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laborator - Explorarea Caracteristicilor Fizice ale unui Router 

Topologie 

 

Obiective 

Partea 1: Examinați Caracteristicile Externe ale Routerului 

 Identificați diferitele părți ale unui router Cisco, inclusiv: 

- Porturi de management 

- Interfețe LAN 

- Interfețe WAN 

- Sloturi de expansiune 

- Sloturi de expansiune pentru memorie compactă Flash 

- Porturi USB 

 Examinați activitatea routerului și luminile de stare. 

Partea 2: Examinați Caracteristicile Interne ale Routerului folosind Comenzile Show 

 Stabiliți o conexiune de consolă la router folosind Tera Term. 

 Identificați caracteristicile interne ale routerului folosind comanda show version. 

 Identificați caracteristicile interfeței routerului folosind comenzile show interface. 

Condiții/Scenariu 

În acest laborator, veți examina exteriorul routerului pentru a deveni fiamiliar cu caracteristicile și 
componentele sale, precum comutator de alimentare, porturi de management, interfețe LAN și WAN, lumini 
de indicare, sloturi de expansiune de rețea și de memorie și porturi USB. 

De asemenea, veți identifica și componente și caracteristici interne ale IOS prin conectarea la router și dând 
câteva comenzi, precum show version și show interfaces, din CLI. 

Notă: Routerele folosite la laboratoarele practice de CCNA sunt: Cisco 1941 Integrated Services Routers 
(ISR-uri)și Cisco IOS Release 15.2(4)M3 (universalk9 image).Pot fi folosite și alte routere 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. 

Notă: Asigurați-vă că routerele 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 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 
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Partea 1: Examinați Caracteristicile Externe ale Routerului 

Folosiți imaginile de mai jos, precum și inspecția dumneavoastră directă a instrucțiunilor de pe spatele 
routerului Cisco pentru a răspunde la următoarele instrucțiuni.Puteți desena săgeți sau încercui zone ale 
imaginii care se identifică în mod corect cu părțile respective. 

Notă: Routerul descir în imaginile de mai jos este un router Cisco 1941, care poate fi diferit de modelul de 
routere folosit în academia dumneavoastră.Puteți găsi informații și specificații ale echipamentului pentru 
routerele din seria Cisco 1941 pe site-ul Cisco.com.Informații adiționale și răspunsuri la mai multe întrebări 
din cele de mai jos se pot găsi la: 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps10538/data_sheet_c78_556319.html 

Pasul 1: Identificați diferite părți ale unui router Cisco. 

Imaginea arătată în acest pas este din backplane-ul unui Cisco 1941 ISR.Răspundeți la întrebările din 
următorul pas.În plus, dacă examinați un model de router diferit, vi s-a furnizat un spațiu pentru a desena 
backplane-ul și pentru a identifica interfețele și componentele specificate în întrebările care urmează. 

  

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps10538/data_sheet_c78_556319.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps10538/data_sheet_c78_556319.html
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a. Încercuiți și etichetați comutatorul de alimentare al routerului.Comutatorul de alimentare al routerului 
dumneavoastră se află în același loc ca și cel al routerului descris în imagine? 

____________________________________________________________________________________ 

b. Încercuiți și etichetați porturile de management.Ce sunt porturile de management încorporate? Porturile 
de management sunt aceleași cu cele de pe routerul dumneavoastră? Dacă nu, în ce măsură diferă? 

____________________________________________________________________________________ 

c. Încercuiți și etichetați interfețele LAN ale routerului.Câte interfețe LAN are routerul din imagine și care 
este tipul tehnologiei interfeței? Interfețele LAN sunt aceleași ca și pe routerul dumneavoastră? Dacă nu, 
cu ce diferă? 

____________________________________________________________________________________ 

d. Încercuiți și etichetați interfețele WAN ale routerului.Câte interfețe WAN are routerul din imagine și care 
este tipul tehnologiei interfeței? Interfețele WAN sunt aceleași pe routerul dumneavoastră? Dacă nu, cu 
ce diferă? 

____________________________________________________________________________________ 

e. Cisco 1941 ISR este o platformă modulară care vine cu module de sloturi de expansiune pentru mai 
multe cerințe de conectivitate ale rețelei.Încercuiți și etichetați sloturile pentru module.Câte astfel de 
sloturi există? Câte sunt utilizate? Ce tip de sloturi de expansiune sunt? Sloturile pentru module sunt la fel 
și pe routerul dumneavoastră? Dacă nu, în ce măsură diferă? 

____________________________________________________________________________________ 

f. Routerul Cisco 1941 vine cu sloturi de memorie CompactFlash pentru stocare de viteză mare.Încercuiți și 
etichetați sloturile de memorie CompactFlash.Câte sloturi de memorie există? Câte sunt utilizate? Câtă 
memorie pot stoca? Sloturile de memorie sunt la fel cu cele ale routerului dumneavoastră? Dacă nu, în ce 
măsură diferă? 

