Οδηγίες για την ενημέρωση των προσωπικών ιστοσελίδων
χρηστών του ΓΠΑ
Η πρόσβαση στα αρχεία των προσωπικών ιστοσελίδων των χρηστών που φιλοξενούνται στο
Τμήμα Δικτύων – Διαδικτύου άλλαξε λόγω απόσυρσης του παλαιού εξυπηρετητή. Οι
προσωπικοί ιστότοποι μεταφέρθηκαν σε νέο αναβαθμισμένο εξυπηρετητή που προσφέρει
μεγαλύτερες ταχύτητες πρόσβασης και ασφαλέστερη διασύνδεση.
Για τον λόγο αυτό οι χρήστες προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα αρχεία του ιστοτόπου
τους και να μπορούν να ενημερώνουν το περιεχόμενο του, καλούνται να προβούν στις
ακόλουθες αλλαγές στον τρόπο σύνδεσης με τον εξυπηρετητή.
Για την μεταφορά των αρχείων προτείνεται η χρήση του προγράμματος Filezilla το οποίο
είναι ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα και είναι διαθέσιμο για κατέβασμα στη
διεύθυνση:
https://filezilla-project.org/
1. Πηγαίνουμε στην ιστοσελίδα του FileZilla με τον πλοηγό της επιλογής μας.

2. Επιλέγουμε Download FileZilla Client. Το site μας προτείνει πάντα την κατάλληλη
έκδοση για το λειτουργικό σύστημα που τρέχει ο υπολογιστής μας (Windows, Mac
OS X και Linux). Οι παρούσες οδηγίες αφορούν σύστημα με Windows αλλά είναι
σχεδόν ίδιες και για τα υπόλοιπα λειτουργικά συστήματα.

3. Εγκαθιστούμε το πρόγραμμα ακολουθώντας τα βήματα της εγκατάστασης χωρίς
να απαιτείται κάποια αλλαγή στις προτεινόμενες επιλογές.

Κλικάρουμε το κουτί “Desktop Icon” εάν θέλουμε να δημιουργηθεί συντόμευση στην
επιφάνεια εργασίας για ευκολότερη πρόσβαση (αφορά μόνο τα Windows).

4. Με το πέρας της εγκατάστασης εκτελείται το κυρίως πρόγραμμα και αναμένει τις
παραμέτρους της σύνδεσης με τον διακομιστή. Στο πεδίο Host (Διακομιστής)
θέτουμε: sftp://webs.aua.gr ενώ στα πεδία Username (Όνομα Χρήστη) και
Password (Κωδικός) θέτουμε τα στοιχεία που σας έχουν παρασχεθεί από το ΤΔΔ.
Το πεδίο Port (Θύρα) το αφήνουμε κενό.

5. Πατάμε το κουμπί “Quickconnect”.
6. Αποδεχόμαστε το κλειδί ασφαλείας του διακομιστή, κλικάρουμε το πεδίο “Always
trust this host, add this key to the cache” και πατάμε ΟΚ.

7. Έχουμε συνδεθεί με επιτυχία στον διακομιστή. Στο αριστερό μέρος του
παραθύρου βλέπουμε τους φακέλους και τα αρχεία του τοπικού μας δίσκου ενώ
στο δεξί τα αντίστοιχα στον διακομιστή που αποτελούν τον προσωπικό μας
ιστοχώρο. Η διακίνηση των αρχείων και φακέλων από και προς τον διακομιστή
γίνεται με την γνωστή σε όλους μέθοδο της μεταφοράς και απόθεσης (Drag &
Drop) από αριστερά προς τα δεξιά ή αντίστροφα.

8. Εάν επιθυμούμε να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία της σύνδεσης (βήμα 4) ώστε να
μην χρειάζεται κάθε φορά να τα δίνουμε κατά το άνοιγμα του FileZilla, πατάμε το
πρώτο κουμπί (Site manager) στην μπάρα εργαλείων (βλ. παραπάνω εικόνα) και
στο παράθυρο που εμφανίζεται πατάμε το κουμπί “New site”. Προτείνουμε να μην
αποθηκεύετε τον κωδικό σύνδεσης (Password) για λόγους ασφαλείας.
9. Συμπληρώνουμε τα πεδία σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα.

10. Πατάμε Connect και συνδεόμαστε. Για κάθε μελλοντική χρήση του προγράμματος
αρκεί να επιλέξουμε το ίδιο κουμπί (Site manager) στην μπάρα των εργαλείων και
το κουμπί Connect, δίνοντας μόνο τον κωδικό μας.

