
Отварете браузър по избор и влезте в сайта free.bg . 



Регистрирате домейн с подходящо име. Сайтът прави проверка дали 
домейна е свободен и тогава разрешава неговата регистрация. 



Получавате писмо на електронната поща с парола за активиране на 
новорегистрирания сайт. Влизате през връзката за администриране. 



Активирайте сайта с паролата, която ви е изпратена на електронната поща. 



За да качите сайта изберете да сте уеб базиран клиент, като натисните линка 
net2ftp   
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Влезте в FTP client  с паролата, която получихте по пощата и използвахте 
за активация на сайта. 



Сега трябва да възпроизведете структурата на сайта на ftp сървъра. В 
началото има само главна (root) папка. За това трябва да създадете папките 
(директорите) на сайта. 
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Създавате директории със същите имена, каквито са имената на папките в 
папката hotel Moolight, където експортирахте уеб сайта. 

След въвеждането на имената на 
директориите натискаме бутона за 
създаване. 



След като сте създали директориите трябва да се върнете в главната 
директоирия (папка). 

 За да се върнете в по-горна 
подиректория(папка) използвайте 
винаги бутона Back. 
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Главната директория на сайта вече има такъв вид – съдържа и всички 
необходими поддиректории(подпапки). 
Влезте в поддиректория images е необходимо само да щракнеje с мишката 
върху името й. 



 

Сега трябва да качитe (upload) във всяка подпапка всички файлове, които 
има в същата подпапка на вашия компютър. За тази цел използвате бутона 
Upload. 
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Изберете файловете, който трябва да качите във всяка една поддиректория. 
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След избора на всички файлове в една поддиректория, извършете качването 
с натискане на бутона за Upload. 



 

Използвайте бутона Back, за да се предвижите в отделните подпапки.  
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За да преминете  в родителската папка използвйте бутона Up... .  
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След като качите всички файлове във всяка една поддиректория(подпапка), 
задължително трябва да качите и файловете от главната папка на сайта в 
главната директория на сървъра.  
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Заредете публикувания сайт. 


