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A Nitroshare egy hálózati fájlmegosztó alkalmazás,
ami a helyi hálózaton keresztül küld fájlt másik gépre
egyszerű húzdésdobd módon.

Van egy laptopom, meg egy asztali gépem, és
szerettem volna valami bonyodalommentes
fájlmegosztást közöttük. Íme, így csináltam.

Synaptickal, a PCLinuxOS csomagkezelőjével
telepítettem mind a laptopra, mind az asztali gépre a
NitroSharet.

Elindítottam a NitroSharet a laptopon, majd az
asztali gépen is, vagyis mindkettőn egyidejűleg
futott.

Kiválasztottam a „Help Me Setup NitroShare”t.
(Segíts telepíteni a NitroSharet)

Az asztali gépemet elneveztem „desktop”nak, a
laptopot pedig „laptop”nak. Te akárminek is
hívhatod őket.

A „Next”re kattintva az asztalin és a laptopon
egyaránt, megengedtem a NitroSharenek, hogy
megkeresse a számítógépeket a hálózaton.

Kiválaszthatod, hogy milyen gyakran küldjön
visszajelzést. Én hagytam úgy, ahogy volt és
mindkét gépen a „Next”re kattintottam.

Majdnem kész. Rákattintottam a „Finish”re.

Az asztali gépen megjelent egy „Select Machine”
nevű négyzet. Jobb billentyűvel rákattintottam és
kiválasztottam a laptopot, majd OK. Ugyanezt
megcsináltam a laptopon, „desktopot kiválasztva.
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Egy újabb, laptop nevű négyzet jelent meg az
asztalin. Ugyanez történt a laptopomon is, de azt ott
desktopnak hívták.

Most, ha másolni akarok egy fájlt az asztali
gépemről a laptopomra, csak nyitok egy fájlkezelőt
(mint a Dolphin), megragadom és ledobom a laptop
négyzetére a fájlt!

Ha a laptopon dolgozom, és másolni szeretnék egy
fájlt az asztalira, ugyanezt teszem, de ezúttal a
desktop szürke négyzetére húzom és dobom a fájlt.

Végül, a NitroShare panelon lévő ikonjára jobb
billentyűvel kattintva, a „Settings”et kiválasztva
további lehetőségek válnak elérhetővé. Én a „Load
at startup”ot (induláskor betöltődjön) választottam,
és a security fül alatt az „Automatically accept all

files”t (minden fájl fogadása). Meghatározhatod,
hogy melyik könyvtárat használja a fájlok
mentésére, de ha nem teszed, akkor az „Asztal”t
fogja használni.

Ha a Linuxos és a Windowsos géped között
szeretnél fájlt megosztani, letöltened és telepítened
kell a NitroShare for Windowst a következő helyről:
https://launchpad.net/nitroshare.
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