«Ανέβαζμα» ιζηοζελίδων ζηον Παγκόζμιο Ιζηό

«Ανέβαζμα» ιζηοζελίδων ζηο web
(με ηο ππόγπαμμα Cute_FTP)

Γενικά
Οη δηεπζύλζεηο πνπ επηζθεπηόκαζηε ζην web είλαη θάκελοι πνπ βξίζθνληαη ζε ζθιεξνύο
δίζθνπο θάπνησλ ππνινγηζηώλ (servers). Μέζα ζ’ απηνύο ηνπο θαθέινπο βξίζθεηαη
ηνπιάρηζηνλ έλα αξρείν ηύπνπ htm (ην νπνίν έρεη ζπλήζσο ην όλνκα “index.htm”) θαη
κπνξεί λα βξίζθνληαη θαη άιια αξρεία δηαθόξσλ ηύπσλ ή θαη θάθεινη.
Όηαλ πιεθηξνινγνύκε π.ρ. ηε δηεύζπλζε http://users.sch.gr/archtheo ζηνλ Internet
Explorer, απηό πνπ θάλνπκε είλαη όηη «ιέκε» ζην πξόγξακκα (ζηνλ Internet Explorer) λα
ςάμεη ζην web θαη λα βξεη ηνλ ππνινγηζηή (server) ζηνλ νπνίνλ «θηινμελείηαη» ν δηθηπαθόο
ηόπνο (ηζηνζειίδα) users.sch.gr/archtheo, ζηε ζπλέρεηα λα «κπεη» ζην ζθιεξό δίζθν απηνύ
ηνπ ππνινγηζηή θαη λα βξεη ην θάθειν κε ην όλνκα «users.sch.gr/archtheo» θαη αθνύ «κπεη»
θαη ζ’ απηόλ ην θάθειν λα βξεη θαη λα αλνίμεη ην αξρείν «index.htm».
Επνκέλσο όηαλ ιέκε όηη «αλεβάδνπκε» κηα ηζηνζειίδα ζην web, απηό πνπ θάλνπκε είλαη όηη
αληηγξάθνπκε αξρεία ή/θαη θαθέινπο από ηνλ ππνινγηζηή καο ζηνλ server ηνπ παποσέα
ςπεπεζιών internet (π.ρ. ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ζε θάπνηνλ ππνινγηζηή ηνπ ΠΣΔ). Γηα
λα γίλεη απηό ρξεηαδόκαζηε έλα πξόγξακκα ζαλ ην Cute_FTP.
Γηα λα κπνξνύκε λα επέκβνπκε ζηα πεξηερόκελα ελόο server πξέπεη λα έρνπκε έλα όνομα
σπήζηε θαη έλαλ κωδικό ππόζβαζερ θαζώο θαη θάπνηα άιια ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηηο
αξρηθέο ξπζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηά καο ηα δίλεη ν παξνρέαο.
Όηαλ εθθηλνύκε ην CuteFTP, εκθαλίδεηαη ην βαζηθό παξάζπξν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη
ην παξάζπξν Site Manager:
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Αλ δελ εκθαληζηεί ην παξάζπξν Site Manager, κπνξνύκε λα ην αλνίμνπκε εκείο από ην
κελνύ File, επηινγή SiteManager ή θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί
.
Τν παξάζπξν Site Manager καο δείρλεη κε πνηα κέξε (πνηνπο servers) κπνξνύκε λα
ζπλδεζνύκε θαη λα «αλεβνθαηεβάζνπκε» αξρεία ή/θαη θαθέινπο.
Τελ πξώηε θνξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πξόγξακκα ζα ρξεηαζηεί λα θάλνπκε θάπνηεο
αξρηθέο ξπζκίζεηο.
Δημιοσργία λογαριαζμού
(αρτικές ρσθμίζεις με ηα ζηοιτεία ποσ μας δίνει ο παροτέας)
Αλνίγνπκε ην παξάζπξν Site Manager:

Παηάκε ην πιήθηξν New… γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν λογαπιαζμό.
Σην πεδίν Label for site γξάθνπκε ό,ηη ζέινπκε (θάηη πνπ λα καο ζπκίδεη ην site ή ηνλ
παξνρέα).
Σηα ππόινηπα πεδία (FTP Host Address, FTP site User Name, FTP site Password) γξάθνπκε
ό,ηη καο έρεη δώζεη ν παξνρέαο.
Όηαλ δεκηνπξγήζνπκε ην ινγαξηαζκό, απηόο ζα εκθαλίδεηαη ζην αξηζηεξό κέξνο ηνπ
παξαζύξνπ Site Manager.
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Σύνδεζη με ηο server – μεηαθορά αρτείων
Εθθηλνύκε ην πξόγξακκα, επηιέγνπκε ην ινγαξηαζκό κε ην server ηνπ νπνίνπ ζέινπκε λα
ζπλδεζνύκε θαη παηάκε ην πιήθηξν Connect.
Μεηά από κεξηθά δεπηεξόιεπηα ην βαζηθό παξάζπξν ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη θάπσο έηζη:

Σηε γξακκή ηίηινπ εκθαλίδεηαη ην Host Name ηνπ server κε ηνλ νπνίν είκαζηε ζπλδεκέλνη.
Σην αξηζηεξό κέξνο ηνπ παξαζύξνπ εκθαλίδνληαη ηα πεξηερόκελα ηνπ δηθνύ καο ππνινγηζηή
(ηνπ ππνινγηζηή κε ηνλ νπνίν εξγαδόκαζηε) θαη ζην δεμί κέξνο ηνπ παξαζύξνπ εκθαλίδνληαη
ηα πεξηερόκελα ηνπ θαθέινπ ηνπ server ζηνλ νπνίν ζα «αλεβάζνπκε» ηελ ηζηνζειίδα καο.
(Δεν έσοςμε δικαιώμαηα ππόζβαζερ ζε όλον ηον ζκλεπό δίζκο ηος server παπά μόνο ζηο
θάκελο πος πποοπίδεηαι να «θιλοξενήζει» ηεν ιζηοζελίδα μαρ).
Η κεηαθνξά ησλ αξρείσλ θαη ησλ θαθέισλ κπνξεί λα γίλεη απιά κε drag and drop.
Η κεηαθνξά κπνξεί λα γίλεη θαη πξνο ηηο δπν θαηεπζύλζεηο (upload θαη download).
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