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Laborator - Gestiunrea Fișierelor de Configurare a 

Echipamentelor folosind TFTP, Flash șu USB  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Dispozitiv Interfață Adresă IP 

Mască 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 Placă de reţea 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

Obiective 

Partea 1: Construirea Rețelei și Configurarea Setărilor de Bază ale Rețelei 

Partea 2: (Opțional) Descărcarea Software-ului Serverului TFTP 

Partea 3: Folosirea TFTP pentru a face copii de rezervă și pentru a restaura Configurarea Existentă a 
Switchului 

Partea 3: Folosirea TFTP pentru a face copii de rezervă și pentru a restaura Configurarea Existentă a 
Routerului 

Partea 5: Creați copii de siguranță și restaurați Configurările Existente folosind Memoria Flash a 
Routerului 

Partea 6: (Opțional) Folosiți o unitate USB pentru a crea copii de siguranță și pentru a restaura 
Configurarea Existentă 

Condiții/Scenariu 

Dispozitivele de rețea Cisco sunt deseori îmbunătățite sau schimbate din mai multe motive.Este importantă 
menținerea copiilor de rezervă ale ultimele configurări ale dispozitivelor, precum și a unui istoric cu 
modificările configurărilor.Un server TFTP este folosit deseori pentru a realiza copii de siguranță ale fișierelor 
de configurare și ale imaginilor IOS în rețelele de producție.Un server TFTP este o metodă centralizată și 
sigură folosită pentru a stoca aceste copii de sigurnță ale fișierelor și pentru a le restaura, în caz de 
necesitate.Folosind un server TFTP centralizat, puteți realiza copii de siguranță ale fișierelor din mai multe 
dispozitive Cisco diferite. 

În plus față de un server TFTP, majoritatea routerelor Cisco actuale pot realiza copii de siguranță și pot 
restaura fișiere local din memoria CompactFlash (CF) sau din unitatea USB.CF este o memorie ce poate fi 
îndepărtată care a înlocuit memoria flash internă limitată a modelelor de routere mai vechi.Imaginea IOS 
pentru router se află în memoria CF, iar routerul folosește această imagine pentru procesul de pornire 
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(boot).Având dimensiunea mai mare a memorie CF, fișierele adiționale pot fi stocate în scopuri de backup.Și 
o unitate flash USB detașabilă poate fi folosită în scopuri de backup. 

În acest laborator, veți folosi software-ul serverului TFTP pentru a realiza copii de siguranță pentru 
configurările existente ale dispozitivelor Cisco pe serverul TFTP sau în memoria flash.Puteți edita fișierul 

folosind un editor de text și puteți copia noua configurare înapoi pe un dispozitiv Cisco. 

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) 

 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 

 Unitate flash USB 

Partea 1: Construiți Rețeaua și Configurați Setările de Bază ale Rețelei 

În Partea 1, veți configura topologia rețelei și setările de bază, precum adresele IP ale interfeței pentru 
routerul R1, switchul S1 și PC-A. 

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

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

Pasul 2: Inițializați și reîncărcați routerul și switchul. 

Pasul 3: Configurați setările de bază pentru fiecare echipament. 

a. Configurați parametrii dispozitivelor de bază așa cum se arată în Tabela de Adresare. 

b. Pentru ca routerul și switchul să nu încerce să traducă incorect comenzile introduse deoarece acestea 
erau hostname-uri, dezactivați DNS lookup. 

c. Folosiți class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 

d. Configurați parolele și permiteți autentificarea pentru consolă și pentru liniile vty folosind cisco ca și 
parolă. 

e. Configurați gateway-ul implicit pentru switch. 

f. Criptați toate parolele cu text în clar. 

g. Configurați adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit pentru PC-A. 

Pasul 4: Verificați conectivitatea din PC-A. 

a.    Ping de la PC-A la S1. 
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b. Ping de la PC-A la R1. 

