Tinet - Tarragona InterNET

Pàgines Tinetaires - Preguntes més freqüents
Bàsiques
No sóc usuari de Tinet però vull espai per la meva pàgina web
Heu de donar-vos d'alta com a usuari de Tinet, i demanar
l'activació del seu espai web en el moment de l'alta. Us donarem
una connexió (si no en teniu cap), 15 Mbytes de capacitat del
compte de correu i 20 Mbytes d'espai per a la web.
Ja sóc usuari de Tinet i vull posar una pàgina web
Sí encara no ho heu fet abans, heu de demanar l'activació del
vostre espai web emplenant el formulari d'activació del servei o
bé posar-vos en contacte amb el Servei Tècnic de Tinet.
Quin tipus de contingut puc incloure en la meva pàgina?
Podeu incloure qualsevol tipus de documentació, sempre que no
contingui informació il·legal. Oasi no es fa responsable dels
continguts, informacions i manifestacions que apareixen a les
pàginas web de les qual n'és servidor Tinet.
On he de transferir la meva web?
El contingut de la web s'ha d'emmagatzemar dins d'una carpeta
anomenada 'html' ja creada al servidor 'usuaris.tinet.org'. Tot
allò que estigui fora d'aquesta carpeta no serà visible a
Internet.
Puc utilitzar qualsevol programa per a crear la meva pàgina
personal?
Sí, podeu utilitzar qualsevol editor de pàgines HTML, a banda
necessiteu un programa de FTP per pujar els arxius al servidor
com ara SmartFTP o CuteFTP.
Com puc posar un comptador dins la meva pàgina web personal?
Cal sol·licitar l'activació del comptador emplenant el formulari
web corresponent o posar-vos en contacte amb el Servei Tècnic de
Tinet.
Quina és el servidor FTP per pujar la meva pàgina web?
El nom del servidor és "usuaris.tinet.org". Us demanarà el nom
d'usuari i contrasenya, són els mateixos que pel correu.
Quin ha de ser l'adreça de la meva pàgina web?
Un cop transferida la web al servidor, podreu accedir a la
vostra pàgina web introduïnt al navegador "http://usuaris.tinet.
org/nom_usuari" o "http://www.tinet.org/~nom_usuari" on
"nom_usuari" és en general la mateix que va davant de la @ a la
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seva adreça e-mail.
Nota: Per generar el símbol '~', ho podeu fer de dues maneres:
Prement la tecla Alt i al mateix temps prémer 1, després 2 i
després el 6 (amb el teclat numèric) o substituïnt el símbol '~'
per '%7e'.
He introduït tots els documents de la meva pàgina dins el
directori 'html' del meu espai personal, però no es veu la
pàgina.
Assegureu-vos que el document que fa de pàgina principal amb el
nom de "welcome.html" o "index.html". És important que estigui
tot en minúscules i sense espais.
Puc crear subdirectoris en el meu espai web?
Podeu crear tants subdirectoris com vulgueu al vostre espai dins
la carpeta "html" del servidor.
He pujat totes les imatges al meu espai personal i no es veuen
les imatges.
Possiblement sigui un error al nom del fitxer que conté la
imatge. Per evitar això recomanem que els noms de les imatges no
continguin símbols extranys, accents o les lletres "ç" o "ñ", i
que estiguin normalment en minúscules.
Avançades
Com puc fer que les pàgines web es puguin veure actualitzades
per als usuaris d'ADSL que tenen un proxy-caché transparent
activat per defecte?
Heu d'afegir a cada pàgina web la següent informació dins les
etiquetes <head> ... </head>:
<meta http-equiv="Expires" content="0">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, proxyrevalidate">
Puc utilitzar CGIs a les meves pàgines personals?
Heu de crear un subdirectori anomenat "cgi-bin" on haureu de
posar els vostres scripts amb els llenguatges de programació
Perl o Python. El lloc on hi ha l'interpret de Perl és: /usr/
local/bin/perl, i el lloc on hi ha l'intèrpret de Python és: /
usr/local/bin/python.
