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Úloha  Konfigurácia systémového disku pre službu FTPBIN a 
jej praktické použitie 
Ciele úlohy: 
Ø Naučiť sa používať službu FTPBIN pre servisné účely 
Ø Naučiť sa pripraviť si systémovú disketu pre FTPBIN s príslušnými ovladačmi a správne 
nakonfigurovať potrebné súbory 
Ø Precvičiť si prácu v režime príkazového riadku FTP klienta 
Ø Precvičiť si zručnosti pri inicializácii a príprave systémového disku 
Ø Precvičiť si zručnosti pri príprave dávkových súborov a aplikovať znalosti získané na 
cvičeniach venovaných skriptovaniu 
 

Služba FTPBIN 
Táto služba poskytuje možnosť pripojiť klientskú stanicu ku FTP serveru v rámci lokálnej siete 
(teda s využitím výhradne fyzického adresovania bez účasti treťej vrstvy). 
Výhodou je minimum požadovaných systémových prostriedkov. Použitie je veľmi variabilné, 
napríklad nakopírovanie chýbajúcich systémových súborov zo servera na klientskú stanicu - 
oprava chybného systému, záchrana súborov z disku s  havarovarovaným systémom na FTP 
server a pod. 
 

Systémové požiadavky: 
 
Stačí iba jadro operačného systému MS DOS (systémová disketa), paketový ovladač 
(paketdriver) sieťovej karty, súbor ftpbin.exe a niekoľko konfiguračných súborov. Spolu 
spotrebuje celá inštalácia na disku do 600 kB. Je možné ju teda prevádzkovať z jedinej diskety, 
na ktorej ostáva ešte cca 600 kB voľného miesta pre prenášané dáta alebo ďalší servisný 
software. Pevný disk počítača nemusí teoreticky vôbec byť pripojený (resp. môže sa celého 
procesu zúčastniť iba ako pasívny prvok - čisto dátový disk). 
Špecifikácia systémových nárokov jednotlivých komponentov systému: 
jadro operačného systému do 390 kB (podľa verzie OS) 
súbor ftpbin.exe 135 kB 
paketdrivet cca 10 - 20 kB (podľa typu sieťovej karty) 
4x konfiguračný súbor 1 - 10 kB 

Postup 

Príprava spúšťacej diskety: 
1. Disketa musí byť naformátovaná a musí byť bootovateľná (teda musí obsahovať jadro 

systému). 
2. Disketa musí obsahovať paket driver príslušnej sieťovej karty 
3. Na diskete musí byť súbor FTPBIN.exe 
4. Disketa musí obsahovať nasledovné konfiguračné súbory: 

a. telnet.key 
b. keymap.tel 
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c. passwd.tel 
Tieto súbory sa nekonfigurujú 
d. config.tel 
Tento súbor treba nakonfigurovať: 
Riadok myip nastaviť na vhodnú IP adresu siete. Musí to byť adresa zo siete, kde sa 
nachádza aj FTP server. Pred použitím adresy sa presvedčte z iného počítača, či 
náhodou adresa nie je práve používaná iným používateľom. 
myip=192.168.0.200 
Riadok passfile treba nastaviť aktuálnu cestu ku súboru passwd.tel Ak je systém 
štartovaný z diskety a:, a príslušný súbor sa nachádza v koreňovom adresári, bude 
správny príkaz mať tvar: 
passfile= a:\passwd.tel 
Riadok name: nastavuje sa meno a adresa FTP servera, na ktorý sa budeme pripájať 
name=Corvex; hostip=192.168.0.252 

Spustenie ovladača sieťovej karty a FTP klienta 
5. Ak máme všetko pripravené, spustíme v príkazovom riadku ovladač sieťovej karty s 

parametrom 0x60 (t.j. port, ne ktorom karta pobeží pod OS) 
Napr: 3c5x9.com 0x60 pre kartu 3Com 
6. Overiť, či FTP server je v stave on-line, či je pripravený akceptovať nových klientov a 

zistiť si login údaje ktorými sa budeme ku serveru prihlasovať. Presvedčiť sa, či je počítač 
pripojený ku sieti a či je na tom istom segmente siete, na ktorom je server. (overí a 
príslušné údaje dodá vyučujúci).  