În cazul în care comenzile ping nu se realizează cu succes, depanați configurările dispozitive de bază 
înainte de continuare. 

Partea 2: (Opțional) Descărcarea Software-ului Serverului TFTP 

Trei servere TFTP sunt disponibile pe Internet pentru descărcare.Pentru acest laborator se folosește serverul 
Tftpd32. 

Notă: Descărcați un server TFTP de pe un site care necesită acces la Internet. 

Pasul 1: Verificați disponibilitatea unui server TFTP pe PC-A. 

a.   Dați clic pe meniul Start și selectați All Programs (Toate Programele). 

c. Căutați un server TFTP pe PC-A. 

d. Dacă nu se găsește un server TFTP, acesta poate fi descărcat de pe Internet. 

Pasul 2: Descărcați un server TFTP. 

a.   Tftpd32 este folosit în acest laborator.Acest server poate fi descărcat de la următorul link: 

http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html 

b. Alegeți versiunea corespunzătoare pentru sistemul dumneavoastră și instalați serverul. 

Partea 3: Folosiți TFTP pentru a crea copii de rezervă și pentru a face copii 

de rezervă și pentru a restaura configurarea existentă a switchului 

Pasul 1: Verificați conectivitatea switchului S1 din PC-A. 

Aplicația TFTP folosește UDP ca protocol de transport de layer 4 încapsulat într-un pachet IP.Pentru ca 
transferurile TFTP să funcționeze, trebuie să existe conectivitate de Layer 1 și 2 (Ethernet, în acest caz) și de 
Layer 3 (IP) între clientul TFTP și serverul TFTP.Topologia de LAN din acest laborator utilizează doar 
Ethernet la Layer 1 și 2.În orice caz, transferurile TFTP pot fi efectuate și prin intermediul link-urilor WAN care 
folosesc alte link-uri fizice de Layer 1 și protocoale de Layer 2.Atâta timp cât există conectivitate IP între client 
și server, așa cum ne-a arătat comanda ping, poate avea loc transferul TFTP.În cazul în care comenzile ping 
nu se realizează cu succes, depanați configurările dispozitive de bază înainte de continuare. 

Notă: O concepție greșită uzuală este aceea că puteți transfera un fișier prin TFTP printr-o conexiune de 
consolă.Acesta nu este cazul din cauza căruia consola de conexiune nu folosește IP.Transferul TFTP poate fi 
inițiat de la echipamentul client (router sau switch) folosind conexiunea de consolă, dar trebuie să existe 
conectivitate IP între client și server pentru ca să aibă loc transferul de fișiere. 

Pasul 2: Porniți serverul TFTP. 

a.    Dați clic pe meniul Start și selectați All Programs (Toate Programele). 

c. Gășiți și selectați Tftpd32 și Tftpd64.Următoarea fereastră afișează că serverul TFTP este pregătit. 

http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html
http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html
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d. Dați clic pe Browse pentru a alege un director în care aveți permisiuni de scriere, precum C:\Users\User1 
sau Desktop-ul. 

Pasul 3: Explorați comanda copy pe un dispozitiv Cisco. 

a.    Conectați-vă prin consolă la switchul S1, iar din prompt-ul mode-ului EXEC privilegiat, introduceți copy ? 
pentru a afișa opțiunile pentru sursă sau ”de la” locație și alte opțiuni de copiere disponibile.Puteți specifica 
flash: sau flash0: ca sursă, în orice caz, dacă doar furnizați un filename ca sursă, flash0: se presupune ca 
fiind implicit.Observați și că running-config este o opțiune pentru locația sursei. 

S1# copy ? 

/erase Șterge sistemul de fișiere de destinație. 

/error Permite copiere fișierului de eroare. 

/noverify Nu verifică semnătura imaginii înainte de reîncărcare. 

