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Laborator - Explorarea FTP-ului  

Obiective 

Partea 1: Folosiți FTP dintr-un ecran de comandă. 

Partea 2: Descărcați un Fișier FTP folosind WS_FTP LE 

Partea 3: Folosiți FTP într-un navigator 

Condiții/Scenariu 

Protocolul de Transfer al fișierelor (FTP-File Transfer Protocol) este parte din suita TCP/IP.FTP-ul este folosit 
pentru a transfera fișiere de la un dispozitiv de rețea la alt dispozitiv de rețea.Windows conține o aplicație 
client FTP pe care o puteți accesa din ecranul de comandă.De asemenea, există și versiuni gratis de interfețe 
grafice ale FTP-ului care se pot descărca.Versiunile interfețelor grafice sunt mai ușor de folosit decât tastarea 
din ecranul de comandă.FTP-ul este folosit în mod frecvent pentru transferul fișierelor ce pot fi de dimensiuni 
mult prea mari și nu pot fi atașate în mesaje de poștă electronică. 

Când folosiți un FTP, în mod normal un calculator este serverul, iar celălalt calculator este clientul.Când 
accesați serverul de pe client, trebuie să furnizați un nume de utilizator și o parolă.Unele servere FTP au un 
utilizator denumit anonymus.Puteți accesa aceste tipuri de site-uri tastând “anonymous” și fără parolă.De 
obicei, administratorul site-ului are fișiere ce pot fi copiate, dar nu permite postarea fișierelor de către 
utilizatorul anonymus. 

În acest laborator veți învăța cum să folosiți un FTP cu anonymus din ecranul liniei de comandă Windows 
C:\>.De asemenea, veți folosi și programul FTP cu interfață grafică WS_FTP LE.În final, veți folosi un FTP 
anonymus într-un navigator. 

Resurse necesare 

1 calculator (cu Windows 7, Vista sau XP cu acces la ecranul de comandă și la Internet și care să aibă 
instalat WS_FTP LE) 

Partea 1: Folosiți FTP din ecranul de comandă. 

a. În ecranul C:\> tastați ftp ftp.cdc.gov.În ecranul care spune User (ftp.cdc.gov:(none)): tastați 
anonymous.Pentru parolă nu tastați nimic.Apăsați pe Enter pentru a vă autentifica sub forma unui 
utilizator anonymous. 

 

Observați că ecranul  C:\> a fost schmbat cu cel ftp>.Tastați ls pentru a afișa fișierele și directoarele.În 
momentul în care acest laborator a fost scris, exista un fișier Readme. 
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b. Tastați get Readme în ecran.Astfel, acest fișier se descarcă pe calculatorul dumneavoastră local de pe 
serverul FTP anonymous configurat de către Centrul de Control al Bolilor.Fișierul va fi copiat în directorul 
arătat în ecranul C:\> (C:\Users\User1 în acest caz). 

 

c. Tastați quit pentru a părăsi FTP și pentru a vă reîntoarce în ecranul C:\>.Tastați de mai multe ori 
Readme pentru a vizualiza conținuturile documentului. 

 

d. Care ar putea fi un neajuns al folosirii FTP-ului din linia de comandă? 

____________________________________________________________________________________ 

Partea 2: Descărcați un Fișier FTP folosind WS_FTP LE 

În Partea 2, veți descărca un fișier folosind WS_FTP LE (un instrument de transfer FTP gratuit). 

a.   Porniți WS_FTP LE.Dacă se afișează fereastra Ipswitch WS_FTP LE, dați clic pe Next pentru a continua 
și treceți la pasul c.Altfel, dați clic pe link-ul Open a Remote Connection. 

 

b. Clic pe Create Site…. 
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c. În câmpul Site Name, tastați Center for Disease Control și dați clic pe Next pentru a continua. 

 

d. Dați clic pe lista Connection Type și selectați FTP (tipul implicit), apoi dați clic pe Next. 
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e. În câmpul Server Address, tastați ftp.cdc.gov, și dați clic pe Next. 

 

f. În câmpul User Name, tastați anonymous, iar câmpul cu parolă lăsați-l gol. Clic pe Next. 
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g. Clic pe Finish. 

 



Laborator - Explorarea FTP-ului 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 6 of 9 

 

h. Atunci când apare căsuța Login Information Missing, dați clic pe OK.Nu tastați o parolă în câmpul 
Password. 

 

i. Acum sunteți conectat în mod anonim la site-ul FTP Center for Disease Control. 

 

j. În meniul WS_FTP LE sub My Computer, clic pe New Folder pentru a crea un folder pe unitatea locală 
C:\. 

k. În căsuța Make Directory, numiți folderul CDC și dați clic pe OK. 

Notă: Dacă folderul deja există, puteți utiliza același folder sau puteți crea un alt folder cu un nume 
diferit.Dacă folosiți același folder CDC, puteți înlocui fișierul existent Readme cu cel descărcat. 
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l. După ce directorul este creat, în pagina My Computer, dați dublu clic pe director pentru a îl deschide. 

 

m. Aduceți fișierul Readme din partea dreapta a aplicației în folderul CDC din unitatea locală C:\. 
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n. Dați dublu clic pe fișierul Readme din folderul C:\CDC din unitatea locală C:\.Dacă unei aplicații i se cere 
să deschidă documentul, alegeți orice software de procesare de cuvinte.Ar trebui să vedeți un mesaj de 
genul: 

 

o. Ce a fost mai ușor, să folosiți FTP din prompt-ul cdm sau să folosiți WS_FTP LE? __________________ 

După ce a fost instalată, o aplicație FTP GRUI precum WS_FTP LE este mai ușor de utilizat, în special 
dacă lucrați cu un număr mare de fișiere de dimensiuni mari. 

p. Clic pe Disconnect pentru a vă deconecta de pe site-ul  ftp.cdc.gov când ați terminat. 

q. Site-ul remote va fi șters din lista salvată de site-uri FTP.În fereastra Ipswitch WS_FTP LE, clic pe link-ul 
Open a Remote Connection.Selectați site-ul Center for Disease Control, dați clic pe Delete pentru a 
șterge site-ul FTP.Clic pe Yes pentru a confirma ștergerea.Clic pe Close pentru a ieși din Site Manager. 

r. Ștergeți folderul C:\CDC. 

Partea 3: Folosiți FTP într-un Browser 

Puteți utiliza un browser ca și client FTP anonim. 

s. Într-un browser, tastați ftp://ftp.cdc.gov/. 

file:///D:/ITN/Suppl_Ro/en_ITN_Instructor-Lab_Source/ftp.cdc.gov
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t. Clic pe fișierul Readme. 

 

Reflecție 

1. Ce metodă FTP a fost mai ușor de utilizat? 

_______________________________________________________________________________________ 

2. A existat un avantaj pentru utilizarea FTP din ecranul de comandă sau pentru folosirea WS_FTP LE? 

_______________________________________________________________________________________ 

 


