Failiedastusprotokoll FTP
Arvutites asuv info paikneb olenemata selle iseloomust failides, mis on koondatud
kataloogideks. FTP (File Transfer Protocol) võimaldab faile Internetti ühendatud arvutite
vahel siirdada. Et mingi kaugarvutiga andmeid vahetada, peate te omama selleks vastavat
õigust. Kui te omate kasutajatunnust mingis Internetti kuuluvas arvutis, siis on teil õigus
paigutada selles arvutis oma kataloogidesse faile ja neid sealt mujale kopeerida.
Siiani olete HTML failide kirjutamiseks kasutanud programmi HTML-Kit. Antud
programm võimaldab ka faile Internetti üles panna. See käib järgnevalt.
➢

Teete parema hiireklahviga klõpsu HTML-Kit akna paremas pooles valge osa peal ja
valitakse tekkinud menüüst Add/Remove FTP/Folder => Add FTP Server.
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➢

Tekkinud aknas, nimega
Add FTP Server, pannakse
paika FTP atribbuudid:
serveri aadress, kuhu kodulehekülg üles pannakse
(NB! Eelduseks on see, et
antud aadressil peab olema
juba tehtud oma kasutajakonto);
kasutajatunnus,
parool (võimalus jätta ka
meelde);
ülejäänud tingimused ei ole
olulised ja OK.

➢

Peale seda kuvatakse teile HTML-Kit
akna parmasse ossa loodud kodulehe aadress,
mis võib olla näiteks kujul:
www.zone.ee/nimi

➢

Kui nüüd antud kodulehekülje ees oleval ristil
klikkida, logitakse teid
serverisse sisse ja
kuvatakse loodud failid.
Logimise käigust antakse
teile teada HTML-Kit
alumises pooles.
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➢

Failide ja lehekülgede lisamiseks tuleb minna HTML-Kit akna paremas pooles olevale
kodulehekülje aadressile ja valida parema hiireklahviga Upload. Peale seda kuvatakse
teile aken, kust saate valida sobivaid faile ja lehekülgi, mida tahate üles riputada.

➢

Kui failid juba serveris on ja soovite neid muuta, siis logite sisse, teete topelt klõpsu
muutmist vajava faili peal ja see kuvatakse teile HTML-Kit aknasse. Muudate ära ja
salvestate.

➢

Serveriga ühenduse katkestamiseks tuleb valida parema hiireklahviga kodulehekülje
aadressil ja Disconnect.

➢

Uue lehekülje väljanägemiseks

ja lisamiseks tuleb klikkida kodulehekülje aadressil

parema hiireklahviga ja valikul Refresh.
Need, kellel puudub HTML-Kit programm, võivad kasutada FileZilla. Antud programmi on
võimalus alla laadida aadressilt http://filezilla.sourceforge.net/ .
Programmi FileZilla käivitamisel avaneb teile aken, kus...

➢

ülemisse tööriistaribasse...

kirjutatakse serveri aadress, kasutajatunnus, parool ja port (viimane on tavaliselt 21).
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Peale seda Quickconnect. Logimise käigust antakse teile teada hetkel tühjas olevas
valges lahtris tööriistariba all.
➢

Sisselogimise õnnestumisel kuvatakse teile
antud aknasse loodud failid.

➢

Failide lisamiseks kasutatakse
vasakpoolset osa, otsitakse sobivad
failid ja veatakse paremasse poolde.
Faili lisamisest antakse ülevaade
akna FileZilla alumises lahtris.

Samuti on võimalik transportida ka faile vastupidi - parempoolsest aknast vasakpoolsesse.
➢

Serveriga ühenduse lõpetamiseks tuleb valida File => Disconnect.
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