/verify Verificați semnătura imaginii înainte de reîncărcare. 

archive: Copiere din sistemul de fișier archive: 

cns: Copiere din sistemul de fișier cns: 

flash0: Copiere din sistemul de fișiere flash0: 

flash1: Copiere din sistemul de fișiere flash1: 

flash1: Copiere din sistemul de fișiere flash: 

flash1: Copiere din sistemul de fișiere ftp: 

http: Copiere din sistemul de fișiere http: 

https: Copiere din sistemul de fișiere https: 

null: Copiere din sistemul de fișiere null: 

nvram: Copiere din sistemul de fișiere nvram: 

rcp: Copiere din sistemul de fișiere rcp: 

running-config Copiere din configurarea sistemului curent 

scp: Copiere din sistemul de fișiere scp: 

startup-config Copiere din configurarea de pornire 

system: Copiere din sistemul de fișiere system: 

tar: Copiere din sistemul de fișiere tar: 
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tftp: Copiere din sistemul de fișiere tftp: 

tmpsys: Copiere din sistemul de fișiere tmpsys: 

xmodem: Copiere din sistemul de fișiere xmodem: 

ymodem: Copiere din sistemul de fișiere ymodem: 

b. Folosiți ? pentru a afișa opțiunile destinație după ce a fost aleasă locația unui fișier sursă.Sistemul de 
fișiere flash: pentru S1 este sistemul sursă în acest exemplu. 

S1# copy flash: ? 

archive: Copiere în sistemul de fișiere archive: 

flash0: Copiere în sistemul de fișiere flash0: 

flash1: Copiere în sistemul de fișiere flash1: 

flash: Copiere în sistemul de fișiere flash: 

ftp: Copiere în sistemul de fișiere ftp: 

http: Copiere în sistemul de fișiere http: 

https: Copiere în sistemul de fișiere https: 

Încărcați un fișier de configurare IDConf 

null: Copiere în sistemul de fișiere null: 

nvram: Copiere în sistemul de fișiere nvram: 

rcp: Copiere în sistemul de fișiere rcp: 

running-config Actualizați (merge cu) configurarea sistemului curent 

scp: Copiere în sistemul de fișiere scp: 

startup-config Copiere în Configurarea de pornire 

syslog: Copiere în sistemul de fișiere syslog: 

system: Copiere în sistemul de fișiere system: 

tftp: Copiere în sistemul de fișiere tftp: 

tmpsys: Copiere în sistemul de fișiere tmpsys: 

xmodem: Copiere în sistemul de fișiere xmodem: 

ymodem: Copiere în sistemul de fișiere ymodem: 

Pasul 4: Transferați fișierul running-config din switchul S1 în serverul TFTP pe PC-A. 

a.    Din modul EXEC privilegiat de pe switch, introduceți comanda running-config tftp:.Furnizați adresa 
hostului remote a serverului TFTP (PC-A), 192.168.1.3.Apăsați Enter pentru a accepta numele fișierului de 
destinație implicit (s1-confg) sau furnizați propriul nume de fișier.Semnul de exclamație (!!) indică faptul că 
procesul de transfer este în progres și se realizează cu succes. 

S1# copy running-config tftp: 

Addresa sau numele hostului remote []? 192.168.1.3 

Destination filename [s1-confg]? 

!! 

1465 bytes copied in 0.663 secs (2210 bytes/sec) 

S1# 

Serverul TFTP afișează și progresul în timpul transferului. 
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Notă: În cazul în care nu aveți permisiunea pentru a scrie în directorul curent care este utilizat de către 
serverul TFTP, este afișat următorul mesaj de eroare. 

S1# copy running-config tftp: 

Addresa sau numele hostului remote []? 192.168.1.3 

Destination filename [s1-confg]? 

%Error opening tftp://192.168.1.3/s1-confg (Permission denied) 

Puteți modifica directorul curent din serverul TFTP prin clic pe Browse și alegând un folder diferit. 

Notă: Alte probleme, precum paravanul de protecție care blochează traficul TFTP pot împiedica transferul 
TFTP.Vă rugăm să consultați instructorul pentru asistență. 

c. În fereastra serverului Tftpd32, dați clic pe Show Dir pentru a verifica dacă fișierul s1-confg a fost 
transferat către directorul dumneavoastră curent.Dați clic pe Close când ați terminat. 

