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Învață-mă! Obiective 

Configurați setările inițiale ale unui echipament de rețea folosind Cisco IOS. 

 Studenții își vor folosi și vor întări cunoștințele cu privire la CLI-ul din Cisco IOS explicând și altor cursanți. 

Vor căuta diferite modalități pentru a explica însemnătatea comenzilor individuale.Studenții vor găsi 

gruparea optimală de comenzi ce trebuie utilizată la configurarea unui echipament pentru a minimiza 

numătul necesar de modificări ale mediului. 

Context/Scenariu 

(Studenții vor lucra pe perechi. Packet Tracer trebuie utilizat în această activitate.) 

Presupunem că un nou coleg v-a cerut o indicație în CLI-ul IOS-ului de la Cisco.Acest coleg nu a mai lucrat 
niciodat cu echipamente Cisco.  

Îi explicați comenzile CLI de bază și structura, deoarece vreți ca acest coleg să înțeleagă că CLI este un 
limbaj de comandă simplu, important și care poate fi ușor de înțeles și de navigat. 

Folosiți Packet Tracer și una din activitățile disponibile în acest capitol ca un model de rețea simplă (de 
exemplu, activitatea de laborator 2.3.3.5 – Configurara unei Adrese de Management a 
Switchului).Concentrați-vă pe aceste zone: 

 În timp ce comenzile sunt tehnice, seamănă cu propozițiile din limba engleză? 

 Cum este setul de comenzi organizat în subgrupuri sau moduri? Cu știe un administrator ce mod 
folosește la un anumit moment? 

 Care sunt comenzile individuale pentru configurarea setărilor de bază ale unui echipament Cisco? 
Cum ați explica această comandă în termeni simpli? Folosiți comparații cu viața reală de câte ori 
considerați că este necesar. 

Sugerați modul în care să grupați diferite comenzi conform modelelor lor astfel încât să fie nevoie de un 
număr minim de mutări între moduri. 

Resurse necesare 

 Packet Tracer 

 Orice model de activitate din Capitolul 2   

Reflecție 

1. După terminarea Capitolului 2, simțiți că ați înțeles într-o manieră concretă ce face Cisco IOS și cum 
funcționează? Care au fost dificultățile întâlnite atunci când ați explicați comenzile CLI de bază colegului 
dumneavoastră? Dacă ați fi fost colegul nou, care ar fi fost dificultățile pe care le-ați fi întâlnit când ați fi 
învâțat comenzile și structura CLI de bază? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Răspundeți la următoarele întrebări și discutați răspunsurile cu întreaga clasă: 

a) În timp ce comenzile sunt tehnice, seamănă cu propozițiile din limba engleză? 

b) Cum este setul de comenzi organizat în subgrupuri sau moduri? Cu știe un administrator ce mod 
folosește la un anumit moment? 
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c) Care sunt comenzile individuale pentru configurarea setărilor de bază ale unui echipament Cisco? 
Cum ați explica această comandă în termeni simpli? Folosiți comparații cu viața reală de câte ori 
considerați că este necesar. 

d) Cu ajutorul colegului dumneavoastră, încercați să sugerați modul în care să grupați diferite comenzi 
conform modelelor lor astfel încât să fie nevoie de un număr minim de mutări între moduri. 

 