7. Spustiť program ftpbin.exe 
Ak je všetko v poriadku, objaví sa klasické prostredie pre FTP v riadkovom režime 
Treba použiť štandardnú prihlasovaciu procedúru, napr: 

open Corvex 
name>jano  
pwd> b0r0 

 
8. Ďalej pracujeme presne ako v bežnom FTP klientovi v režime príkazového riadku; 

niektoré príkazy sú oklieštené. Splníme zadanie úlohy a odhlásime sa príkazom bye. 

Zadanie: 
1. Vykonajte HW identifikáciu nasledovných častí Vašej pracovnej stanice 

a. procesor a kapacita RAM 
b. diskové jednotky a možnosť ich použitie na bootovanie počítača 
c. typ a dôležité parametre sieťovej karty 

2. Pripravte si vhodnú bootovaciu disketu s operačným systémom MS DOS ver. 6 
3. Na disketu prekopírujte vhodný paketový ovladač. Aký ovladač potrebujete si musíte 

zistiť sami podľa typu NIC 
4. Z priečinka Vašej skupiny/INSTALL/FTPBIN na serveri Corvex stiahnite nasledovné 

súbory: 
a. telnet.key 
b. keymap.tel 
c. passwd.tel 
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d. config.tel 
5. Súbory prenieste na vytvorenú systémovú disketu do priečinka FTPBIN. 
6. Súbor config.tel vhodne nakonfigurujte. Vlastnú IP nastavte na 192.168.0.169, ako cieľ 

použite server Corvex s IP 192.168.0.252 
7. Overte dopytom u vyučujúceho, či je server Corvex pripravený na prijatie FTP relácie 
8. Pripojte váš počítač k sieti, nabootujte ho zo systémovej diskety a spustite príkaz ftpbin 
9. Prihláste sa ku serveru Corvex s prihlasovacími údajmi user jano, heslo b0r0 
10. Z priečinka jano_hd/m downloadujte na svoj pevný disk do Vášho pracovného priečinka 

súbor SOAD.mp3. Ak pracujete iba s disketou bez prístupu na lokálny HD, stiahnite 
namiesto SOAD.mp3 súbor nemazat.txt 

11. Zistite obsah priečinkov core1 a core2. 
12. V priečinku core2 vytvorte priečinok s nazvom configur. Ak už priečinok configur 

existuje, vytvorte ďalší s názvom config1, príp. config2 atď. Vyučujúceho upozornite, 
ktorý priečinok vytvárate. 

13. Do tohto priečinka  uploadujte z Vášho lokálneho disku všetky konfiguračné súbory, 
prípadne súbory, ktoré upresní vyučujúci. Prenos vykonajte jediným príkazom! 

14. Presvedčte sa, že prenesené súbory sa ozaj nachádzajú na serveri v udanom priečinku. 
15. Ukončite reláciu 
16. Ukončite prácu s FTP 

 
 

17. Na lokálnom disku vo vašom pracovnom adresári vytvorte priečinok FTPBIN. Do tohto 
priečinka nakopírujte všetky súbory potrebné na spustenie FTPBIN. Nezabudnite súbory 
správne rekonfigurovať. 

18. Vytvorte súbor ftpbin.bat, ktorý vytvorí na lokálnom disku vo vašom pracovnom adresári 
priečinok FTP_cv, nastaví tento priečinok ako aktuálny, inicializuje sieťovú kartu a spustí 
program ftpbin. Ovladače, konfiguračné súbory aj súbor FTPBIN bude spúšťať z Vami 
vytvoreného priečinka na lokálnom disku. Funkčnosť hotového skriptu overte jeho 
spustením. 

 

Pomôcky a materiál: 
 
Pracovný PC triedy 386 a vyššej, s FDD mechanikou, diskety príslušného  formátu, so sieťovou 
kartou,  PC na ktorom bud možné pripraviť príslušné diskety (buď PC 100 alebo 125) a s 
prístupom na server Corvex, na Corvexe pripravený žiakom dostupný priečinok s potrebnými 
súbormi pre FTPBIN, sada diskiet s ovladačmi sieťových kariet. 
 
Úloha je určená pre dvojicu žiakov . 
Predpokladaný čas vykonania úlohy: 3 vyučovacie hodiny. 
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