
Tinet - Tarragona InterNET

Tutorial Netscape Navigator 4.7

Introducció 

Els navegadors com Netscape Communicator o Internet Explorer són sistemes hipermèdia dissenyats 
per recuperar informació distribuïda sobre la xarxa Internet global. 

Aquests sistemes ofereixen capacitats multimèdia (so, imatges, gràfics, textos,...) que ens permeten 
aprofitar millor la informació que ofereixen els diferents servidors connectats a Internet. 

Netscape Navigator i Internet Explorer es basen en la tecnologia WWW (World Wide Web). Es tracta d'un 
sistema d'informació basat en l'hipertext que ofereix un moviment de document a document (navegació) 
dins d'una xarxa d'informació.

Netscape Communicator incorpora en el mateix programa a part del navegador, un programa lector de 
correu i news anomenat Messenger, un editor HTML anomenat Composer, un lector de grups de noticies 
anomenat NewsGroups, una agenda personal anomenada Address Book, un programa per enviar/rebre 
missatges en temps real que s'anomena AOL Instant Messenger.

Els documents de tipus hipertext estan enllaçats els uns amb els altres a través d'un conjunt de paraules 
sel·leccionades (hiper-enllaços o links). Fent clic sobre la paraula amb el ratolí podem obrir un altre 
document. Els servidors d'informació WWW permeten l'accés interactiu a nombroses i variades fonts 
d'informació d'Internet.

Funcions del programa 

Els botons de comandament del programa faciliten una fàcil navegació i control en tot moment de la 
càrrega, visualització, impressió, etc ... del document:

Icona Funció

Retrocedeix al document anterior. 

 
Mostrar el document següent de la llista de pàgines visitades.^

Tornar a carregar el document actual 
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Recuperar la pàgina d'inici. En principi, els usuaris de Tinet teniu configurat per defecte 
"http://www.tinet.org".

Cercar informació pel buscador basat en web de Netscape.

Web personalitzable de http://my.netscape.com ara les cotitzacions de la borsa, notícies 
d'actualitat, horòscops, etc.

 
Activar (o desactivar) la càrrega dels gràfics de less pàgines que visites.

 
Imprimir la pàgina actual.

 
Veure els certificats i tot allò relacionat amb la seguretat en la navegació per Internet.

 
Aturar la càrrega d'una pàgina.

La pantalla del navegador està dividida en tres apartats: la barra de menús (File, Edit, View, Go, 
Communicator, i Help). A través d'aquests menús podem accedir a les diverses opcions del navegador. 
També hi ha 3 barres de botons: la barra d'eines per navegar, la barra d'eines de localització, i finalment 
la barra d'eines personal. A la part central del navegador és per on es visualitza el document, i finalment a 
la part inferior és on es mostra l'estat del document en qüestió (com ara el tant per cent de tranferència 
en un moment puntual). 

Què és una URL? 

Per establir una connexió amb un servidor i carregar la pàgina d'inici o un document en format html 
concret, fés un clic en el camp "Go to" (o "Netsite") i després entra l'adreça del servidor (o URL).

Els URL (Uniform Resource Locator) s'utilitzen per anomenar els documents accessibles en la xarxa 
Internet d'una manera consistent. Un URL és el conjunt format pel protocol d'accés al servidor 
(normalment "HTTP"), l'adreça del servidor i el nom del fitxer que conté el document que vols carregar. 
Per exemple: pots introduir l'URL següent: http://www.gencat.es/index.html on index.html és el fitxer que 
conté el document que vols carregar, www.gencat.es és l'adreça del servidor que conté el fitxer i http és el 
protocol utilitzat per transferir fitxers de xarxa a l'entorn WWW. Si no especifiques cap nom de fitxer 
(http://www.gencat.es), es carregarà la pàgina d'inici del servidor. Normalment, tampoc cal especificar el 
protocol utilitzat, ja que s'utilitza "http" per defecte (www.gencat.es).

