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Tutorial FTP

FTP - Aprenda a colocar o seu site na Rede
Apresentação
O FTP (File Transfer Protocol) é um protocolo voltado para a transferência de arquivos pela Internet. Por
meio desta tecnologia você poderá enviar os arquivos de seu site do seu computador para o servidor da
HOSTGARAVELO onde o seu site está hospedado.
Por meio dos dados fornecidos após a contratação de seu plano de hospedagem (endereço FTP, login
,senha), você pode se conectar ao servidor do seu site sempre que desejar, para gerenciar os arquivos de
seu site.
Qual programa é usado para o FTP?
Atualmente existem diversos programas que abstraem toda a complexidade de uso do protocolo FTP,
permitindo que o usuário trabalhe basicamente da mesma forma que trabalha gerenciando os arquivos de
seu computador.
Para nosso tutorial, usaremos o próprio Windows Explorer (o gerenciador de arquivos do Windows), que
pode ser usado como ferramenta de acesso FTP e permitirá que você trabalhe com facilidade.
Conectando...
Primeiramente, você deve se conectar ao servidor onde o seu site está hospedado. As informações de
conexão via FTP foram enviadas ao seu e-mail após a contratação do plano de hospedagem. Caso você
não tenha estas informações, acesse o suporte clicando aqui . Siga então as etapas abaixo:
1- Abra o Windows Explorer pelo menu Iniciar do Windows ou pressione as teclas de atalho Windows + E
:

2- Digite o endereço de acesso FTP ao seu site e pressione a tecla Enter:

3- Quando você digitar o endereço FTP e pressionar Enter, o Windows Explorer entrará em modo de
funcionamento para FTP. Neste momento, você deve acessar o menu Arquivo / Efetuar logon como... :

4- Na janela que irá se abrir, digite então o seu login e senha de acesso:

Gerenciando os arquivos
Após a conexão, o gerenciamento de arquivos é feito de forma praticamente idêntica ao modo como você
gerencia os arquivos de seu computador.
Atenção:
- Os arquivos de seu site devem ficar dentro da pasta public_html ou www;
- O arquivo da página principal do seu site deve se chamar index.htm, index.html, default.asp,
default.aspx, index.php, etc (no Painel do Servidor, vá em WebSite >> Páginas de Entrada, e observe
que há dezenas de maneiras de iniciar sua página).;

Dica: Para copiar os arquivos do seu computador para o seu site, abra uma segunda janela do
Windows Explorer, localize em seu computador os arquivos do site e arraste eles para a janela onde a
pasta wwwroot está aberta. Você também pode selecionar os arquivos de seu computador, pressionar
as teclas Ctrl + C para copiar e depois clicar na pasta wwwroot e pressionar as teclas Ctrl + V para
colar os arquivos.

Feito este procedimento, todas as páginas e arquivos enviados estarão acessíveis. A pasta public_html
ou www corresponde à raiz do seu site. Se você tiver enviado, por exemplo, um arquivo chamado
teste.htm para a pasta www, ele poderá ser acessado digitando o seguinte endereço em seu navegador:
www.seusite.com.br/teste.htm.

