
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.CREAREA UNUI WEBSITE  

O prezentare generală 

 

Deşi nu trebuie să fii obsesiv de metodic în ceea ce priveşte crearea 

unui website, urmarirea acestor trei paşi de bază te vor ajuta să fii 

mândru de site-ul tău într-un timp cât mai scurt. 

 

1. Planifică-ţi website-ul. 

Începe prin a face un plan pentru site. Dacă tot ceea ce vrei să faci 

este să creezi un website personal cu o singură pagină de internet 

simplă, de genul "Here I Am", nu ai nevoie de un plan. Totuşi, dacă 

acest site este prima ta încercare, un pic de planificare poate ajuta. 

Un bun mod de a planifica un site mai complex este de a schiţa o 

diagramă simplă pe hârtie, cu  diferitele pagini pe care doreşti să le 

creezi şi cu imagini şi săgeţi care arată legăturile dintre pagini.  



 

 

 

2. Crează paginile de Internet. 

 

         Există mai multe abordări pentru a crea paginile de internet : 

 

•Folosind un  editor de text 

 

 Cea mai comună metodă implică folosirea unui editor de text,  

cum ar fi Notepad-ul. 

Folosirea acestei metode necesită multa atenţie si răbdare dar oferă 

 mai multă satisfacţie creatorului. De asemenea, ai control complet 

 asupra fiecărui aspect al paginilor Web - ceva ce nu ai întotdeauna 

 atunci când utilizezi un editor de grafică al paginii Web 

 

•Folosind un editor de grafică pagină Web 

 

În cazul în care nu eşti pasionat de programare, poţi folosi un simplu 

editor de pagini web sau poţi cumpăra programe pentru crearea de  

site-uri complete. Două dintre cele mai cunoscute programe de 

 dezvoltare de site-uri sunt Microsoft FrontPage 2003 şi  

Adobe Dreamweaver. 

 

3. Publică paginile Web. 

II.Editoare HTML  

 

 

Poţi crea documente HTML cu un editor de text simplu, cum ar fi 

Notepad, dar pentru activitatea serioasă HTML, ar trebui să se 

investească într-un editor HTML, cum ar fi unul dintre programele 

descrise în următoarele secţiuni. Cele mai multe  editoare HTML îţi 

permit să lucrezi în două moduri:  

  

✦ Modul de grafice WYSIWYG (ceea ce vezi este ceea ce primeşti) îţi 

permite să creezi pagini Web folosind metoda drag&drop, ca o 

încrucişare între un procesor de text şi un program de desenare.  

 

✦Modul HTML îţi permite să lucrezi direct cu tag-uri HTML şi atribute. 

De asemenea, mulţi editori HTML nu generează doar un cod HTML, 

dar şi un cod  JavaScript,Java, şi multe altele.  

 

 

 

 



 

 

1.Dreamweaver  

 

Dreamweaver MX 2004, de la Macromedia Inc, combină un editor de 

text cu un mediu de dezvoltare vizual, astfel încât să poţi alege stilul 

paginii Web cu care eşti cel mai confortabil. Un bonus pentru 

dezvoltatorii care sunt interesaţi de crearea de animaţii pentru site-urile 

lor : Dreamweaver este compatibil cu Flash (instrumentul de creare de 

animatie de la Macromedia).  

 

Preţ: 399 dolari 

site-ul : www.macromedia.com / software / Web  

 

 

 

2.Composer 

 

Composer este un editor HTML care vine cu browser-ul Netscape . 

Bara de instrumente îţi permite să adaugi rapid liste, tabele, imagini, 

link-uri, culori, fonturi şi stiluri pentru paginile tale.  

 

Preţ: gratis prin download sau 2.95 dolari pe CD-ROM  

Site-ul : http://channels.netscape.com/ns/browsers/default.jsp  

 

 

3.FrontPage 2003  

 

FrontPage 2003 este instrumentul Microsoft de dezvoltare a paginilor 

web . FrontPage 2003 WYSIWYG HTML îţi permite să utilizezi 

caracteristici avansate de HTML, cum ar fi straturi şi Cascading Style 

Sheets, şi îţi permite să editezi tag-uri HTML şi atribute direct. În plus, 

FrontPage 2003 include instrumente care îţi permit să gestionezi şi să 

coordonezi toate paginile care alcătuiesc site-ul tău, inclusiv o 

caracteristică ce îţi menţine hyperlink-uri în mod automat.  

