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Laborator - Managementul Fișierelor de Configurare a Router-ului 

Folosind Program de Emulare a Terminalului  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipame

nt Interfață Adresă IP 

Masca de 

subreţea Gateway Default 

R1 G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A 

S1 VLAN 1 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1 

PC-A NIC 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

Obiective 

Partea 1: Configurați Setările de Bază ale Dispozitivului 

Partea 2: Folosiți Software-ul de Emulare a Terminalului pentru a Realiza un Fișier de Configurare de 
Backup 

Partea 3: Folosiți un Fișier de COnfigurare de Backup pentru a Restaura un Router 

Context/Scenariu 

Menținerea fișierelor de configurare de backup pentru routere și switchuri pentru situația în care trebuie 
restaurate la o configurare anterioară este o practică utilă.Software-ul de emulare a terminalului poate fi 
utilizat pentru a realiza ușor un back up sau pentru a restaura un fișier de configurare al switchului sau 
routerului. 

În acest laborator, veți utiliza Tera Term pentru a face back up la un fișier de configurare existent al unui 
router, veți șterge fișierul de configurare inițial al routerului, veți reîncărca routerul, iar apoi veți restaura 
configurarea lipsă a routerului din backup fișierului de configurare. 

Notă: Router-ele folosite la laboratoarele practice de CCNA sunt: Cisco 1941 Integrated Services Routers 
(ISR-uri)și Cisco IOS Release 15.2(4)M3 (universalk9 image).Switch-urile folosite sunt Cisco Catalyst 2960 
cu Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9 image).Pot fi folosite și alte router-e, switch-uri și versiuni IOS.În 
funcție de model și de versiunea Cisco IOS, comenzile disponibile și rezultatele produse pot fi diferite față de 
cele arătate la laboratoare.Pentru a vizualiza identificatorii corecți ai interfeței, puteți consulta Tabelul cu 
Interfețele Routerelor de la sfârșitul laboratorului. 

Notă: Asigurați-vă că routerele și switchurile au fost șterse și că nu au configurații de pornire.Dacă nu sunteți 
sigur, contactați-vă instructorul. 

Resurse necesare 

 1 Router (Cisco 1941 cu software Cisco IOS , Release 15.2(4)M3 imagine universală sau comparabilă) 

 1 Switch (Cisco 2960 cu Cisco IOS Release 15.0(2) imagine lanbasek9 sau comparabilă) 
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 1 Calculator (Windows 7, Vista sau XP cu program de emulare a terminalului, cum ar fi Tera Term) 

 Cabluri de consolă pentru a configura echipamentele Cisco IOS prin intermediul porturilor de consolă 

 Cabluri Ethernet așa cum se arată în topologie 

Partea 1: Configurați Setările de Bază ale Dispozitivului 

În Partea 1, veți configura topologia rețelei și setările de bază, precum adresele IP ale interfeței, accesul la 
dispozitive și parolele de pe router. 

Pasul 1: Cablați rețeaua așa cum se arată în topologie. 

Atașați echipamentele așa cum se arată în topologie și cablurile, în funcție de necesități. 

Pasul 2: Configurați setările rețelei PC-A în conformitate cu Tabela de Adresare. 

Pasul 3: Inițializați și reîncărcați routerul și switchul. 

Pasul 4: Configurați routerul. 

a. Conectați-vă la router și introduceți modul de configurare global. 

b. Setați numele routerului la R1. 

c. Dezactivați DNS lookup. 

d. Folosiți class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 

e. Folosiți cisco pentru parola consolei și activați autentificarea. 

f. Folosiți cisco pentru parola vty și activați autentificarea. 

g. Criptați toate parolele cu text în clar. 

h. Creați un banner care avertizează pe oricine care încearcă să acceseze dispozitivul pentru care accesul 
neautorizat este interzis. 

i. Configurați și activați interfața G0/1 pe router folosind informația conținută în Tabela de Adresare. 

j. Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 

Pasul 5: Configurați switchul. 

a.   Conectați-vă prin consolă la switch și intrați în modul de configurare global. 

b. Setați numele switchului la S1. 

c. Dezactivați DNS lookup. 

d. Folosiți class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 

e. Folosiți cisco pentru parola consolei și activați autentificarea. 

f. Folosiți cisco pentru parola vty și activați autentificarea. 

g. Criptați toate parolele cu text în clar. 

h. Creați un banner care avertizează pe oricine care încearcă să acceseze dispozitivul pentru care accesul 
neautorizat este interzis. 

i. Configurați interfața de management SVI implicită cu informația despre adresa IP aflată în Tabela de 
Adresare. 

j. Configurați gateway-ul implicit pentru switch. 
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k. Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 

Partea 2: Folosiți Software-ul de Emulare a Terminalului pentru a Realiza un 

Fișier de Configurare de Backup 

Pasul 1: Stabiliți o sesiune de consolă Tera Term la router. 

Lansați programul Tera Term, iar în fereastra New Connection, selectați butonul Serial și porturi de 
comunicații corespunzător pentru calculatorul dumneavoastră. 

Notă: În cazul în care Tera Term nu este instalat, puteți descărca ultima versiune de pe mai multe site-uri de 
pe Internet.Căutați efectiv folosind sintagma Tera Term download. 

a. În Tera Term, apăsați Enter pentru a vă conecta la router. 

b. Din meniul File, alegeți Log... și salvați fișierul teraterm.log pe Desktop.Asigurați-vă că sunt activate 
opțiunile Append și Plain text. 

 

c. Fișierul de log Tera Term va crea o înregistrare pentru fiecare comandă lansată și fiecare output afișat. 