 

Pasul 5: Creațiun fișier modificat de configurare curentă a switch-ului. 

Fișierul de configurare existent salvat, s1-confg, poate fi restaurat pe switch utilizând comanda copy de pe 
switch.Originalul sau o versiunea modificată a fișierului pot fi copiate pe sistemul fișierului flash al switch-ului. 
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a.   Mergeți la directorul TFTP pe PC-A folosind sistemul de fișiere al lui PC-A, iar apoi localizați fișierul s1-
confg.Deschideți acest program folosind un editor de text, precum WordPad. 

b. Având fișierul deschis, localizați linia hostname-ului S1.Înlocuiți S1 cu Switch1.Dacă este nevoie, ștergeți 
toate cheile crypto auto-generate.Un exemplu pentru aceste chei este arătat mai jos.Aceste chei nu sunt 
exportabile și pot cauza erori în timpul actualizării configurării existente. 

crypto pki trustpoint TP-self-signed-1566151040 

 enrollment selfsigned 

 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1566151040 

 revocation-check none 

 rsakeypair TP-self-signed-1566151040 

! 

! 

crypto pki certificate chain TP-self-signed-1566151040 

 certificate self-signed 01 

  3082022B 30820194 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030  

  31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274  

. 

  E99574A6 D945014F B6FE22F3 642EE29A 767EABF7 403930CA D2C59E23 102EC12E  

  02F9C933 B3296D9E 095EBDAF 343D17F6 AF2831C7 6DA6DFE3 35B38D90 E6F07CD4  

  40D96970 A0D12080 07A1C169 30B9D889 A6E2189C 75B988B9 0AF27EDC 6D6FA0E5  

  CCFA6B29 729C1E0B 9DADACD0 3D7381 

   quit 

c. Salvați fișierul sub forma unui fișier de text în clar cu un nou nume de fișier, Switch1-confg.txt în acest 
exemplu. 

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

d. În fereastra serverului Tftpd32, dați clic pe Show Dir pentru a verifica dacă fișierul Switch1-confg.txt 
este localizat în directorul curent. 

Pasul 6: Încărcați fișierul de configurare existent de pe serverul TFTP pe switchul S1. 

a.   Din modul EXEC privilegiat al switch-ului, introduceți comanda copy tftp running-config.Furnizați adresa 
hostului remote a serverului TFTP, 192.168.1.3.Introduceți noul nume de fișier, Switch1-confg.txt.Semnul de 
exclamație (!!) indică faptul că procesul de transfer este în progres și se realizează cu succes. 

S1# copy tftp: running-config 

Addresa sau numele hostului remote []? 192.168.1.3 

Source filename []? Switch1-confg.txt 

Destination filename [running-config]? 

Accessing tftp://192.168.1.3/Switch1-confg.txt... 

Loading Switch1-confg.txt from 192.168.1.3 (via Vlan1): ! 

[OK - 1580 bytes] 

[OK] 

1580 bytes copied in 9.118 secs (173 bytes/sec) 

*Mar  1 00:21:16.242: %PKI-4-NOAUTOSAVE: Configuration was modified.Issue "write 

memory" to save new certificate 

*Mar  1 00:21:16.251: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from tftp://192.168.1.3/Switch1-

confg.txt by console 

Switch1# 
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După ce s-a realizat transferul, prompt-ul s-a modificat din S1 în Switch1, deoarece configurarea curentă 
este actualizată cu comanda hostname Switch1 în configurarea curentă modificată. 

b. Introduceți comanda show running-config pentru a examina fișierul de configurare existent. 

Switch1# show running-config 

Building configuration... 

 

Current configuration : 3062 bytes 

! 

! Last configuration change at 00:09:34 UTC Mon Mar 1 1993 

! 

version 15.0 

no service pad 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname Switch1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

. 