 

 

 

 

 

 

Preţ: 199 dolari             

site-ul : www.microsoft.com / frontpage  

 



 

 

4.HotDog Professional  

 

HotDog Professional 7.0, produs de către o companie numită Sausage 

Software, este un editor sofisticat bazat pe codul HTML şi care crează 

tag-uri pentru documentele tale. Spre deosebire de cele mai multe 

editoare HTML, HotDog Professional 7.0 îţi permite să utilizezi funcţii 

avansate, cum ar fi foi de stil sau Java.  

 

Preţ: 99.95 dolari download sau 129.95 dolari pe CD-ROM  

site-ul : www.sausage.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Organizarea site-ul tău  

 

Site-urile Web pot fi gândite logic ca ierarhii sau structuri piramidale 

asemănătoare. Pagina ta de start se află la partea de sus a ierarhiei, cu   

3-6 secţiuni de nivel secundar şi subsecţiuni pentru fiecare dintre 

acestea.  

Prin urmare, atunci când incepi planificarea site-ul Web, ai nevoie de 

timp sa te hotărăşti asupra structurii site-ului. Ierarhia te va ajuta să 

determini care pagini vor fi incluse pe bara de navigare, ce pagini să fie 

grupate în secţiuni separate,şi modul în care vizitatorul poate naviga 

prin site-ul Web.  

 

 Construirea unui website cu un scop 

 

• Scrie titluri descriptive. Asigură-te că vizitatorii pot citi rapid titlul 

paginii şi instantaneu ştiu exact la ce se pot aştepta de la ea. Nu 

trebuie sa fie draguţe atât cât trebuie sa fie clare.  

 

companyhistory.html investors.html  

phonelist.html maps.html directions.html  

aboutus.html  

contactus.html  

 



 

 

•Evită scroll-urile forţate. În general, evită paginile care să 

necesite scroll-urile mari. Cu toate acestea, în cazurile în care 

este necesară folosirea scroll-ului, informează cititorii despre 

ceea ce vor citi pe pagina respectivă, pentru a nu fi obligaţi să 

caute singuri.  

Ai posibilitatea să creezi un cuprins mic al conţiutului în partea 

de sus a paginii, care evidenţiază rubricile unei pagini mai lungi. 

Poţi, de asemenea,realiza un scurt rezumat, care evidenţiază ceea ce 

vizitatorul poate vedea pe pagină.  

 

•Plasează conţinutul cheie la începutul paginii.Ia în considerare 

posibilitatea de a structura pagina ca pe un articol de ziar-elementele 

cheie la început, iar detaliile în continuare. Această tehnica nu obligă 

cititorii să citească toată pagina pentru a înţelege mesajul comunicat.  

 

• Paginile să fie concise. Spune mai multe cu mai puţin. Asigură-te că 

nu plasezi un conţinut prea mare pe o anumită pagină. O pagină ar 

trebui să aibă o mulţime de spaţiu alb şi nu ar trebui - repet, sa fie 

aglomerată. Spaţiul alb face site-ul mult mai atrăgător decât unul în 

care fiecare pixel este ticsit cu informaţii. 

  

• Crează o aură de accesibilitate. Dacă repretinţi o afacere ce încearcă 

să-şi vândă produsele şi serviciile, asigură-te că site-ul tău pare 

accesibil vizitatorilor în caz de întrebări sau nelămuriri. Furnizează 

informaţii de contact în partea de jos pe fiecare pagină (un link de e-

mail ). 

  

•Subliniază faptul că eşti de încredere. Exceptând cazul în care 

vizitatorii te cunosc deja, vor fi în gardă şi se vor abţine de la a cumpăra 

ceva de la un necunoscut sau vor avea reţineri în a oferi date personale 

sau de contact. Prin urmare, în acele părţi ale site-ul tău în cazul în 

care un nivel de încredere este necesar, cum ar fi depunerea unui 

formular de feedback sau achiziţionarea unui produs,asigură-ţi cititorii 

că eşti de încredere.  

