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Konfiguracja połączenia FTP w programie FileZilla
Bartosz Gadzimski - 2019-09-20 - 9 Comments - in Ogólne
Jeżeli chcesz połączyć się z serwerem w zenbox poprzez FTP będziesz potrzebować odpowiedniego klienta. Jednym z
najpopularniejszych jest FileZilla którą można pobrać tutaj. Po pobraniu i zainstalowaniu wykonaj poniższe kroki w celu
połączenia się z serwerem:
1. Uruchom program FileZilla
2. Kliknij w ikonę która została zaznaczona na zrzucie ekranowym:

3. Wpisz wszystkie wymagane dane: serwer, użytkownik i hasło.

Protokół - FTP
Serwer - adres serwera, np. s9.zenbox.pl (adres serwera dla swoich usług znajdziesz na stronie głównej swojego Panelu
Klienta, w sekcji Twoje Konto, po prawej stronie
Szyfrowanie - jeżeli dostępne, używaj bezpośredniego FTP przez TLS
Tryb logowania - normalne
Użytkownik - nazwa użytkownika
Port - 21 lub w przypadku połączeń z zagranicy 22
Hasło

Po wypełnieniu wszystkich danych kliknij na Połącz.
Jeżeli wszystkie dane zostały poprawnie wpisane to połączenie zostanie nawiązane.

Powiązane artykuły:
Zmiana hasła do konta FTP/SSH oraz główne hasło do MySQL
Konfiguracja połączenia FTP w programie Total Commander
Co to jest FTP
Nie mogę połączyć się z kontem FTP z zagranicy. Co robić?
Nie mogę wgrać pliku na serwer FTP
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W Windows 7 jest coś takiego jak mapowanie dysków sieciowych. Czy jest to dobra funkcja do łączenia się z serwerem ftp i jak do
prawidłowo skonfigurować?
Magdalena Wojaczek 27.12.2017 21:03:56
jak dla mnie dane nieaktualne. spędziłam dobre kilka godzin żeby zalogowac się do filezilla. próbowalam wszystkiego. aż się udało.
dla tych co się logują za granicą jak ja:
w pole serwer trzeba wpisać dokładną swoją domenę z której kożystamy bez www ale wraz z przedrostkiem sftp. czyli
sftp.nazwadomeny.pl
Jako port wpisałam 22 a nie jak jest w tutorialu 2121
nazwę użytkowenika faktycznie znajdujemy w panelu klienta gdzie mamy wszystkie swoje dane w prawym sidebar.
haslo FTP jest haslem które dostajemyw pierwszym mailu przy zarejestrowaniu się do zenbox i wykupieniu u nich hostingu
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@ZENBOX:
Proszę o uaktualnienie informacji w bazie wiedzy!
Za każdym razem kiedy dodaję do swojej filezilli ftp nowego klienta muszę testować wszystkie kombinacje. Czy zrobienie
rzetelnego wpisu jest aż tak trudne?
I nie namawiajcie ludzi do używania nieszyfrowanego połączenia... to jest faux pas z waszej strony ;)
Marzanna Kempa 28.02.2019 22:50:33
@ZENBOX:
Proszę o uaktualnienie informacji w bazie wiedzy!
Za każdym razem kiedy dodaję do swojej filezilli ftp nowego klienta muszę testować wszystkie kombinacje. Czy zrobienie
rzetelnego wpisu jest aż tak trudne?
I nie namawiajcie ludzi do używania nieszyfrowanego połączenia... to jest faux pas z waszej strony ;)
Aleksandra Gradowska 04.03.2019 14:48:34
Dziękujemy za wszystkie komentarze. Artykuł został zaktualizowany i za jego pomocą połączenie powinno przebiec bez problemu.
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Kiedy zostanie zaktualizowany?
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Udaje mi się zalogować, ale nie mogę pobrać listy katalogów :(

