pl
2) Wybierz odnośnik BAZY DANYCH i wciśnij przycisk DODAJ. Zostanie utworzona baza
danych, na wszelki wypadek zapisz lub zapamiętaj jej nazwę (domyślnie mysql.cba.pl)
3) Kliknij w przycisk OPROGRAMOWANIE, znajdź WORDPRESS i naciśnij przycisk DODAJ
4) Podaj ścieżkę do instalacji wordpressa (domyślnie / )
5) Uruchom instalację, podaj tytuł witryny i inne potrzebne dane, w tym nazwę profilu, hasło i
mail
6) Zaloguj się do wordpressa, podając nazwę użytkownika i hasło
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Zadanie 3. - PROJEKT STRONY INTERNETOWEJ
Jest to projekt własnej witryny internetowej opartej na WORDPRESSIE. Od tej chwili masz
około dwóch miesięcy na stworzenie profesjonalnej strony. Witryna może mieć charakter domowy
lub inny wybrany przez Ciebie. Masz zadbać o stworzenie kilku stron internetowych, wybranie
MOTYWU, skonstruowanie MENU, dodanie wybranych przez Ciebie WIDGETÓW oraz
wypełnienie stron interesującymi informacjami, grafikami, zdjęciami. Całość projektu ma być
zarchiwizowana tzn. projekt strony ma być opisany na minimum 4 stronach A4 i zapisany w pliku
pdf.
Istotna informacja:
Za każdym razem, gdy będziesz chciał zalogować się do swojego konta wordpressowego wpisz w
przeglądarce www.nazwatwojejdomeny.cba.pl/wp-admin
Natomiast jeżeli chcesz tylko obejrzeć stronę wpisujesz www.nazwatwojedomeny.cba.pl
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