 

•Pe masură ce construieşti un site ar trebui sa îţi pui anumite întrebari care 

te vor ajuta la o dezvoltare armonioasa a paginilor web:  

    •Este scopul site-ul meu clar?  

    •Au toate paginile site-ului meu acelaşi scop?  

    •Vizez în mod eficient grupul ţintă?  

    •Este conţinutul interesant şi relevant?  

    •Are site-ul meu un aspect profesional? Ar putea un vizitator sa îşi dea 

seama de nivelul meu de calificare doar privind site-ul?  

    •Este conţinutul bine scris şi uşor de citit? Este conţinutul scris  

corespunzător pentru grupul meu ţintă?  

    •�tiu întotdeauna unde mă aflu în site sau nu?  

    • Pe o conexiune dial-up, este viteza de încărcare a paginilor destul de 

rapidă?  



 

 

    • Este site-ul meu accesibil vizitatorilor cu handicap? (Testează modul 

în care paginile Web arată atunci când utilizezi fonturi foarte mari în 

browser. De asemenea, imprimă site-ul Web în alb şi negru pentru a 

verifica dacă este lizibil pentru persoanele daltoniste.) 

Construirea unei pagini web este destul de uşoară, dar singurul lucru pe 

care multe persoane îl trec cu vederea este faptul că sunt sute de lucruri 

ce pot merge prost! 

 Chiar dacă paginile Web funcţionează perfect pe browser-ul tău, ele s-ar 

putea să nu funcţioneze pe toate browserele. Chiar dacă toate link-urile 

sunt funcţionale, este posibil ca unele dintre site-urile la care se face 

trimitere sa nu mai existe. Chiar dacă ai grafice superbe pe site-ul tău, 

acestea pot micşora viteza de încarcare a paginii, astfel încat cititorul s-ar 

putea să ramână fără răbdare.  

 

Iată o listă de lucruri pe care le poţi face: 

•Examinează codul HTML pentru erori: Există instrumente care subliniază 

erorile sau posibilele probleme. 

 •Găseşte link-urile proaste: Poţi utiliza programe care să urmarească  

toate link-urile pentru tine si să te atenţioneze care sunt bune şi care nu.  

• Verifică ortografia: Unele instrumente la îndemână vor corecta greşelile.  

 

IV.Noţiuni de bază 
Diverse formate de fişiere 

 

Poţi alege din mai multe formate de fişiere diferite pentru imagini, 

sunete şi videoclipuri. Din fericire, poţi construi aproape toate paginile 

Web utilizând doar formatele descrise în secţiunile următoare. 

Deşi există zeci de formate diferite de fişiere de tip imagine, doar două 

sunt foarte folosite, şi anume GIF şi JPEG. 

 

 

1.Imagini GIF 

Imaginile GIF( Graphic Interchange Format) au următoarele 

caracteristici: 

✦  pot avea un maxim de 256 de culori diferite. 

✦ fişierele GIF sunt comprimate pentru a reduce dimensiunea 

lor. Metoda de compresie GIF folosită nu reduce calitatea imaginii. 

✦ o imagine GIF poate include o culoare transparentă, care, atunci 

când afişată într-un browser , să permită vederea imaginii de fundal a 

paginii web. 

✦ imaginile GIF pot fi împletite, fapt ce permite browser-ului să afişeze 



 

 

mai întai o versiune brută a imaginii şi apoi, progresiv, versiuni mai 

bune a imaginii. 

✦ fişierele GIF au de obicei extensia fişierului *.gif. 

Formatul GIF este ideal pentru icoane, butoane, texturi de 

fundal,bullets. 

Un format numit PNG (Portable Network Graphics) a fost dezvoltat în 

1995 ca un succesor la formatul GIF. PNG (pronunţat Ping ) sprijină 

toate caracteristicile de GIF şi unele în plus, inclusiv suport pentru mai 

multe culori decât GIF. PNG nu a avut un foarte mare succes aşa că 

GIF rămâne imaginea cea mai utilizată . 

