Jeśli do tej pory nie miałeś do czynienia z tworzeniem stron internetowych, to być może
przeraża cię wizja wykupienia odpowiedniego hostingu, utworzenia bazy danych czy
przesyłania plików i usuwania tych zbędnych. Tak, to wszystko przed nami, jednak
wytłumaczę ci krok po kroku, jak zrobić to dobrze. Hosting to po prostu miejsce na serwerze,
gdzie fizycznie będzie mieściła się zawartość twojej strony www. To twój wycinek miejsca w
sieci. Prowadząc sklep tradycyjny, towary umieściłbyś na półkach. W przypadku sklepu
online lub strony www pliki umieszczasz właśnie na serwerze.

Podobnie jak w przypadku domen, od dawna korzystam z usług jednego dostawcy i to na jego
przykładzie pokażę ci, jak zabrać się za wykupienie miejsca na serwerze. Usługodawcą tym
jest hekko.pl.
Na początek udaj się razem ze mną na stronę www.hekko.pl. Hosting to usługa płatna, jednak
w przeciwieństwie do domen ceny będą się znacznie różniły, ponieważ mamy do wyboru
różne pakiety wielkościowe. W końcu jedne strony będą potrzebowały miejsca na serwerze
niewiele, inne - mocno rozbudowane, z wieloma funkcjonalnościami i mnóstwem zawartości
- już całkiem sporo. Opłat za hosting dokonuje się w abonamencie rocznym, a cena - w
zależności od wielkości pakietu i zawartych w nim pozornie bezpłatnych gratisów - waha się
od około 50 do 250 zł rocznie.

Na dzień pisania niniejszej publikacji serwis hekko.pl oferuje następujące pakiety
hostingowe:

Proponuję, aby na potrzeby tworzonej właśnie strony www wybrać pakiet Start +. W
pierwszym etapie rejestracji zaznaczasz, czy rejestrujesz się jako osoba prywatna, firma, czy
może posiadasz już jakieś usługi wykupione w serwisie hekko.pl i w związku z tym masz już
konto użytkownika. Następnie musisz wypełnić standardowe pola formularza, z jakim nieraz
się już zapewne spotkałeś - dane personalne i kontaktowe, ewentualnie e-mail osoby
polecającej usługę. Jeszcze tylko zaznaczasz akceptację regulaminów i rejestrujesz swoje
konto. W tym momencie na twojego gmaila powinna zostać wysłana wiadomość powitalna z
danymi do logowania w Panelu Klienta. Zaloguj się i zamów wybraną usługę w zakładce
"Złóż zamówienie". Z listy wybierz pakiet Start +, wpisz wybrany login do panelu
administracyjnego, a następnie zaznacz opcję posiadania własnej domeny, którą zakupiłeś z
wzięciem pod uwagę wskazówek zawartych w poprzednim rozdziale. W pustym polu poniżej
wpisz nazwę swojej domeny - nie musisz poprzedzać jej oznaczeniem www, wystarczy sama
nazwa plus rozszerzenie, np. sklepdlazielonych.pl. Ponownie zaakceptuj regulaminy i przejdź
dalej.

Po opłaceniu usługi pojawi się ona w zakładce "Lista usług". Na swoim mailu masz już
pewnie kolejną wiadomość od hekko.pl, w której znajdziesz dane logowania do panelu
administracyjnego DirectAdmin, dane do FTP oraz informacje o serwerach DNS. Być może
te określenia nic ci nie mówią. Nie muszą. Najważniejsze jest to, że będziesz ich
potrzebować, warto więc je skopiować i zapisać. Przejdź na stronę www.hekko.pl/admin lub
po prostu kliknij w link zawarty w mailu, a następnie zaloguj się przy pomocy otrzymanych
danych. W drugiej zakładce wyszukiwarki otwórz Panel Klienta w serwisie domeny.pl lub
innym, w którym zarejestrowałeś swoją domenę. Z menu po lewej stronie wybierz "Domeny",

a następnie przy adresie swojej strony kliknij opcję "Zarządzaj". Nieco niżej znajdziesz
zakładkę "Zewnętrzne serwery DNS", gdzie należy wpisać wartości DNS1 oraz DNS2.
Otrzymałeś je w mailu od hekko.pl, więc teraz skopiuj, wklej w odpowiednie pola i zapisz
zmiany. Skomplikowane? Nie, jeśli ktoś porządnie to wytłumaczy. Krok po kroku.
Brawo - właśnie podpiąłeś domenę pod serwer. To pierwszy z milowych kroków na drodze
ku własnej stronie www.

