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Packet Tracer - Servere FTP  

Topologie 

 

Obiective 

Partea 1: Configurarea Serverelor și Serviciilor FTP  

Partea 2: Încărcarea unui fișier pe un server FTP 

Partea 3: Descărcarea unui fișier de pe serverul FTP 

Context: 

În această activitate, veți configura serviciile FTP.Apoi veți folosi aceste servicii pentru a transfera fișiere între 
clienți și server.  

Notă: Packet Tracer doar simulează procesul pentru a configura aceste servicii.Fiecare pachet software pentru 
clientul și serverul FTP are instrucțiuni unice de configurare și instalare.Prima dată când încercați să vă conectați 
la o adresă web, Packet Tracer își rezervă câteva secunde pentru a simula procesul de decizie al numelui DNS. 
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Part 1: Configurați Serviciile FTP pe Servere 

Step 1: Configurați serviciul FTP pe CentralServer 

a. Dați clic pe CentralServer > Config tab > FTP. 

b. Dați clic pe ON pentru a activa serviciul FTP. 

c. În User Setup (Configurarea Utilizatorului), creați următoarele conturi de utilizator.Dați clic pe butonul + 
pentru a adăuga contul: 

Numele 
utilizatorului Parola Permisiuni 

anonymous anonymous limitat la Citire și Listare 

administrator cisco permisiuni complete 

d. Dați clic pe contul de utilizator cisco implicit și pe butonul - pentru a îl șterge.Închideți fereastra de 
configurare CentralServer. 

Step 2: Configurați serviciu FTP pe BranchServer. 

Repetați Pasul 1 pe BranchServer.. 

Part 2: Încărcați un fișier pe serverul FTP. 

Step 1: Transferați fișierul README.txt din Home Laptop la CentralServer.  

Ca și administrator de rețea, trebuie să plasați o notificare pe serverele FTP.Documentul a fost creat pe 
Home Laptop și trebuie să fie încărcat pe serverele FTP. 

a. Dați clic pe Home Laptop și pe fila Desktop > Text Editor. 

b. Deshideți fișierul README.txt și revizualizați-l.Închideți editorul de text când finalizați. 

Notă: Nu modificați fișierul deoarece afectează punctajul. 

c. În fila Desktop, deschideți fereastra Command Prompt și efectuați următorii pași: 

1) Tastați ftp centralserver.pt.pka .Așteptați câteva secunde până se conectează clientul. 

Notă: Din moment ce Packet Tracer este o simulare, conectarea FTP-ului pentru prima dată poate 
dura până la 30 de secunde. 

2) Serverul solicită un nume de utilizator și o parolă.Folosiți credențialele pentru contul de administrator. 

3) Ecranul se modifică în ftp>.Afișați conținutul directorului tastând dir.Directorul de fișiere se afișează 
pe CentralServer. 

4) Transferați fișierul README.txt în ecranul ftp>, tastați put README.txt.Fișierul README.txt este 
transferat de la Home Laptop la CentralServer. 

5) Verificați transferul fișierului tastând dir.Acum, fișierul README.txt apare în director. 

6) Închideți clientul FTP tastând quit.Ecranul se va întoarce la PC>.  

Step 2: Transferați fișierul README.txt din Home Laptop la BranchServer. 

a. Repetați Pasul 1c pentru a transfera fișierul README.txt la branchserver.pt.pka.  
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b. Închideți ferestrele Command Prompt și Home Laptop. 

Part 3: Descărcați un fișier de pe Serverul FTP. 

Step 1: Transferați README.txt de pe CentralServer pe PC2.  

a. Dați clic pe PC2 și pe fila Desktop > Command Prompt. 

1) Tastați ftp centralserver.pt.pka . 

2) Serverul solicită un nume de utilizator și o parolă.Folosiți credențialele pentru contul anonymous. 

3) Ecranul se modifică în ftp>.Afișați conținutul directorului tastând dir.Fișierul README.txt este afișat 
la începutul directorului. 

4) Descărcați fișierul README.txt file: în ecranul ftp>, tastați get README.txt.Fișierul README.txt este 
transferat la PC2.  

5) Verificați dacă contul anonymous nu are permisiuni de scriere a fișierelor pe CentralServer, tastând 
put sampleFile.txt.Apare următorul mesaj de eroare: 

Writing file sampleFile.txt to centralserver.pt.pka:  

File transfer in progress... 

 

%Error ftp://centralserver.pt.pka/sampleFile.txt (No such file or directory Or 

Permission denied) 

550-Requested action not taken.permission denied). 

6) Închideți clientul FTP tastând quit.Ecranul se întoarce la PC>.  

7) Verificați transferul fișierul la PC2 tastând dir.Fișierul README.txt apare în director.  

8) Închideți fereastra liniei de comandă. 

b. În fila Desktop, deschideți Text Editor și apoi fișierul README.txt pentru a verifica integritatea fișierului.  

c. Închideți editorul de text și apoi fereastra de configurare a lui PC2. 

Step 2: Transferați fișierul README.txt din BranchServer la Smart Phone.  

Repetați pasul 1 pentru Smart Phone, cu excepția descărcării fișierului README.txt de pe 
branchserver.pt.pka. 

 