 

 2.Imagini JPEG 

 

JPEG, un format dezvoltat de Joint Photographic Experts Group, este 

conceput pentru imagini de calitate fotografică. Acesta are următoarele 

caracteristici: 

 

✦ imaginile JPEG pot avea fie 16700000 fie 2 miliarde de culori 

✦ pentru a reduce dimensiunea imaginii, JPEG foloseşte o tehnologie 

de compresie specială care reduce uşor calitatea imaginii în timp ce 

reduce foarte mult dimensiunea acesteia. 

În majoritatea cazurilor, va trebui să compari cu atenţie originalul 

necomprimat cu imaginea comprimată pentru a vedea diferenţa. 

✦ suportă imagini JPEG progresive care sunt similare cu imagnile GIF 

împletite 

✦ JPEG nu acceptă culori de fundal transparent, ca un GIF. 

✦ JPEG nu acceptă animaţie. 

✦ fişierele JPEG, de obicei, au extensia de fişier  *.jpg.                          

 

3.Alte formate de fişiere imagine 

 

Multe alte formate de fişiere imagine nu sunt potrivite pentru lucrul pe 

Web. (Pentru a utiliza un fişier grafic salvat într-unul din aceste formate 

non-web-friendly, trebuie să converteşti fişierul în JPEG sau GIF, 

folosind un program de grafică, cum ar fi Jasc Software Paint Shop 

Pro.). Aici sunt doar câteva formate non-web-friendly: 

 

✦ BMP: Windows Bitmap 

✦ PCX: Un alt format bitmap 

✦ TIF: Imagine Tagged File 

✦ PIC: fişier imagine Macintosh  

 



 

 

4.Formate de fişiere de sunet 

 

✦ WAV: Windows standard pentru înregistrări sonore. WAV este 

prescurtarea de la Wave. 

✦ SND: Standardul Macintosh pentru înregistrări sonore. SND este 

prescurtarea de la Sound. 

✦ UA: standard UNIX pentru înregistrări sonore. UA este prescurtarea 

de la audio. 

✦ MID: fisiere MIDI, care nu sunt de fapt, înregistrări sonore, dar sunt 

în loc muzică stocată într-o formă sintetizată pe care o placă de sunet o 

poate reda. MIDI reprezinta Musical Instrument Digital Interface.             

A nu se confunda fişierele de sunet cu sunetul ce il poţi asculta în timp 

real pe Internet, cunoscut sub numele de streaming audio. Formatul cel 

mai popular pentru streaming audio este RealAudio. RealAudio îţi 

permite să asculţi un sunet pe masură ce este descarcat de pe 

computer, astfel încât să nu fie nevoie să aştepţi ca întregul dosar să 

fie descărcat înainte de a-l putea asculta. Pentru a asculta sunetul 

RealAudio trebuie să instalezi mai întâi un player RealAudio (disponibil 

la www.real.com), în browserul Web. 

 

5.Formate de fişier video 

 

Trei formate populare de clipuri video utilizate pe Web: 

✦ AVI: standard video Windows. AVI reprezintă Audio Video 

Interleaved. 

✦ QuickTime: standard video Macintosh. Fişierele QuickTime, de 

obicei, au extensia  *.mov. 

✦ MPEG: Un standard independent. MPEG reprezintă pentru Motion 

Picture Experts Group.               

Deşi AVI este cunoscut ca un format video Windows şi QuickTime este 

un format Macintosh, ambele formate - precum şi MPEG - au devenit 

standarde crossplatform. Atât Netscape Navigator , cât şi Microsoft 

Internet Explorer pot reda fişiere video AVI, QuickTime si MPEG.  

 

6.Introducerea unei imagini grafice  

 

Pentru a insera o imagine grafică pe o pagină Web, urmează aceşti 

paşi:  

 

1. Obţine imaginea pe care doreşti sa o incluzi în pagină şi salveaz-o 

în acelaşi director ca şi documentul html care afişează imaginea.  

Dacă este necesar, utilizează un program de grafică pentru a 

converti fişierul la formatul  potrivit (GIF sau JPEG).  



 

 

2. În fişierul HTML, adaugă tag-ul <IMG> în punctal din document 

în care doreşto ca imaginea să apară şi foloseşte atributul SRC 

pentru furnizarea numelui fişierului imagine.  

De exemplu:  

<IMG SRC="image1.gif">  

 

7.Lucrul cu imagini grafice  

 

✦ Nu adăuga imagini atât de multe sau de mari pentru ca pagina ta 

sa se incarce repede.  