 

Notă: Această procedură unește running-config din serverul TFTP cu running-config de pe switch sau 
router.Dacă s-au făcut modificări în running-config curent, comenzile din copia TFTP sunt adăugate.În 
plus, dacă este lansată aceeași comandă, se actualizează comanda corespunzătoare în running-config 
curent al routerului sau switchului. 

Dacă vreți să înlocuiți în totalitate running-config curent cu unul de pe serverul TFTP, trebuie să ștergeți 
running-config de pe switch și să încărcați echipamentul.Apoi va trebui să configurați adresa de 
management VLAN 1, pentru a exista conectivitate IP între serverul TFTP și switch. 

Partea 4: Folosiți TFTP pentru a realiza Back Up și pentru a Restaura 

Configurarea Curentă a Routerului 

Procedura de backup și restaurare din Partea 3 poate fi efectuată și cu un router.În Partea 4, fișierul de 
configurare existent va fi salvat și restaurat folosind un server TFTP. 

Pasul 1: Verificați conectivitate lui PC-A la routerul R1. 

În cazul în care comenzile ping nu se realizează cu succes, depanați configurările dispozitive de bază înainte 
de continuare. 

Pasul 2: Transferați configurarea existentă de la routerul R1 la serverul TFTP pe PC-A. 

a.    Din modul EXEC privilegiat din R1, introduceți comanda copy running-config tftp.Furnizați adresa 
hostului remote a serverului TFTP, 192.168.1.3 și acceptați numele de fișier implicit. 

b.Verificați dacă fișierul a fost transferat la serverul TFTP. 

Pasul 3: Restaurați fișierul de configurare existentă la router. 

a.   Ștergeți fișierul startup-config de pe router. 
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b.Reîncărcați router-ul. 

c. Configurați interfața G0/1 de pe router cu o adresă IP 192.168.1.1. 

d. Verificați conectivitatea dintre router și PC-A. 

e. Folosiți comanda copy pentru a transfera fișierul running-config de pe serverul TFTP pe router.Folosiți 
running-config ca destinație. 

f. Verificați dacă routerul a actualizat running-config. 

Partea 5: Realizați Back Up și Restaurări folosind Memoria Flash a 

Routerului 

Pentru routerele Cisco 1941 și mai noi nu există memorie flash internă.Memoria flash pentru aceste routere 
folosește memorie CompactFlash (CF).Utilizarea memorie CF furnizează mai multă memorie flash 
disponibiliă și îmbunătățiri mai ușoare fără a avea nevoie să deschideți carcasa routerului.Pe lângă stocarea 
fișierelor necesare, cum ar fi imagini IOS, memoria CF poate stoca alte fișiere, cum ar fi copia unei configurări 
existente.În Partea 5 veți realiza o copie de backup pentru fișierul de configurare existent și îl veți salva în 
memoria CF a routerului. 

Notă: În cazul în care routerul nu folosește CF, este posibil ca acesta să nu aibă suficientă memorie flash 
pentru stocarea copiilor de backup ale fișierului de configurare existent.Încă ar trebui să citiți instrucțiunile și 
să vă obișnuiți cu comenzile. 

Pasul 1: Afișați sistemul de fișiere al routerului. 

Comanda show file systems afișează sisteme de fișiere disponibile de pe router.Sistemul de fișiere flash0: 
este sistemul de fișiere implicit al acestui router, așa cum ne indică asteriscul (*) aflat la începutul 
liniei.Semnul diez (#) (la sfârșitul liniei evidențiate) indică faptul că acesta este un disc ce poate fi 
pornit.Sistemul de fișiere flash0: poate fi numit și flash:.Dimensiunea totală a lui flash0: este de 256 MB cu 62 
MB disponibili.Slotul flash1: este gol, așa cum ne arată — sub heading-uri, Size (b) și Free (b).Momentan, 
flash0: și nvram: sunt singurele sisteme de fișiere disponibile. 

