Príkazy programu Telnet
Príkazy programu Telnet umožňujú komunikovať zo vzdialeným počítačom používajúcim protokol
Telnet. Spustením programu Telnet bez akýchkoľvek parametrov prejdete do kontextu programu
Telnet, ktorý je označený príkazom Telnet (Microsoft Telnet>). Z príkazového riadku programu
Telnet môžete ku správe počítača zo spusteným klientom programu Telnet použiť nasledujúce
príkazy. V príkazovom riadku klienta Telnet je možné použiť nasledujíce príkazy:
open názov_hostiteľského_systému môžete vytvoriť pripojenie k hostiteľskému systému
close ukončíte existujúce pripojenie Telnet
display môžete zobraziť aktuálne nastavení klienta programu Telnet
send môžete odosielať príkazy pre server Telnet. Podporované sú nasledujúce príkazy:
o
ao preruší výstup
o
ayt odošle príkaz Are you there?
o
ESC odošle aktuálny znak escape
o
ip preruší proces
o
synch prevedie synchronizačnú operáciu servera Telnet
o
brk odošle signál k prerušeniu
Všetky ostatné príkazy s výnimkou príkazov uvedených vyššie budú serveru Telnet odoslané ako
textový reťazec. Napríklad príkaz sendabcd odošle serveru Telnet reťazec abcd a server ho
zobrazí v okne relace programu Telnet.
•
•
•
•

quit program Telnet ukončíte
set Použijete príkaz set s jedným z nasledujúcich argumentov, môžete nakonfigurovať
klienta programu Telnet pre aktuálnu relaciu.
• Bsasdel Stisnutí klávesy BACKSPACE bude odoslané ako stisnutí klávesy DELETE.
• codeset možnosť Tento parameter je k dispozícii, len pokiaľ je jazyk nastavený na
japončinu. Nastaví aktuálnu znakovou stránku na možnosť, ktorá môže byť jedna z
nasledujúcich:
o Shift JIS
o Japanese EUC
o JIS Kanji
o JIS Kanji (78)
o DEC Kanji
o NEC Kanji
Rovnaká znaková stránka by mala byť nastavená vo vzdialenom počítači. V predvolenom
nastavení používa klient programu Telnet rastrové písmo. Pred prístupom k vzdialenému počítači
s nastavenou jednou z týchto znakových stránok je nutné nakonfigurovať klienta programu
Telnet na používanie písma TrueType, aby sa znaky zobrazovali správne.
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

crlf Nastaví režim nového riadku, v ktorom je kláves RETURN odesielana ako znaky 0x0D
a 0x0A.
delasbs Stisnutí klávesy DELETE bude odoslaná ako stisnutí klávesy BACKSPACE.
Escapeznak Prepne z režimu relace do režimu príkazového riadku. Stisnutím klávesy
ENTER v režimu príkazového riadku sa vrátite do režimu relace.
localecho Zapne opakovánie zadaných znakov v lokálnom okne relace.
logfilenázev Určuje názov súboru, do ktorého program Telnet zapíše protokol dané
relace. Pokiaľ nezadáte cestu k súboru, bude vytvorený v aktuálnom adresári. Zadanie
názvu súboru protokolu súčasne zapne protokolovanie.
logging Zapne protokolovanie pre danú reláciu.
mode {console | stream} Určuje operační režim.
ntlm Zapne overovanie NTLM.
term {ansi | vt100 | vt52 | vtnt} Určuje typ terminálu, ktorý má klient programu
Telnet emulovať.
? Zobrazí pomocníka pre príkaz set.
unset môžete zakázať možnosť skôr povolenou príkazom set.
status môžete zistiť, či je počítač s klientom programu Telnet pripojený.
?/help Zobrazí informácie pomocníka.
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