Enllaços (o links) 

Quan tenim un document carregat, cada paraula o frase subratllada és un hiperenllaç (o link). Fent un clic 
amb el ratolí fa que el navegador estableixi una connexió amb el servidor adequat en qualsevol part de la 
xarxa Internet i recuperi el document en questió.
Encara que es carregui part del document, has de tenir en compte que triga un cert temps a recuperar tota 
la informació del document (com per exemple els gràfics). Mentrestant, la barra d'estat indicarà en quin 
estat del procés es troba el navegador:

Existeixen dos tipus d'enllaços dins de les pàgines Web:

- Textuals: són paraules o frases subratllades., canvien de color un cop es sel·leccionen.
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- Gràfics: Imatges, mapes i botons.

Existeixen imatges que no siguin enllaços, i també components textuals que siguin enllaços sense estar 
subratllats o amb un color diferent. La manera de comprovar si una imatge o text té associat un enllaç és 
passar-hi per damunt el punter del ratolí. Si és un enllaç, el cursor es converteix en una mà assenyalant 
amb el dit índex. En aquest cas, pots visualitzar el destí de l'enllaç en la barra d'estat del navegador (part 
inferior). 

Marcadors (o preferits) 

Els marcadors consisteixen en una mena d'agenda per emmagatzemar adreces URL de documents, per no 
haver d'escriure-les cada cop que vulguis accedir-hi.
Per guardar una adreça URL, selecciona l'opció "Add Bookmark" del menú "Bookmarks". S'afegirà un 
element més del menú "Bookmarks" que apuntarà a la pàgina actualment carregada en el navegador. Si 
després vols recuperar aquesta pàgina, només caldrà sel·leccionar aquest element del menú. Per tant, has 
d'anar afegint les pàgines més rellevants que trobes dins d'aquest menú:

És important mantenir el menú de Marcadors de la forma més ordenada possible per poder-hi accedir 
d'una forma còmoda. Per administrar els marcadors utilitza "Edit Bookmarks" del menú "Bookmarks". 
S'obrirà una finestra des d'on pots organitzar els marcadors: eliminar, canviar d'ordre, agrupar en 
carpetes, etc:

Cercar informació per Internet 

Per cercar informació a Internet s'utilitzen els buscadors. Són eines que retornen un conjunt d'enllaços a 
pàgines que tenen relació amb una (o més paraules) clau que prèviament s'han introduït.
A la xarxa Internet existeix una gran quantitat de buscadors. Poden fer cerques a tota la xarxa Internet o 
bé només a un determinat nivell (nacional, local, etc.). N'hi ha que tenen la informació agrupada en forma 
temàtica, d'altres que permeten fer cerques segons l'idioma de les pàgines que retorna, etc. Per tant, per 
fer una determinada cerca d'informació accedeix al buscador que millor s'ajusta a les teves necessitats o 
bé comprova en diversos buscadors quin retorna els enllaços més apropiats.

Per accedir a un buscador tens dues opcions:
- Pots afegir la paraula a cercar on normalment poses la adreça web, i llavors el programa s'encarrega de 
mostrar tota la informació. A més, apareix a la opció "What's related" (al costat de la barra d'adreces) 
les adreces relacionades amb el què estàs buscant.

- Pots utilitzar el botó "Search" de la barra d'eines. També en trobaràs al marcador del programa. 
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Cadascún dels buscadors ofereix opcions per realitzar la cerca d'informació, i és recomanable llegir-se 
l'ajuda que proporcionen. 

Aquí tens una sèrie de consells generals per utilitzar el buscadors:
- Intenta realitzar la cerca amb la màxima informació possible. Si proves de cercar amb paraules massa 
genèriques, et retornar^ moltes pàgines i serà molt difícil comprovar quina és la més adequada.
- Utilitza el símbol "+" davant de les paraules que vols que apareguin, i el símbol "-" davant de les que no 
vols que apareguin en un document (Exemple: +mobles -llar).
- Separa els noms propis amb una coma (Exemple: Prades, Tarragona)
- Posa entre cometes les paraules que vols que apareguin agrupades (Exemple: "Consell Comarcal de l'Alt 
Camp").
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