R1# show file systems 

File Systems: 

 

       Size(b)       Free(b)      Type  Flags  Prefixes 

             -             -    opaque     rw   archive: 

             -             -    opaque     rw   system: 

             -             -    opaque     rw   tmpsys: 

             -             -    opaque     rw   null: 

             -             -   network     rw   tftp: 

*    260153344      64499712      disk     rw   flash0: flash:# 

             -             -      disk     rw   flash1: 

        262136        242776     nvram     rw   nvram: 

             -             -    opaque     wo   syslog: 

             -             -    opaque     rw   xmodem: 

             -             -    opaque     rw   ymodem: 

             -             -   network     rw   rcp: 

             -             -   network     rw   http: 

             -             -   network     rw   ftp: 

             -             -   network     rw   scp: 

             -             -    opaque     ro   tar: 

            -             -   network     rw   https: 
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             -             -    opaque     ro   cns: 

Unde este localizat fișierul startup-config? 

____________________________________________________________________________________ 

nvram: 

Notă: Verificați că există spațiu liber de cel puțin 1 MB  (1,048,576 octeți).Dacă nu există suficient spațiu 
în memoria flash, vă rugăm să contactați instructorul pentru mai multe instrucțiuni.Puteți determina 
dimensiunea memoriei flash și spațiul disponibil folosind comanda show flash sau dir flash: în prompt-ul 
EXEC privilegiat. 

Pasul 2: Copiați configurarea existentă a routerului în flash. 

Un fișier poate fi copiat în flash folosind comanda copy în prompt-ul EXEC privilegiat.În acest exemplu, 
fișierul este copiat în flash0:, deoarece este singura unitate flash disponibilă așa cum se arăta la pasul 
anterior și este și sistemul de fișiere implicit.Fișierul R1-running-config-backup este utilizat ca nume de 
fișier pentru fișierul de configurare existent de backup. 

Notă: Amintiți-vă că numele de fișier sunt sensibile la majuscule în sistemul de fișiere IOS. 

a.   Copiați configurarea existentă în memoria flash. 

R1# copy running-config flash: 

Destination filename [running-config]? R1-running-config-backup 

2169 es copied in 0.968 secs (2241 bytes/sec) 

b.  Folosiți comanda dir pentru a verifica dacă running-config a fost copiat în flash. 

R1# dir flash: 

Directory of flash0:/ 

 

    1  drw-           0  Nov 15 2011 14:59:04 +00:00  ipsdir 

. 

   20  -rw-    67998028   Aug 7 2012 17:39:16 +00:00  c1900-universalk9-mz.SPA.152-

4.M3.bin 

   22  -rw-        2169   Feb 4 2013 23:57:54 +00:00  R1-running-config-backup 

   24  -rw-        5865  Jul 10 2012 14:46:22 +00:00  lpnat 

25 -rw- 6458 Jul 17 2012 00:12:40 +00:00 lpIPSec 

 

260153344 total octeți (64503808 octeți liberi) 

c. Folosiți comanda more pentru a vizualiza fișierul running-config în memoria flash.Examinați rezultatul 
fișierului și derulați la secțiunea Interface (Interfață).Observați că no shutdown nu este inclusă cu 
GigabitEthernet0/1.Interfața este oprită atunci când fișierul este utilizat pentru a actualiza configurarea 
existentă a routerului. 

R1# more flash:R1-running-config-backup 

. 

interface GigabitEthernet0/1 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

. 
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Pasul 3: Ștergeți configurarea de pornire și reîncărcați routerul. 

Pasul 4: Restaurați configurarea existentă din flash. 

a.   Verificați dacă routerul are configurarea inițială implicită. 

b. Copiați fișierul running-config salvat din flash pentru a actualiza running-config. 

Router# copy flash:R1-running-config-backup running-config 

c. Folosiți comanda show ip interface brief pentru a vedea statusul interfețelor.Interfața GigabitEthernet0/1 
nu a fost activată când configurarea curentă a fost actualizată, deoarece este down. 

