و  FTPزا هدافتسا یامنهار
تساه رد FileZilla
و تایلک لاحنیا اب اما دنا هدرک ویاه زا تساه دیرخ هب مادقا هک تسه یناتسود یارب ریز شزومآ
)ریواصت( ویاه تساه طیحم و رهاظ رگا سپ ،تسه ناسکی اه تساه مامت رد راک ماجنا ریسم
.دینک لابند ور ریسم و دیشابن نارگن دوب امش تساه زا توافتم
.دیشاب هتشادن ویاه رد یسیورس رگا یتح .تسامش تمدخ رد هارومه ویاه ینابیتشپ میت دنچره

تساه رد  FTPتخاس شزومآ
 FTPمتیآ لابند دیدش تساه یتیریدم هیحان دراو هکنیا دعب ویاه تساه رد  FTPتخاس یارب
.هشیم ادیپ لوا هنیزگ دنچ رد الومعم ،دیدرگب Management
وجتسج ور دیراد زاین هک یمتیآ ای میظنت وجتسج شخب زا دینوتیم هشیمه دیدرکن شادیپ رگا
.دینک
.دینک ادیپ دینوتیم ور متیآ نیا  Account Managerشخب رد ویاه تساه رد
ویاه نیمدا تکریاد تساه رد

تیریدم
تناکا
تیریدم -
Image
not found
or type
unknownFTP

 FTPتناکا کی ای و دینیبب ور یلبق یاه  FTPزا یتسیل دینوتیم  FTP Managementهحفص رد
.دیزاسب دیدج
دینوتیم دیشاب هتشاد تسود رگا هک هراد دوجو امش تساه رد لبق زا تناکا کی ضرفشیپ روطب
.دیربب هدافتسا و دینک شیاریو ور نومه
هب هجوت اب دیدج تناکا کی و دینکن هدافتسا ضرفشیپ تناکا زا هک هنیا ام هیصوت اما
.دیزاسب نوتدوخ یارب دیدج یسرتسد فیرعت اب نوتزاین
Account
Image notFTP
found
.دینک کیلک or type unknown
 Createهمکد یور رب راکنیا یارب
 FTPباسح یارب ریسم کی و زمر کی ،یربراک مان کی دیاب امش یپ یت فا باسح تخاس هحفص رد
.دینک فیرعت
سدح لباق هک دینک فیرعت تخس ترابع کی ود ره یارب ،تسه صخشم هک زمر و یربراک مان
.هشابن

هب هجوت اب هک میراد هنیزگ دنچ هصخشم ریز ریوصت رد هک روطنومه ریسم اب هطبار رد اما
:مینک باختنا دیاب ور شیکی نومزاین
دیدج  ftpتناکا تخاس

Image not found or type unknown

 FTPتخاس ماگنه  Domainهنیزگ
هراد دوجو امش  Domainهشوپ رد هک ییاه لیاف مامت هب دیزاسیم هک یا  FTPهنیزگ نیا باختنا اب
.تشاد دهاوخ یسرتسد
هشوپ کی و  Public_htmlهشوپ الومعم یور نوتتیاس بو ای هژورپ یارب هک ییاه لیاف مامت ینعی
.دیدرک یراذگراب رت بقع

یتینما کسیر لامتحا و تسه لماک اتبسن یسرتسد نوچ هشیمن داهنشیپ الومعم هنیزگ نیا
.تسه یناسنا یاطخ ای

 FTPتخاس ماگنه  FTPهنیزگ
نیا نداد اب هک ،هراد دوجو مه  FTPصوصخم هشوپ کی  Public_HTMLهشوپ دننام امش تساه رد
و دینک یراذگراب ازجم الماک هشوپ کی رد ور نوتاه لیاف تحار لایخ اب دینوتیم یسرتسد
.دینک هدافتسا
روبجم دینک یراذگراب نوتتیاس ای هژورپ زا یا هشوپ رد ور لیاف دیاوخب رگا تلاح نیا رد اهتنم
دینک اجباج یتسد تروصب ور رظن دروم لیاف  FTPرازفا مرن طسوت یراذگراب مامتا زا دعب دیتسه
.دیربب ییاهن هشوپ هب و
هک یتروصرد و دیرادن هژورپ ای تیاس یاه لیاف هب یا یسرتسد هگید تلاح نیا رد نینچمه
.دیزاسب یا هگید یپ یت فا تناکا کی ای و دیشب تساه دراو دیاب دینک شیاریو ور اهنوا دیهاوخب

 FTPتخاس ماگنه رد  USERهنیزگ
هشوپ رد دیدرک باختنا هک یا یربراک مان ،مان مه هشوپ کی امش یارب متسیس تلاح نیا رد
.هرازیم زاب صاخ هشوپ نوا یارب طقف ور  FTPیسرتسد و هزاسیم Public_HTML
کیدزن تساه یلصا یاه لیاف هب مه نوت یسرتسد و تشاد دیهاوخ یرتشیب تینما تلاح نیا رد
).دیراد نوتلیاف ییاجباج هب زاین هک یعقاوم یارب( تسه رت

 FTPتخاس رد  Customهنیزگ
دینوتیم امش تلاح نیا رد ،تسه  FTPتخاس تلاح نیرت هدافتسا رپ دروم نیا ،هنیزگ نیرخآ اما و
.دیدب نوتدوخ هاوخلد هشوپ هب ور  FTPیسرتسد
سرپدرو زا رگا ای و ،کیلباپ هشوپ رد زاس تسد هشوپ کی ای و  Public_HTMLهشیوپ الثم
.هشوپ نیا رد نوتاه لیاف میقتسم یراذگراب یارب  Uploadsهشوپ دینکیم هدافتسا

