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1 WS_FTPLE downloaden

Met het programma WS_FTPLE kunt u een website op internet plaatsen. 
Het programma is gratis. U gaat het eerst downloaden.

Opdracht

1  Start Internet Explorer.

2  Ga naar www.coutinho.nl/wegwijs en klik op Wegwijs in de wereld van websites
bouwen.

3  Klik op Uploaden van uw website met Windows 98.

4  Klik op WS_FTPLE downloaden. Het venster Bestand downloaden verschijnt.

5  Klik op Opslaan. Het venster Opslaan als verschijnt. 

6  Klik op het pijltje omlaag achter het vakje Opslaan in.

7  Klik op Bureaublad. 

8  Klik op Opslaan. Het programma om ws_ftple te installeren ligt op het bureaublad.
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2 WS_FTPLE installeren

U gaat WS_FTPLE installeren. U kunt het programma alleen installeren als u
tijdens de installatieprocedure de juiste antwoorden geeft: u bent student en
u gebruikt het programma thuis voor persoonlijk gebruik.

Opdracht

1  Ga naar uw bureaublad.

2 Dubbelklik op WS_FTPLE. Het venster WS_FTP LE Installation verschijnt.

3  Klik op Continue.

4  Klik in het rondje bij A student en klik op Next. Het venster How will you Use WS_FTP LE?

verschijnt. 

5  Klik in de vakjes bij At home en For personal use.

6  Klik op Next.
7  Klik op Accept als u de gebruiksvoorwaarden accepteert.

8  U moet aangeven waar u het programma wilt opslaan. Het antwoord staat al ingevuld.

Klik op OK. 

9  In het venster dat nu verschijnt, moet u aangeven vanuit welke map of station u uw

bestanden wilt uploaden. Dat is in deze cursus C:\Mijn documenten\cee. 

Vul het juiste pad in en klik op OK.

10  Klik nogmaals op OK. De installatie is voltooid.

Aanpassingen bij Wegwijs in de wereld van websites bouwen — 4/7cu i t g e v e r ij
c o u t i n h o



3 WS_FTPLE starten

Als u het programma WS_FTP start, wordt er verbinding gemaakt met de
computer van DDS. U moet eerst een formulier invullen. U heeft een inlog-
naam en een wachtwoord nodig. Dat kunt u vragen aan uw docent.

Opdracht

1  Klik op Start, Programma’s, WS_FTP en daarna op WS_FTP95 LE. Het venster

Eigenschappen voor session verschijnt. U moet een aantal dingen invullen.

2  Typ achter Profile Name:         . 

3  Typ achter Host Name/Address:    t           . 

4  Achter Host Type moet staan: Automatic detect.

5  Typ achter User ID: de gebruikersnaam die u van uw docent heeft gekregen en haal het

vinkje bij Anonymous weg.

6  Typ achter Password: het wachtwoord dat u van uw docent heeft gekregen.

7  Klik op OK. Vul als dat wordt gevraagd nogmaals uw wachtwoord in.
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4 Het venster van WS_FTP

Het venster van WS_FTP bestaat uit twee delen. Aan de linkerkant ziet u de
inhoud van uw eigen computer: Local system. Aan de rechterkant ziet u de
computer van DDS waar uw website wordt gepubliceerd: Remote site.
U gaat op de computer van DDS eerst een map maken voor de bestanden van
uw website. 

De knoppen in WS_FTP hebben de volgende betekenis:

ChgDir ga naar een andere map 
MkDir maak een nieuwe map
View bekijk dit bestand
Exec start dit bestand
Refresh vernieuw de inhoud van de map
Delete verwijder dit bestand
Rename wijzig de naam van dit bestand

Opdracht

1  Bekijk het venster en de knoppen van WS_FTP. Uw website komt te staan in de map

public_html.

2  Dubbelklik op de map public_html.
3  Klik in het deel Remote site op MkDir.
4  Typ de naam van de nieuwe map:        .

5  Klik op OK.

6  Dubbelklik op de map cee, die u zojuist heeft gemaakt. Onder Remote site staat de naam

van de map cee.
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5 Bestanden uploaden

U gaat de bestanden die u in deze cursus heeft gemaakt uploaden naar uw
eigen map op de computer van DDS. In het linkerdeel van het venster moet u
de bestanden die u wilt uploaden selecteren. Daarna maakt u gebruik van de
knoppen met de pijltjes:

stuur een bestand naar de computer op afstand (uploaden)

stuur een bestand naar mijn eigen computer (downloaden)

Opdracht

1  Controleer of op de computer van DDS de juiste map is geselecteerd. 

2  Selecteer in het linkerdeel van het venster alle bestanden en mappen van de website die

u heeft gemaakt.

3  Klik op        . De bestanden worden gekopieerd (ge-upload) naar de computer van DDS.

Als alles goed is gegaan staat uw website nu op internet.

U kunt verdergaan op bladzij 183 in het boek. 

Let op: op bladzij 185 staat nog een aanwijzing die ook voor Windows-98-gebruikers

belangrijk is!
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