R1# show ip interface brief 

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol 

Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES unset  administratively down down 

GigabitEthernet0/0         unassigned      YES unset  administratively down down 

GigabitEthernet0/1         192.168.1.1     YES TFTP   administratively down down 

Serial0/0/0                unassigned      YES unset  administratively down down 

Serial0/0/1                unassigned      YES unset  administratively down down 

Interfața poate fi activată folosind comanda no shutdown în modul de configurare al interfeței de pe 
router. 

O altă opțiune este adăugarea comenzii no shutdown pentru interfața GigabitEthernet0/1 la fișierul 
salvat înainte de actualizarea fișierului de configurare existent al routerului.Asta se va face în Partea 6 
folosind un fișier salvat pe o unitate flash USB. 

Notă: Deoarece adresa IP a fost configurată folosind un transfer de fișiere, TFTP este listat sub rubrica 
Method (Metodă) din rezultatul comenzii show ip interface brief. 

Partea 6: (Opțional) Folosiți o unitate USB pentru a realiza Back Up și 

pentru a Restaura Configurarea Existentă 

O unitate flash USB poate fi utilizată pentru a realiza backup și pentru a restaura fișiere pe un router cu un 
port USB disponibil.Două porturi USB sunt disponibile pe routerele 1941. 

Notă: porturile USB nu sunt disponibile pe toate routerele, dar tot ar trebui să vă obișnuiți cu comenzile. 

Notă: Deoarece unele routere ISR G1 (1841, 2801 sau 2811) folosesc sistemul de fișiere FAT (File Allocation 
Table), există o limită de dimensiune maximă pentru unitățile flash USB care pot fi utilizate în această parte a 
laboratorului.Dimensiunea maximă recomandată pentru un ISR G1 este de 4 GB.Dacă primiți următorul 
mesaj, sistemul de fișiere din unitatea flash USB ar putea fi incompatibil cu routerul sau capacitatea unității 
flash USB ar putea depăși dimensiunea maximă a sistemului de fișiere FAT de pe router. 

*Feb  8 13:51:34.831: %USBFLASH-4-FORMAT: usbflash0 contains unexpected values in 

partition table or boot sector.  Device needs formatting before use! 

Pasul 1: Inserați o unitate flash USB într-un port USB de pe router. 

Observați mesajul de pe terminal atunci când inservați unitatea flash USB. 

R1# 

* *Feb  5 20:38:04.678: %USBFLASH-5-CHANGE: usbflash0 has been inserted! 

Pasul 2: Verificați dacă sistemul de fișiere este disponibil. 

R1# show file systems 

File Systems: 
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       Size(b)       Free(b)      Type  Flags  Prefixes 

             -             -    opaque     rw   archive: 

             -             -    opaque     rw   system: 

             -             -    opaque     rw   tmpsys: 

             -             -    opaque     rw   null: 

             -             -   network     rw   tftp: 

*    260153344      64512000      disk     rw   flash0: flash:# 

             -             -      disk     rw   flash1: 

        262136        244676     nvram     rw   nvram: 

             -             -    opaque     wo   syslog: 

             -             -    opaque     rw   xmodem: 

             -             -    opaque     rw   ymodem: 

             -             -   network     rw   rcp: 

             -             -   network     rw   http: 

             -             -   network     rw   ftp: 

             -             -   network     rw   scp: 

             -             -    opaque     ro   tar: 

             -             -   network     rw   https: 

             -             -    opaque     ro   cns: 

    7728881664    7703973888  usbflash     rw   usbflash0: 

Pasul 3: Copiați fișierul de configurare existent pe unitatea flash USB. 

Folosiți comanda copy pentru a copia fișierul de configurare existent pe unitatea flash USB. 

R1# copy running-config usbflash0: 

Destination filename [running-config]? R1-running-config-backup.txt 

2198 es copied in 0.708 secs (3105 bytes/sec) 

Pasul 4: Listați fișierul pe unitatea flash USB. 