Notă: Puteți folosi această opțiune pentru a captura output-ul din câte comenzi în secvență și utilizați-o în 
scopuri de documentare a rețelei.Asigurați-vă că sunt activate opțiunile Append și Plain text. 

Pasul 2: Afișați configurarea existentă a routerului. 

a.   Folosiți parola de consolă pentru a vă autentifica la router. 

b.Introduceți modul privilegiat EXEC. 

d. Introduceți comanda show running-config. 

e. Apăsați în continuare pe tasta spațiu atunci când --More-- este afișat până când vedeți că revine prompt-
ul R1# 

f. Dați clic pe pictograma Tera Term: Log din bara de sarcini.Dați clic pe Close pentru a închide sesiunea 
de autentificare. 
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Notă: Puteți lua cu copy-paste textul din fereastra Tera Term direct într-un editor de text. 

Partea 3: Folosiți un Fișier de COnfigurare de Backup pentru a Restaura un 

Router 

Pasul 1: Ștergeți configurarea de pornire a routerului și reîncărcați routerul. 

a. Din modul EXEC privilegiat ștergeți configurarea de pornire. 

R1# erase startup-config 

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm] 

[OK] 

Erase of nvram: complete 

b. Reîncărcați router-ul. 

R1# reload 

Proceed with reload? [confirm] 

c. În prompt-ul System Configuration Dialog, tastați nu; se afișează un prompt al router-ului care indică un 
router neconfigurat. 

--- System Configuration Dialog --- 

 

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: 

 

Press RETURN to get started! 

<output omitted> 

Router> 

d. Intrați în modul EXEC privilegiat și introduceți o comandă show running-config pentru a verifica dacă 
toate configurările anterioare au fost șterse. 

Pasul 2: Editați fișierul de backup al configurării salvat pentru a pregăti restaurarea configurării 

router-ului. 

Pentru a restaura configurarea dintr-un fișier de backup salvat, trebuie să editați textul. 

a.   Deschideți fișierul teraterm.log. 

b. Ștergeți fiecare instanță de --More-- din fișierul text. 

Notă: --More-- a fost generat apăsând bara cu spațiu atunci când se afișează configurarea curentă. 
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c. Ștergeți liniile inițiale al fișierul de configurare de backup, astfel încât prima linie să înceapă cu prima 
comandă de configurare așa cum se arată mai jos. 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

service password-encryption 

d. Înlocuiți parola secretă criptată. 

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2 

Modificați în: 

enable secret class 

e. În liniile pentru interfața GigabitEthernet0/1, inserați o nouă linie pentru a activa interfața. 

interface GigabitEthernet0/1 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

duplex auto 

 speed auto 

Modificați în: 

interface GigabitEthernet0/1 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

no shutdown 

f. Modificați configurarea banner-ului MOTD pentru a insera caracterele de delimitare ca și când ați fi 
introdus comanda în linia de comandă. 

banner motd ^C Unauthorized Access is Prohibited! ^C 

Modificați în: 

banner motd “ Unauthorized Access is Prohibited! “ 

g. În secțiunile line con 0 și vty 0 4, înlocuiți parola criptată. 

line con 0 

 password 7 104D000A0618 

line vty 0 4 

 password 7 104D000A0618 

Modificați în: 

line con 0 

 password cisco 

line vty 0 4 

 password cisco 

h. După ce ați realizat toate editările pentru a realiza un backup al fișierului de configurare, salvați 
modificările în numele fișierului, R1-config-backup. 

Notă: Atunci când salvați fișierul, i se poate adăuga la nume în mod automat o extensie, cum ar fi .txt. 

Pasul 3: Restaurați configurarea routerului. 

Puteți restaura configurarea existentă editată direct la terminalul consolei în modul de configurare global al 
routerului, iar configurările sunt introduse ca și când ar fi comenzi introduse individual în ecranul de comandă. 
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a.   Din conexiunea de consolă Tera Term la router, intrați în modul de configurare global. 

b. Din meniul File, selectați Send file…. 

c. Localizați R1-config-backup și selectați Open. 

d. Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 

R1# copy running-config startup-config 

e. Verificați noua configurare existentă. 

Pasul 4: Realizați un back up și restaurați switchul. 

Mergeți la începutul Părții 2 și urmați pașii pentru a realiza backup și pentru a restaura configurarea 
switchului. 

Reflecție 

De ce credeți că este important să utilizați un editor de text în locul unui procesor de text pentur a copia și 
salva configurările de comandă? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Tabela Interfețelor Routerului 

Rezumatul Interfețelor Routerului 

Modelul 

Routerului 

Interfața Ethernet #1 Interfața Ethernet #2 Interfața Serială #1 Interfața Serială #2 

1800 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

1900 Gigabit Ethernet 0/0 
(G0/0) 

Gigabit Ethernet 0/1 
(G0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

2801 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/1/0 (S0/1/0) Serial 0/1/1 (S0/1/1) 

2811 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

2900 Gigabit Ethernet 0/0 
(G0/0) 

Gigabit Ethernet 0/1 
(G0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

Notă: Pentru a afla cum este configurat routerul, uitați-vă la interfețe pentru a identifica tipul routerului și câte 
interfețe are routerul.Nu există o listă efectivă cu toate combinațiile configurărilor pentru fiecare clasă de 
routere.Acest tabel include identificatorii pentru combinațiile posibile de interfețe Seriale și Ethernet din 
dispozitiv.Tabelul nu include nici un alt tip de interfață, chiar dacă un anumit router poate.Un astfel de exemplu 
poate fi interfața ISND BRI.Denumirea din paranteză este prescurtarea legală care poate fi folosită în comenzile 
Cisco IOS pentru a reprezenta interfața. 

 


