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Packet Tracer - Realizarea copiilor de siguranță pentru fișierele de 

configurare  

Topologie 

 

 

Obiective 

Partea 1: Stabilirea conectivității la Serverul TFTP 

Partea 2: Transferați Configurația de pe Serverul TFTP 

Partea 3: Realizați un backup al configurației și IOS-ului pe Serverul TFTP 

Context/Scenariu 

Activitatea este realizată pentru a arăta modul în care se restaurează o configurare dintr-un backup, iar apoi 
efectuați un nou backup.Din cauza unei defecțiuni e echipamentului, un router nou a fost adus în loc.Din 
fericire, fișierele de configurare de backup au fost salvate pe un server TFTP.Vi se cere să restaureze 
fișierele de pe Serverul TFTP pentru a aduce din routerul online în cel mai scurt timp posibil. 

Part 1: Stabiliți Conectivitatea la Serverul TFTP 

Notă: Deoarece este un router nou, configurația inițială va fi efectuată folosind o conexiune de consolă la 
router. 

a. Clic pe PCA, apoi pe fila Desktop, apoi pe Terminal pentru a accesa linia de comandă RTA. 

b. Configurați și activați interfața Gigabit Ethernet 0/0.Adresa IP ar trebui să se potrivească cu gateway-ul 
default pentru Serverul TFTP. 

c. Testați conectivitatea la Serverul TFTP.Depanați dacă este necesar. 

Part 2: Transferați Configurarea de la Serverul TFTP 

a. Din modul EXEC privilegiat, lansați următoarea comandă: 

Router# copy tftp running-config 

Address or name of remote host []? 172.16.1.2 

Source filename []? RTA-confg 

Destination filename [running-config]? <cr> 

Routerul ar trebui să returneze următoarele: 

Accessing tftp://172.16.1.2/RTA-confg... 
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Loading RTA-confg from 172.16.1.2: ! 

[OK - 785 bytes] 

785 bytes copied in 0 secs 

RTA# 

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

RTA# 

b. Lansați comanda pentru a afișa configurarea curentă.Ce modificări au fost efectuate?  

c. Lansați comanda show corespunzătoare pentru a afișa starea interfeței.Toate interfețele sunt active?  

d. Corectați orice problemă legată de interfețe și testați conectivitatea.  

Part 3: Realizați un backup al configurării și IOS-ului pe Serverul TFTP 

a. Modificați hostname-ul din RTA în RTA-1. 

b. Salvați configurarea pe NVRAM. 

c. Copiați configurarea pe serverul TFTP folosind comanda copy: 

RTA-1# copy running-config tftp: 

Address or name of remote host []? 172.16.1.2 

Destination filename [RTA-1-confg]? <cr> 

d. Lansați comanda pentru a afișa fișierele în flash. 

e. Copiați IOS-ul în flash pe Serverul TFTP folosind următoarea comandă: 

RTA-1# copy flash tftp: 

Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin 

Address or name of remote host []? 172.16.1.2 

Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin]? <cr> 