Folosiți comanda dir (sau show) pe router pentru a lista fișierele de pe unitatea flash USB.În acest exemplu, 
o unitate flash a fost inserată în portul 0 USB de pe router. 

R1# dir usbflash0: 

Directory of usbflash0:/ 

 

    1  -rw-       16216  Nov 15 2006 09:34:04 +00:00  ConditionsFR.txt 

    2  -rw-        2462  May 26 2006 21:33:40 +00:00  Nlm.ico 

    3  -rw-    24810439  Apr 16 2010 10:28:00 +00:00  Twice.exe 

    4  -rw-          71   Jun 4 2010 11:23:06 +00:00  AUTORUN.INF 

    5  -rw-       65327  Mar 11 2008 10:54:26 +00:00  ConditionsEN.txt 

    6  -rw-        2198   Feb 5 2013 21:36:40 +00:00  R1-running-config-backup.txt 

 

7728881664 octeți totali (7703973888 octeți liberi) 

Pasul 5: Ștergeți fișierul startup-config și reîncărcați routerul. 

Pasul 6: Modificați fișierul salvat. 

a.   Scoateți unitatea USB din router. 

Router# 
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*Feb  5 21:41:51.134: %USBFLASH-5-CHANGE: usbflash0 has been removed! 

b. Inserați unitatea USB în portul USB al unui calculator. 

c. Modificați fișierul folosind un editor de text.Comanda no shutdown este adaugată la interfața 
GigabitEthernet0/1.Salvați fișierul sub forma unui fișier text în clar pe unitatea flash USB. 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 no shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

d. Scoateți în siguranță unitatea flash USB din calculator. 

Pasul 7: Restaurați fișierul de configurare existentă la router. 

a.    Inserați unitatea flash USB în portul USB de pe router.Observați numărul de porturiîn care unitatea USB 
a fost introdusă pentru a vedea dacă există mai mult de un port disponibil pe router. 

*Feb  5 21:52:00.214: %USBFLASH-5-CHANGE: usbflash1 has been inserted! 

b. Listați fișierele din unitatea flash USB. 

Router# dir usbflash1: 

Directory of usbflash1:/ 

 

    1  -rw-       16216  Nov 15 2006 09:34:04 +00:00  ConditionsFR.txt 

    2  -rw-        2462  May 26 2006 21:33:40 +00:00  Nlm.ico 

    3  -rw-    24810439  Apr 16 2010 10:28:00 +00:00  Twice.exe 

    4  -rw-          71   Jun 4 2010 11:23:06 +00:00  AUTORUN.INF 

    5  -rw-       65327  Mar 11 2008 10:54:26 +00:00  ConditionsEN.txt 

    6  -rw-        2344   Feb 6 2013 14:42:30 +00:00  R1-running-config-backup.txt 

 

7728881664 octeți totali (7703965696 octeți liberi) 

c. Copiați fișierul de configurare existent pe router. 

Router# copy usbflash1:R1-running-config-backup.txt running-config 

Destination filename [running-config]? 

2344 bytes copied in 0.184 secs (12739 bytes/sec) 

R1# 

d. Verificați dacă interfața GigabitEthernet0/1 este activată. 

R1# show ip interface brief 

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol 

Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES unset  administratively down down 

GigabitEthernet0/0         unassigned      YES unset  administratively down down 

GigabitEthernet0/1         192.168.1.1     YES TFTP   up                    up   

Serial0/0/0                unassigned      YES unset  administratively down down 

Serial0/0/1                unassigned      YES unset  administratively down down 

Interfața G0/1 este activată deoarece configurarea existentă modificată a inclus comanda no shutdown. 
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Reflecție 

1. Ce comandă utilizați pentru a copia un fișier din flash pe o unitate USB? 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Ce comandă utilizați pentru a copia un fișier de pe o unitate flash USB pe un server TFTP? 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 