کیلک  Createهمکد یور تیاهن رد و دینک صخشم ور مزال یسرتسد نوتزاین هب هجوت اب الاح
.دینک
نیا زا هک دش دهاوخ هداد شیامن امش هب یپ یت فا تناکا تاعالطا هرجنپ کی رد هلصافالب
 FileZillaلثم هیوناث یاه رازفا مرن کمک اب نوتتناکا هب ندش لصو یارب دینوتیم تاعالطا
.دینک هدافتسا

و  FTPهب ندش لصو شزومآ
 FileZillaزا هدافتسا
هب مادقا سپ .میراد ور نومرظن دروم رازفا مرن دولناد هب زاین  FTPهب ندش لصو زا لبق انئمطم
.دینک  FileZillaرازفا مرن دولناد
.دینک لابند ریز شزومآ قبط ور  FTPهب ندش لصو لحارم نوا بصن و هخسن نیرخآ دولناد زا دعب

دش دیهاوخ وربور ریز طیحم اب دینک ارجا ور رازفا مرن یتقو

 filezillaرازفا مرن یلصا هحفص
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.مینکیم یفرعم اجنیا ور اه نیرتمهم هک تسه یدربراک لنپ دنچ لواح طیحم نیا
هب ندش لصو تیاهن رد و  FTPتاعالطا دورو یارب دلیف دنچ ونم یاه متیآ ریز ییالاب تمسق رد
.تسه  FTPتناکا
: JustForTest.haio.appالثم ،دیسیونب ور نوتدوخ تیاس سردآ دیاب  Hostتمسق رد
نیا اب دینک دراو ور دیدرک دراو  FTPتخاس ماگنه هک یا یربراک مان نومه  usernameیاه دلیف رد
نودب( دیسیونب ور نوتتیاس سردآ شدعب و دیرازب @ تمالع هی ربراک مان زا دعب هک توافت
)سیپسا
justfortest@justfortest.haio.app

.دینک دراو ور تخاس نوتارب متسیس ای دیدرک دراو  FTPتخاس ماگنه هک نومه مه  passwordیارب و
.دینک رپ  21ددع اب ور تروپ دلیف رخآ رد و
.دیشب لصو  FTPهب ات دینک کیلک  Connectهمکد یور تیاهن رد
یاطخ هشاب هابتشا رگا یلو دیشیم لصو لکشم نودب هشاب تسرد هدش دراو تاعالطا رگا
.دینک یسررب اطخ قبط ور تاعالطا دیاب و هدیم شیامن ور طبترم
:هشب هداد شیامن ریز مایپ تکناک نیلوا عقوم هراد لامتحا
 filezillaرد هتخانشان رابتعا هرجنپ
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 OKیور دعب و دینزب ور  Always trust this certificate in future sessionsهنیزگ کیت تروصنیا رد
.دینک کیلک

هک هگیم امش هب هراد دوجو تاعالطا دورو شخب ریز هک یکیچوک هرجنپ رد هشاب تسرد زیچ همه رگا
)هدیم شیامن اجنومه هشاب مه ییاطخ رگا( دیدش لصو
:هشیم هداد شیامن ریز یاه مایپ هشاب هتشادن دوجو یلکشم هک یتروص رد
Status: Connection established, waiting for welcome message...
Status: Initializing TLS...
Status: Verifying certificate...
Status: TLS connection established.
Status: Logged in
Status: Retrieving directory listing...
Status: Directory listing of "/" successful

الثم ،هدیم نوشن ور شدوخ هب صوصخم نتم اطخ عون هب هجوت اب هشاب هتشاد دوجو ییاطخ رگا اما
:دینکیم تفایرد یمایپ نیچمه دینزب هابتشا ور زمر ای یربراک مان رگا
Command: USER justfortest
Response: 331 User justfortest OK. Password required
********** Command: PASS
Response: 530 Login authentication failed
Error: Critical error: Could not connect to server
Status: Disconnected from server

تمدخ رد ویاه ینابیتشپ میت دینک ش لح دیتسنوتن و دیتشاد هتخانشان ییاطخ رگا
.درک میهاوخ ییامنهار ور امش مایپ کی اب ،تسامش

لیاف یراذگارب ای و نوا تیریدم هب مادقا دینوتیم و دیدش لصو نوت یپ یت فا هب نالا ،بخ
.دینک
یصخش رتویپماک دراه پچ تمس هرجنپ هک هراد دوجو گرزب هرجنپ ود الیز لیاف هحفص طسو رد
.تسامش تساه تسار تمس هرجنپ و تسه امش
.هشب عورش یراذگراب ات دیدب لاقتنا تساه هرجنپ هب دراه زا ور دیاوخیم هک یلیاف ره هیفاک
.دینک تیریدم ور نوا دینوتیم صوصخم هرجنپ رد یتحار هب دیراد تساه رد یلیاف رگا ای و
هشاب هتشاد دوجو ییاطخ رگا و هشیم هداد شیامن )گال هرجنپ( الاب هرجنپ رد اه تیعضو مامت
.هشیم هداد شیامن اجنومه
ای هدش یراذگراب یاه لیاف تفرشیپ راون اجنوا هک هراد دوجو هحفص نییاپ رد مه هرجنپ کی رخآ رد
.دینیبب دینوتیم ور هدشن
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