Son yıllarda artan yerlik açma çılgınlığı ile neredeyse hepimizin kendine ait
oluşturduğu bir topluluk ya da kişisel yerliği bulunmaktadır.
Durum böyle olunca; olmazsa olmaz sayılabilecek FTP yazılımlarının değeri öne
çıkmaktadır.
Kimi FTP yazılımları ücret karşılığı satılsa da ücretsiz ve açık kaynak yivli
yazılımlarda en az onlar kadar iş görmektedir. Bağımsız çalışan Filezilla en çok
tutulanlardandır. Bunun yayında ağ tarayıcısı Firefox'un, eklentisi olarak
kurulan ve Firefox üzerinde çalışan FireFTP hızlılığı ve kararlılığı ile diğer
yazılımlara kafa tutmaktadır.
Konqueror'u FTP olarak kullanmak
Konqueror; Linux'un bel kemiğidir desek yalan olmaz. Temel işlemlerin
neredeyse tümü bu yazılım ile yapılmaktadır. Bu yazımızda ise nasıl FTP yazılımı
olarak kullanacağımızı inceleyeceğiz.
Konqueror'u FTP yazılımı olarak kullanmanın en güzel yanı, tüm işlemleri liste
biçiminde yapmıyor olmasıdır. Bu size, kendi bilgisayarınızdaki bir dosyayı
başka bir yere taşımak ya da silmek gibi bir hava veriyor. istediğinizde belgeye
çift tıklayarak hızlı biçimde açılmasını ve üzerinde istediğiniz değişikliği
yapmanıza olanak verir.
Birkaç adımda Konqueror'a FTP hesabı ekleme
1. Adım : Konqueror'u açıp, üst seçkeden Git > Ağ dizinleri sekmesinden
aşağıdaki kısımın açılmasını sağlayın.
Burada “Ağ Dizini Ekle” simgesine tıklayın.

2.Adım : Karşımıza “Ağ Kaynağı Ekle” adlı bir pencere çıkacaktır.
Buradan FTP seçeneğini seçip “İleri” düğmesine tıklayın.

3.Adım : Karşımıza “Ağ Kaynağı Bilgisi” penceresi çıkacaktık. Buradaki
boşlukluklara yerlimizin genel bilgilerini gireceğiz. İlk 3 kutucuğu doldurmak
bağlantınız için yeterlidir. Doldurduktan sonra “Kaydet ve Bağlan”a tıklayın.
İsim : Bu sizin yerliğinizin adıdır.
Kullanıcı : FTP'de kullanmanız için verilen kullanıcı adınız.
Sunucu : Yerliğinizin adresi...

4. Adım : Üçüncü adımdan
sonra Konqueror , sunucu
bulunağa bağlanmak için
harekete geçecektik ve sizden
son bir adım isteyecektik.
Açılan bu ufak pencereden size
FTP için verilen şifreyi girmeniz
gerekiyor.
Girdikten sonra “Tamam”
düğmesine basın.
Artık Konqueror'u FTP yazılımı
niyetine kullanabilirsiniz.
Uğurlu olsun.

FireFTP
Firefox eklentisi, küçük FTP aracı...
FireFTP; ağ tarayıcısı Firefox üzerine kurulun küçük bir eklentidir. Hızlı ve kararlı
yapıdadır. İşletim dizlemi ayırmaksızın Firefox'un olduğu her yerde
kullanabilirsiniz.
FireFTP'yi http://fireftp.mozdev.org/ buradan indirebilirsiniz.

FireFTP'de FTP hesabı açmak :
FireFTP eklentisini Firefox'a kurduktan sonra Firefox'u çalıştırın.
Üst seçkeden Araçlar > FireFTP yolundan yazılımı açabilirsiniz.
Yazılım İngilizce ama bu size hiç engel olmayacaktık.
FireFTP üzerinden ;
Manage Accounts > New yolundan yeni bir FTP hesabı açacağız.
Açılan ufak pencerede,
FTP bilgilerimizi
girdikten sonra “Tamam”
düğmesine tıklayacağız.
Sırasıyla :
Account Name :
Yerliğinizin adını yazın.
Host : Yerliğinizin ftp
adresini girin.
Login : FTP kullanıcı
adınızı yazın.
Password : FTP şifrenizi
girin.
Anonymous : Bu
seçeneği işaretler iseniz
bir daha girişinizde sizi
kendiliğinden
tanıyacaktır.
Hesabı oluşturduktan sonra artık sunucuya bağlanabilir ve işlemlerinizi
yapabilirsiniz.
FireFTP üzerinde
“Connect”
düğmesine
tıklayarak
bağlantınızı
başlatabilirsiniz.
Bundan
sonrasında sürükle-bırak yöntemi ile işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Uğurlu Olsun.
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