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Hvad er FTP 
FTP er en forkortelse for File Transfer Protocol. Som navnet antyder, bruges FTP til at overføre filer mellem computere på et netværk/server. Du kan bruge FTP til at udveksle filer mellem konti, overføre filer mellem en konto og en stationær computer eller adgang til online-software arkiver. Husk, imidlertid, at mange FTP-steder er meget brugt og kræve flere forsøg, før du kan tilslutte dig. 
FTP bruges blandt andet til at lægge nye hjemmesider ud på en webserver, hente programmer og andre filer fra en kilde på internettet. 
Mange steder, hvor filer kan hentes på internettet, tillader adgang via anonym FTP.  Sådan bruger du FTP Grafiske FTP-klienter forenkler filoverførsler ved at give dig mulighed for at trække og slippe filikoner mellem vinduer. Når du åbner programmet, skal du indtaste navnet på FTP-vært (f.eks ipcam-shop.dk) og dit brugernavn og adgangskode. Hvis du logger ind på en anonym FTP-server, skal du ikke at indtaste noget. Et meget almindeligt FTP-program er Filezilla (og det er gratis). http://filezilla-project.org/ 
Web-browser Du kan bruge en webbrowser til at oprette forbindelse til FTP-adresser nøjagtigt som du ville oprette forbindelse til HTTP-adresser. Ved hjælp af en webbrowser kan du lave en FTP-overførsle som gør det let for dig at gennemse store mapper og læse og hente filer. Din web browser vil også tage sig af nogle af detaljerne i forbindelse til et websted og overføre filer. Selvom denne metode er praktisk, er web-browsere dog ofte langsommere og mindre pålidelige og har færre funktioner end dedikerede FTP-klienter. (f.eks. Filezilla) http://filezilla-project.org/ 
Sikkerhed I lighed med flere af de tidlige internetprotokoller er der ikke tænkt på sikkerhed, idet brugernavn og adgangskode sendes over netværket i klar tekst, altså ukrypteret. Sikkerhedsmæssigt og også netværksmæssigt kan FTP være besværlig. Almindeligvis fungerer FTP på den måde, at man "bestiller" hentning af en fil hvorefter FTP-serveren etablerer en forbindelse til klientmaskinen. Set fra en firewalls synspunkt kommer der således et helt uafhængigt forsøg på at etablere en forbindelse, og det vil normalt blive afvist. Alternativt kan man at bruge passiv FTP, hvor klientcomputeren etablerer den forbindelse, som filen sendes over. 
Billede Upload fra IP-Kamera FTP server "ude i byen" er en god måde at opbevarer sine "bevægelses billeder" fra IP-kameraer på. Denne løsning er både billig og forsikringsmæssigt god, ide at billederne på den måde opbevares et helt andet sted og er derfor altid tilgængelige når disse skal fremvises for enten Politi, forsikringen eller bare familien osv. 
 
 



  

Copyright IPcam-shop.dk  

 

 
 IPcam-shop.dk indgår aftale med Gigahost ! Alle kunder der handler IP kamera hos IPcam-shop.dk får samtidig fingrene i en rabatkode på 20% fra Gigahost. Denne rabatkode er unik og kan kun opnås igennem IPcam-shop.dk.  
Hvorfor Gigahost? IPcam-shop.dk har testet omkring upload af billeder fra bla. IP kameraer og har nu igennem længere tid samarbejdet med Gigahost, og vi ved derfor at deres servere virker i forhold til disse uploads.  Hvordan får jeg fingrene i denne rabatkode ?? Rabatkoden fremsendes automatisk sammen med en opfølgnings email 7 dage efter din ordre er lagt hos IPcam-shop.dk  Kan jeg bruge denne webserver til andet end billeder ? På denne serverplads kan du som kunde, bruge til lige hvad du selv ønsker. Dvs. du kan f.eks. uploade hjemmesider, backup, dokumenter osv. osv.   Hvad er Gigahost Gigahost er et webhotel hvor du kan uploade alle dine alarmbilleder fra dine IP kameraer, have dine hjemmesider liggende, dine backups, filer osv.  
Om Gigahost Gigahost blev etableret i 2005 som et webhotel til alle dem der gerne vil have flere hjemmesider samlet et sted, uden at skulle betale urimelige gebyrer eller købe et nyt webhotel hver gang. Gigahost er det eneste webhotel i Danmark der tilbyder ubegrænset antal hjemmesider, domæner, email adresser, databaser og trafik. Ingen undtagelser. Derfor er Gigahost et af de hurtigst voksende webhoteller i Danmark. 
Gigahost ApS Gammeltorv 8, 2 DK-1457 København K Cvr: 31154715 E-mail: info@gigahost.dk 