El lloc on hi ha el programa per enviar correu és: /usr/lib/
sendmail.
Els scripts els ha de transferir en format text (però mai en
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mode automàtic o binari).
Cal donar els permisos 755 als scripts Owner (o propietari):
lectura, escriptura i execució; Group (o grup): lectura i
execució; Others (o altres): lectura i execució:
· Amb l'SmartFTP heu de situar-vos damunt el fitxer ja
transferit i prémer el botó "F7". Apareixerà una finestra on
haureu d'afegir el permís corresponent
· Amb el CuteFTP es faria amb el botó dret al damunt del fitxer
ja transferit i triar la opció CHMOD.
Més informació sobre Perl: http://www.perl.com.
Més información sobre el Python: http://www.python.org.
Puc utilitzar pàgines en ASP per tractar formularis, etc?
No és possible utilitzar CGIs en ASP a Tinet ja que aquest tipus
de CGIs només es poden executar en servidors Windows NT/2000/
XP/2003. Alternativa: Realitzar-los en Perl o bé en Python.
Puc protegir amb contrasenya un subdirectori?
Efectivament, per tal de fer això només cal que en el directori
que vulgueu protegir afegir dos fitxers via FTP al vostre espai
web:
a) Fitxer ".htaccess" (nom començat per un punt, important!):
<Limit GET POST>
allow from all
require user codi_usuari
</Limit>
AuthName privat
AuthType Basic
AuthUserFile camí/nom_usuari/html/users.db
on camí és: /usuaris/ciuta (ciutadans), /usuaris/empre
(empreses) i /usuaris/entit (entitats).
Exemple:
Si m'he donat d'alta com a empresa i tinc com a nom d'usuari
"jfarrus", el meu AuthUserFile seria: /usuaris/empre/jfarrus/
html/users.db.
b) Fitxer "users.db":
codi_usuari:Yc.jghcV7weLw
On tenim el codi d'usuari demanat per accedir a l'espai web i la
contrasenya encriptada.
Per tal de generar la contrasenya encriptada, pot fer-ho per
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exemple amb l'aplicació que trobareu a la URL http://www.delorie.
com/bin/htpasswd.cgi.
Introduireu el password i us retornarà la cadena de caràcters a
posar darrera el codi d'usuari.
Puc canviar la pàgina per defecte?
Sí, cal afegir un fitxer .htaccess (començat per un punt,
important!) i dins posar el següent:
DirectoryIndex nom_pagina.
html
Puc redireccionar la pàgina a una altra?
Sí, cal afegir un fitxer .htaccess (començat per un punt,
important!) i dins posar el següent:
Redirect antiga_pagina.html noudirectori/
nova_pagina.html
Com evitar que algú pugui veure el meu .htaccess ?
Cal afegir el següent al fitxer .htaccess:
<Files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</Files>
Com personalitzar els missatges d'error del meu espai web ?
Cal afegir el següent al fitxer .nsconfig i preparar una pàgina
com el tipus d'errors a tractar:
<Files *
ErrorFile reason="Not Found" code="404" path="/
~nom_usuari/404.html"
</Files>
Què són els SSI?
Les directives de Server-Side Includes (SSI) permeten al
servidor modificar automàticament el document sol·licitat abans
de ser enviat al navegador del client.
El seu propòsit principal és insertar dins de les pàgines Web el
contingut de fitxers de text, informació dinàmica sobre fitxers
(com per exemple la seva mida) o la sortida resultant de
l'execució de certes comandes del sistema.
Els Server-Side Includes poden contenir també altres Server-Side
Includes, manera que es pot introduir una quantitat enorme de
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text en una pàgina amb l'inclusió d'una única comanda.
Els Server-Side Includes es reemplacen a sí mateixos a l'instant
en què es serveixen les pàgines que els contenen.
On puc aconseguir algun manual de SSI (server side includes) ?
Visiteu aquesta web: http://httpd.apache.org/docs/howto/ssi.html.
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