 

✦ Utilizează atributul ALT cu tag-ul <IMG> pentru a furniza textul 

pentru utilizatorii care au ales să vadă paginile web fără imagini. De 

exemplu:  

<IMG SRC="chicken.gif" ALT="Picture of a chicken">  

 

✦ Utilizează atributele WIDTH si HEIGHT cu tag-ul <IMG> la 

preformatarea paginilor pentru dimensiunile imaginii corecte.  

<IMG SRC="chicken.gif" HEIGHT=100 WIDTH=50>  

 

✦ Utilizează formatul GIF pentru cele mai multe imagini create cu 

programe de desen sau pictură. Utilizează formatul JPEG pentru 

imagini fotografice.  

 

✦ Foloseşte BORDER = 0 în tag-ul <IMG> pentru a elimina 

conturul care apare în jurul imaginilor (cu excepţia cazului în care 

doreşti să apară):  

<IMG SRC="chicken.gif" BORDER=0>  

 

✦ GIF-uri transparente pot fi folosite pentru a crea imagini care se 

imbină perfect cu pagina de fundal.  

 

 

V.Noţiuni de bază în materie de grafică  

 

Cei mai mulţi dintre noi nu sunt artişti şi chiar dacă am cunoaşte astfel de 
persoane, sunt prea ocupate pentru a avea timp să ne ajute pe noi. Deci 
cum fac rost oamenii normali de grafică pentru site-ul lor?Vestea bună 
este că se gasesc peste tot! În ultimii ani, World Wide Web a devenit 
inundat de grafică, iar calitatea acestora s-a imbunatăţit drastic. 

Programe cum ar fi Photoshop si Fireworks fac obţinerea de grafice să fie 
uşoară, chiar şi pentru cei mai puţin talentaţi.        

 

 

1.Resurse online pentru Programe de Grafică  
 
•Adobe Photoshop www.adobe.com / products / Photoshop / principale.  
html  



 

 

 
 

 

•Corel Painter www.corel.com / pictor  
www.corel.com CorelDRAW / CorelDraw  

 
•Macromedia Fireworks www.macromedia.com/software/fireworks/  
Paint Shop Pro www.jasc.com/products/paintshoppro/  
 
 

2.Crearea unui logo cu Cooltext.com  
 

Dacă doreşti un logo rapid şi gratuit si nu îl poţi face singur, încearcă 
Cooltext la - ai ghicit - www.cooltext.com. Acest site web generează 
grafică în timp ce aştepţi, în funcţie de opţiunile pe care le alegi. Procesul 
este simplu şi distractiv, şi nu există nicio limită la numărul de logo-uri cu 
care poţi experimenta.  
Nu numai că sunt logo-urile la modă,dar nici nu există problema drepturilor 
de autor si nu există anunţuri puse în mijlocul textului. Ca un act de 
recunoştinţă pentru un astfel de serviciu, poate doreşti să adaugi un link 
catre www.cooltext.com, chiar dacă nu este necesar.  

 

VI.Furnizarea unui Guestbook 

 

Guestbook-urile sunt concepute pentru a oferi cititorilor posibilitatea de a 
lăsa mesaje scurte, vizibile pentru toată lumea. 

 Mulţi oaspeţi oferă o opţiune suplimentară care permite utilizatorilor să 
creeze mesaje pe care numai proprietarul guestbook-ului - Webmaster – 
să le poata vizualiza. Aceasta permite oamenilor sa lase comentarii 
private pentru tine.  
 
Poţi utiliza o serie de caracteristici de e-mail, regăsite in cele mai multe 
guestbook-uri: 

  
• Notă de mulţumire: Această caracteristică trimite o notă frumoasă de 
mulţumire pentru fiecare vizitator care lasă un mesaj.  
 

• Copii ale mesajelor prin e-mail: Această caracteristică trimite webmaster-
ului prin e-mail o copie a tuturor mesajelor postate, lucru care salvează 
mult timp pierdut prin verificarea în mod constant a guestbook-ului.  
 

