Filöverföring med SFTP
SFTP (SSH Secure File Transfer) kan användas för att kopiera filer mellan din egen dator
och andra datorer. Du kan t.ex. behöva sftp när du skall kopiera filer mellan din egen
dator (hårdsskivan, diskett, Cd) och
•
•

ditt PC hemområde på antingen Pchome1 eller Pchome2
ditt personliga webbområde

Eftersom Sftp oftast behövs för att kopiera filer ovannämda servers, kommer detta att
beskrivas i denna guide, men filöverföringen sker på samma också mellan andra datorer
och filområden.
Observera att om din dator finns i ÅA:s nät så kan du också kopiera filer på ett enklare sätt, genom
att ansluta (mappa) ditt www område som \\web\username så att det syns som en vanlig skiva.
PC hemområdet är automatiskt mappat som H-skivan ifall din dator finns i ÅA:s nät och du loggat
in till "AKADEMI" domänen. Då behövs inte sftp.

Om du inte har sftp
Ifall du inte har SSH eller sftp installerat på din PC, kan du ladda ner dem från:
https://web.abo.fi/dc/program
Kontakta den andra datorn
Starta SFTP genom att klicka på ikonen för Secure File Transfer, eller hitta programmet i
menyn Programs , SSH Secure Shell, Secure File Transfer. En ruta som liknar denna
dyker upp:

Klicka på File och välj Connect. Vid Host Name skriver du namnet på datorn du vill
kontakta, t.ex. login.abo.fi ifall du vill kopiera filer till webbområdet, eller
pchome1.abo.fi (om ditt användarnamn börjar på bokstaven A-K) eller pchome2.abo.fi
(om ditt användarnamn börjar på bokstaven L-Z) ifall du vill kopiera filer till/från ditt PC
hemområde.
Vid User Name ger du ditt användarnamn. Klicka Connect. Ge ditt lösenord i rutan som
följer.

Överföring av filer till/från PCHOME1 eller PCHOME2
Ifall du är påväg att kopiera filer till eller från ditt PC hemområde så kontaktade du ju
antingen datorn pchome1.abo.fi eller pchome2.abo.fi. Då fick du upp en ruta som till
höger innehåller de filer du har på PC hemområdet och till vänster dina lokala filer.

Om du vill kopiera en fil från din egen PC till hemområdet, klicka på Operation och
sedan på Upload.
Du får fram en ruta över filerna på din egen dator , välj fil som skall kopieras och klicka
Upload.
Ifall du vill kopiera en fil från hemområdet till din PC, klicka en gång på filen du vill
kopiera (i den högra delen av rutan) och sedan på Operation och Download. Observera att
om du dubbelklickar på filen så startas kopieringen direkt, men filen kan hamna på fel
ställe eftersom du inte får chans att säga vart den skall sättas.
Överföring av filer till webbområdet
Ifall du kontaktade login.abo.fi kommer du nu att få upp en ruta där du ser alla dina filer
på ditt unix- hemområde. I exemplet ser du Oraklets hemområde.

Om din avsikt är att kopiera filer som hör samman med din webbsida till ditt
webbområde, bör du nu välja menyn Operation -> Go to Folder och skriva

/wwwusers/användarnamn för att se filerna i din www katalog. I denna katalog skall du
spara alla filer som du vill att skall vara tillgängliga på webben. Om det är en egen
”hemsida” du är på väg att fixa, bör filen som innehåller startsidan heta index.html (eller
index.htm). Denna fil visas då på adressen:
http://www.abo.fi/~username
där ”username” är ditt användarnamn. I övrigt kan filerna heta vad som helst. Du kan t.ex.
kopiera in en PowerPoint eller Wordfil som du önskar göra tillgänglig för andra via
webben, utan att du har någon egentlig hemsida.
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