
FTP



Στο μενού «Έναρξη» / «Start» των Windows επιλέγουμε την 
εντολή «Εκτέλεση» / «Run».

Στο παράθυρο που εμφανίζεται γράφουμε «ftp niovi.aueb.gr» και 
πατάμε Enter.

Σύνδεση ftp με το niovi.aueb.gr

ftp niovi.aueb.gr



Σύνδεση ftp με το dias.aueb.gr
Στη συνέχεια στο παράθυρο DOS που εμφανίζεται 
εισάγεται το «username» και το «password».



user
 user

Δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής του ονόματος και του κωδικού 
χρήστη σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής 



open / disconnect / close
 open «niovi.aueb.gr»

Ξεκινά μία νέα σύνοδο 
(session)

 disconnect / close

Τερματίζει μία σύνδεση 
με τον ftp εξυπηρετητή 

 bye

Τερματίζει τη σύνδεση 
με τον ftp εξυπηρετητή 
ή / και κλείνει το 
πρόγραμμα



cd / ls
 cd «directory»

Αλλαγή φακέλου εργασίας στον απομακρυσμένο υπολογιστή

 ls

Εμφάνιση των περιεχομένων του απομακρυσμένου υπολογιστή



delete
 delete «file»

Διαγραφή του αρχείου «file» από τον απομακρυσμένο υπολογιστή

 delete «file1» «file2»

Ταυτόχρονη διαγραφή των αρχείων «file1» και «file2» από τον 
απομακρυσμένο υπολογιστή



get
 get «file»

Αντιγραφή του αρχείου «file» από τον απομακρυσμένο υπολογιστή

 mget «file1» «file2»

Ταυτόχρονη αντιγραφή των αρχείων «file1» και «file2» από τον 
απομακρυσμένο υπολογιστή



lcd / !dir
 lcd «directory»

Αλλαγή φακέλου εργασίας στον τοπικό υπολογιστή

 !dir
Εμφάνιση των περιεχομένων του τοπικού υπολογιστή



!del
 !del «file»

Διαγραφή του αρχείου «file» από τον τοπικό υπολογιστή



put
 put «file»

Αντιγραφή του αρχείου «file» από τον τοπικό υπολογιστή

 mput «file1» «file2»

Ταυτόχρονη αντιγραφή των αρχείων «file1» και «file2» από τον 
τοπικό υπολογιστή



promt
 prompt

Απενεργοποιεί την επιβεβαίωση που ζητείται κανονικά για τη 
μεταφορά κάθε αρχείου. 



help
 help

Εμφάνιση όλων των εντολών

 help «εντολή»

Εμφάνιση περιγραφής της λειτουργίας μιας εντολής



Οδηγίες για
την εργασία
στην HTML



Το directory της σελίδας σας (1)
 Βρισκομαστε στο home directory

 Δημιουργούμε (αν δεν υπάρχει ήδη) το directory public_html (mkdir
public_html).

 Αυτός είναι ο φάκελος στον οποίο ο browser by default ψάχνει για την σελίδα.



 Ανεβάζουμε το αρχείο  με όνομα index.html μέσα στο directory public_html.

 Είναι το όνομα του αρχείου που o browser ψάχνει by default .

 Η διεύθυνση στον browser: http://niovi.aueb.gr/~kanakakm/ 

 όπου ~ , shift + το πλήκτρο αριστερά του 1 και όπου kanakakm το ΑΜ σας.

 Δεν χρειάζεται στο path ούτε το directory , ούτε το αρχείο γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί τα by
default ονόματα.

Το directory της σελίδας σας (2)



 Έστω ότι το αρχείο με όνομα index.html  (default ) δεν το έχουμε ανεβάσει μέσα 
στον default directory (public_html) , αλλά σε ένα άλλο directory (έστω selida) 
μέσα στον default.

 Η διεύθυνση στον browser: http://niovi.aueb.gr/~kanakakm/ selida

 Δεν χρειάζεται στο path το όνομα του αρχείου γιατί έχει χρησιμοποιηθεί το default, αλλά
χρειάζεται το όνομα του directory (selida).

Το directory της σελίδας σας (3)



 Έστω ότι έχουμε ανεβάσει το αρχείο με όνομα allo.html (όχι default), όχι μέσα στον 
default directory (public_html) , αλλά σε ένα άλλο directory (έστω selida) μέσα 
στον default.

 Η διεύθυνση στον browser: http://niovi.aueb.gr/~kanakakm/ selida/ allo.html

 Χρειάζονται στο path το όνομα του αρχείου και του directory γιατί δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 
τα default. 

Το directory της σελίδας σας (4)



 Για να έχει ο browser πρόσβαση στό αρχείο html, πρέπει να δώσετε σε 
κάθε directory του path , αλλά και στο html αρχείο τα κατάλληλα 
δικαιώματα.

Όλα τα directories πρέπει να έχουν ενεργοποιημένο το execute στην 
ομάδα others.

 To html αρχείο πρέπει να έχει ενεργοποιημένο το read στην ομάδα others.

Δικαιώματα

 Βρισκόμαστε στο home directory

 Εκτελούμε την εντολή  chmod 711 .

 Προσέξτε την τελεία (.) στο τέλος 
της εντολής. Αναφέρεται στο 
working directory, δηλαδή στο home 
directory.



Δικαιώματα
 Επαναλαμβάνουμε για όλα τα directories , δίνωντας τα κατάλληλα 

δικαιώματα.



Δικαιώματα
 Δίνουμε το δικαίωμα read στην ομάδα others σε όλα τα αρχεία html που 

θέλουμε να φαίνονται στον browser.



Δημοσίευση με χρήση .zip
 Έστω ότι η σελίδα σας βρίσκεται στον κατάλογο C:\epl131\project\. 

 Συμπιέζετε τον κατάλογο σε ένα αρχείο (δεξί κλικ  «Add to project.zip». 

και στον κατάλογο C:\epl131\ θα εμφανιστεί ένα αρχείο project.zip . 

 Για να την μεταφέρετε στο niovi, εκτελείτε τις ακόλουθες εντολές: 

bin
lcd C:\epl131\
cd public_html
put project.zip 
bye

 Στη συνέχεια μπαίνετε στην περιοχή σας στο dia με telnet, και στο 
directory public_html εκτελείτε την εντολή unzip project.zip. 

Η σελίδα σας έχει μεταφερθεί. 

ορίζει τον τρόπο μεταφοράς των αρχείων

bin: δυαδικός
ascii: αλφαριθμητικός (μόνο αρχεία κειμένου)