GuestCity (www.guestcity.com) este una dintre cele mai uşor de 
configurat guestbook-uri din  lume. Este gratuită, iar singurul lucru de 
comentat este faptul că prezinta un mic banner în partea de sus, pentru 
publicitate. Nu este necesar să aveţi cunoştinţe de scripturi CGI pentru a 
rula guestbook-ul.  
 

VII.Panouri de mesaje 

 



 

 

Panourile de mesaje aproape întotdeauna fac posibilă relaţionarea între 
persoane cu subiecte comune de interes. Iată câteva exemple frecvente:  
 

• Discuţii profesionale  
• Viziuni politice  
• Probleme regionale  
• Hobby-uri  
• Evenimente   
• Suport Tehnic  
 

Evident, un forum la dispoziţia publicului pe teme controversate oferă 
oamenilor care sunt mai puţin politicoşi ocazia de a folosi un limbaj 
necorespunzător. Programul include o caracteristică filtru de unde poţi 
specifica orice termeni doriţi să fie interzişi. (De exemplu, dacă rulaţi un 
consiliu pentru curcani sălbatici, exista posibilitatea de a seta sa nu fie 
afisate cuvinte precum “ umplutură” sau “Ziua Recunoştintei”). Filtrele 
previn aparitia mesajelor ce conţin astfel de termeni pe panoul de mesaje.  
 

1.Configurarea unui mesaj de bord cu Boardhost  
 

Boardhost (www.boardhost.com), precum spune şi numele, îţi poate 
găzdui panourile de mesaje. Deşi compania găzduieşte de la distanţă 
panourile pe care le furnizează, acestea pot fi personalizate astfel încât să 
poţi imita aspectul unui website.  

Boardhost oferă o multitudine de caracteristici frumoase pe care le poţi 
activa sau dezactiva când doreşti. Aici sunt câteva exemple de aceste 
caracteristici:  
 

•Trimiterea unui mesaj atunci când un utilizator a raspuns unui mesaj 
postat de alt utilizator 

• Posibilitatea căutarii unor cuvinte cheie astfel încat vizitatorii să poată 
găsi rapid subiectul de interes. 

• Adăugarea unui logo pe toate paginile forumului 

• Protejarea cu parolă a conţinutului, pentru ca acesta să fie privat  
 

Ca să faci acest lucru, ia în considerare următoarele aspecte:  

 

• Identifică scopul: atunci când consumi atâta timp şi energie ar fi indicat 

să ai un scop precis. 

 Identifică scopul şi obiectivele. Dacă ai un site de afaceri, încerci să atragi 

noi clienţi? Sau încerci să îi serveşti mai bine pe cei deja existenţi? Sau 

încerci să oferi un echilibru între cele două?  

 

După ce identifici scopul site-ului , foloseşte-te de fiecare mijloc disponibil 

pentru a atinge scopul respectiv.  

 

•Defineşte grupul ţintă: ia în considerare ce tip de persoane ar putea fi 

interesate de site-ul tău. Dezvoltă o listă cu diverse tipuri de oameni şi 

apoi îngusteaz-o la doar unul sau două arhetipuri. După ce identifici tipul 

de vizitatori pe care îi astepţi pe site, gandeşte-te la diverse metode de a îi 



 

 

atrage şi la ce fel de conţinut,design sau servicii ar putea dori aceştia.  

 

 

 

2.Zece Instrumente perfecte pentru E-Commerce  

  

 

 WorldPay 

 OsCommerce  

 HumanClick 

 CafePress.com 

 ECommerce Guide 

 MapQuest 

 S & H greenpoints 

 Systran Translation 

 TRUSTe 

 DMA Generator 

  

 

Pur şi simplu trebuie să încerci acest amestec de programe, 

programe de completare şi servicii dacă eşti în e-commerce. Chiar 

dacă nu eşti, unele dintre elementele din acest capitol, cum ar fi 

HumanClick sau MapQuest pot fi de ajutor. Unele dintre aceste 

elemente sunt freebies, unele costă bani, iar altele oferă o 

combinaţie în care puteţi obţine o versiune mai mică, fără nicio 

taxă.  

 

 

 

 TheFinancials.com 

 Merriam-Webster Online 

 GeoPhrase 

 Leonardo 

 SuperStats 

 @ Ceas 

 Crossword Compilator 

  BigMailBox.com 

 Localendar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                               


