
Com donar direcció al document en una pàgina 

‘Wordpress’ versió 1.0

escrit amb Abiword des de Ubuntu

En Windows

Procés - esquemàtic

- Tens l’acta en PDF 

- La puges al servidor wordpress 

- En una pàgina del wordpress, edites el text de l’acta i dones la direcció al document PDF*

* per fer això utilitzaràs l’edició HTML

Patró HTML

És molt senzill. Sabeu una frase en un altre idioma? Doncs ara en sabreu una en HTML

<a href=”direcció al document” target=”_blank”>text que direcciona al document</a>

Explicació

- <a></a> obre i tanca el què és la direcció

- href i target són característiques d’aquesta direcció.

- href diu on ha d’anar. Doncs a la direcció del document al servidor web

- target diu com ha d’anar. target=”_blank” provoca que al donar click obri la 

direcció a un altre pestanya o finestra

- text que direcciona al document és el que es veu a la web. El color i subratllat us 

resulta familiar?

Encuriosit diu: Ei! M’agrada molt això dels colors! Es veu clarament quina és cada part.

És per això que us recomano notepad++

Com utilitzar notepad++



Primer l’heu de descarregar i instal·lar:

http://notepad-plus-plus.org/

aquí l’enllaç directe a la descàrrega

http://download.tuxfamily.org/notepadplus/5.9.3/npp.5.9.3.Installer.exe

Previ

Obriu el notepad++ i guardeu un document com a text.html -> Vol dir en format 

HTML, així posarà coloraines com us he fet abans.

Ús

1. A la pàgina wordpress que vols inserir la direcció al document has d’anar a 

edició. Des d’aquí, el text es pot veure amb 2 pestanyes: Visual i HTML.

2. Prems HTML, però no miris res! Ja ho sé, és horrible.

3. Posa el cursor de text dins del quadre d’edició llavors apreta la tecla Control o 

Ctrl, i mentre està apretada, la tecla ‘a’. Normalment es sol expressar Ctrl + A 

Això el que ha fet és sel·leccionar tot el text

4. Ara prem Ctrl + C -> Això està copiant el text HTML de la pàgina

5. Anem al notepad++ i premem Ctrl + V -> Això l’està pegant a l’editor

En GNU/Linux

En comptes de notepad++ es pot utilitzar gedit. El mateix procés.


