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Transferindo arquivos por FTP

Para que seja feita a transferência dos arquivos de sua homepage para o seu espaço com rapidez,
você pode utilizar o sistema conhecido como FTP, "FILE TRANSFER PROTOCOL", ou seja,
Protocolo de Transferência de Arquivos, que permite o envio de todos os arquivos desejados de
uma só vez. Para que este processo seja concluído, você necessitará de um programa de FTP.
O programa que nós indicamos para utilização é o WS_FTP, por ser um programa dos mais
fáceis de utilização e pequeno, fazendo com que seu Download não seja tão demorado além de
ser grátis.

- ConfigurandoDepois de baixado e instalado o WS_FTP, basta seguir os passos abaixo para configurar seu
programa para acessar seu espaço de homepage

No campo "Host Name/Address:" você coloca o endereço do servidor de FTP da
Órbita, que é: ftp.orbita.starmedia.com.
Em "Host Type:" selecione "Automatic detect".
No campo "User ID:" coloque seu StarNome e em "Password:" coloque a sua
senha.
Depois de preencher estes campos é só apertar "OK" e o programa vai iniciar a
conexão com o servidor para que você possa fazer a transferência dos arquivos.
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- Transferindo os arquivos
Depois de conectado, aparecerá outra janela

co

Quando aparecer esta tela é necessário apenas notar que a parte esquerda da
janela é o seu "computador" e a direita é o nosso "computador". Agora é só ir
até o diretório onde estão os arquivos que deseja transferir, selecione os que você
quer enviar do lado esquerdo (para selecionar múltiplos arquivos mantenha a tecla
Shift de seu teclado pressionada enquanto faz sua seleção) e clicar na seta que
direciona para a direita "=>", para que os respectivos arquivos sejam transferidos.
Para transferir arquivos do seu espaço na Órbita para o seu micro basta você
selecionar eles do lado direito e apertar a seta que direciona para a esquerda "<="
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- Principais Comandos
Há uma barra de comandos à direita da tela onde aparecem os arquivos, por meio
dela podem ser executados os principais comandos para gerenciar os arquivos, os
comandos básicos são 4

Use este botão para transferir os arquivos do seu computador para seu espaço.
Use este botão para transferir os arquivos do seu espaço para seu computador

Detalhes:
•
•

Os diretórios são representados pelo ícone de uma pasta "
". Para Abrir um diretório
basta dar dois cliques sobre a pasta desejada.
" " Esta seta permite que você possa voltar um nível acima no seu diretório, por exemplo,
se você
está no diretório "/principal/graficos/"ao dar 2 cliques na seta você volta para o diretório
"principal".

Não se esqueça de selecionar os arquivos para executar os comandos Não se esqueça de
selecionar os arquivos para executar os comandos
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