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Usługi hostingowe w Zenbox zapewniają możliwość dodania oraz obsługi nielimitowanej
ilości domen internetowych, w ramach których możesz uruchomić swoją stronę internetową
lub skrzynkę pocztową. Aby zachować porządek oraz bezpieczeństwo Twoich danych, w
momencie dodawania każdej domeny tworzona jest jej indywidualny katalog.

Struktura katalogów dla domeny głównej
Podczas dodawania nowej domeny do serwera w katalogu /domains tworzony katalog o
nazwie dodawanej domeny. Jako przykładem posłużymy się adresem mojadomena.pl,
utworzony dla niej katalog będzie wyglądał w sposób następujący:
/domains/mojadomena.pl/
W katalogu domeny tworzone są dodatkowe podkatalogi, spełniające różne funkcje i
pozwalające na prawidłowe działanie Twojej usługi hostingowej. Tworzone automatycznie
katalogi to:
/.htpasswd – jest to katalog służący do przechowywania konﬁguracji związanej
z zabezpieczeniem katalogu hasłem
/logs – w tym katalogu znajdują się wszystkie bieżące oraz archiwalne logi Apache
oraz logi błędów zebrane dla strony znajdującej się w domenie
/public_ftp – dostępny publicznie katalog, służący do dzielenia się plikami za pomocą
anonymous FTP
/public_html – główny katalog, w którym należy bezpośrednio umieścić pliki strony
/private_html – w nowo dodanych domenach jest to dowiązanie symboliczne
kierujące, na katalog public_html

Struktura katalogów dla subdomen
W przypadku subdomeny struktura jej katalogu uzależniona jest od sposobu jej utworzenia.
W Zenbox subdomeny mogą być tworzone na dwa sposoby:
1. jako subdomeny utworzone w menu Domeny - Subdomeny
2. jako osobne domeny posiadające własną strukturę katalogów oraz strefę DNS
1. Dla subdomeny utworzonej w ramach ustawień domeny głównej ścieżka do jej katalogu
publicznego będzie wyglądała w sposób następujący:

/domains/mojadomena.pl/public_html/subdomena/
Utworzona w ten sposób subdomena nie posiada katalogu /public_html zatem, wszystkie
pliki serwisu dla jej adresu powinny być umieszczone bezpośrednio w przygotowanym dla
niej katalogu.
2. Dla subdomeny dodanej jako osobna domena ścieżka do jej katalogu będzie wyglądała
następująco:
/domains/subdomena.mojadomena.pl/
W katalogu tak utworzonej subdomeny zostanie utworzona taka sama struktura katalogów
jak w przypadku opisanej powyżej domeny głównej.
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