____________________________________________________________________________________ 

g. Routerul Cisco 1941 vine cu porturi USB 2.0.Porturile USB încorporate suportă echipamente eToken și 
memorie flash USB.Opțiunea USB a echipamentului eToken asigură autentificarea și configurarea sigură 
a echipamentului pentru routerele Cisco.Opțiunea de flash USB asigură o capacitate de stocare 
secundară și un echipament adițional de pornire.Încercuiți și etichetați porturile USB.Câte porturi USB 
există? Aceste porturi USB sunt pe routerul dumneavoastră? 

h. Routerul Cisco 1941 vine și cu un port de consolă mini-B USB.Încercuiți și etichetați portul de consolă 
mini-B USB. 

____________________________________________________________________________________ 
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Pasul 2: Examinați activitatea routerului și luminile de stare. 

Următoarele imagini arată activitatea și luminile de stare de pe panoul frontal și backplane-ul unui Cisco 1941 
ISR alimentat și conectat. 

Notă: Unele lumini de indicator sunt obscure în imaginea backplane-ului pentru routerul Cisco 1941 de mai 
jos. 

 

 

a.   În imaginea de mai sus, examinați luminile de indicator din panoul frontal al routerului. Luminile sunt 
etichetate SYS, ACT, și POE.La ce se referă etichetele? Ce indică luminile din imagine cu privire la statusul 
routerului? Aceste etichete ar putea fi citite dacă nu ar fi aprinse. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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b. În imaginea de mai sus a backplane-ului, examinați luminile de indicator ale routerului.Există trei lumini 
de activitate vizibile, una pentru fiecare interfață interfață conectată și port de management.Examinați 
luminile de interfață de pe routerul dumneavoastră.Cum sunt etichetate luminile și ce însemnătate au? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

c. Pe lângă porturile de management și interfețele de rețea, ce alte lumini de indicator se mai găsesc în 
backplane-ul routerului și care este scopul lor? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Partea 2: Examinați Caracteristicile Interne ale Routerului folosind 

Comenzile Show 

Pasul 1: Stabiliți o conexiune de consolă la router folosind comandă show version. 

a.   Folosiți Tera Term, atașați cablul de consolă la router și introduceți modul privilegiat EXEC folosind 
comanda enable (activare). 

Router> enable 

Router# 

b. Afișați informația despre router folosind comanda show version.Folosiți spațiul de pe tastatură pentru a 
naviga în output. 

Router# show version 

Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(4)M3, RELEASE 

SOFTWARE (fc1) 

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport 

Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc. 

Compiled Thu 26-Jul-12 19:34 by prod_rel_team 

 

ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M15, RELEASE SOFTWARE (fc1) 

 

Router uptime is 1 day, 14 hours, 46 minutes 

System returned to ROM by power-on 

System restarted at 07:26:55 UTC Mon Dec 3 2012 

System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M3.bin" 

Last reload type: Normal Reload 

Last reload reason: power-on 

 

. 

 

If you require further assistance please contact us by sending email to 

export@cisco.com. 

 

Cisco CISCO1941/K9 (revision 1.0) with 487424K/36864K bytes of memory. 

Processor board ID FGL16082318 
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2 Gigabit Ethernet interfaces 

2 Serial(sync/async) interfaces 

1 terminal line 

1 Virtual Private Network (VPN) Module 

DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled. 

255K bytes of non-volatile configuration memory. 

250880K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write) 

. 

 

Technology Package License Information for Module:'c1900' 

 

----------------------------------------------------------------- 

Technology    Technology-package           Technology-package 

              Current       Type           Next reboot 

------------------------------------------------------------------ 

ipbase        ipbasek9      Permanent      ipbasek9 

security      securityk9    Permanent      securityk9 

data          None          None           None 

 

Registrul de configurare este 0x2102 

c. Bazându-vă pe output-ul comenzii show version, răspundeți la următoarele comenzi despre router.Dacă 
examinați un alt tip de router, includeți informația aici. 

1) Care este versiunea pentru Cisco IOS și care este filename-ul imaginii de sistem? 

________________________________________________________________________________ 

2) Care este versiunea programului Bootstrap în ROM BIOS? 

________________________________________________________________________________ 

3) Cât de mult a funcționat routerul fără un restart? (uptime)? 

________________________________________________________________________________ 

4) Câte memorie DRAM are routerul? 

________________________________________________________________________________ 

5) Care este ID-ul plăcii de bază a procesorului routerului? 

________________________________________________________________________________ 

6) Ce plăci de rețea are routerul? 

________________________________________________________________________________ 

7) Câtă memorie CompactFlash pentru stocare IOS există? 

________________________________________________________________________________ 

8) Ce cantitate de NVRAM pentru stocarea fișierului de configurare există? 

________________________________________________________________________________ 

9) Care este setarea registrului de configurare? 

________________________________________________________________________________ 
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Pasul 2: Folosiți show interface pentru a examina plăcile de rețea. 

a.   Folosiți comanda show interface gigabitEthernet 0/0 pentru a vedea statusul interfeței Gigabit Ethernet 
0/0. 

Notă: După tastarea unei părți din comandă, de exemplu show interface g, puteți utiliza tasta Tab pentru 
a completa parametrii comenzii. 

Router# show interface gigabitEthernet 0/0 

GigabitEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down 

  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 442b.031a.b9a0 (bia 442b.031a.b9a0) 

  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec, 

     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 

  Encapsulation ARPA, loopback not set 

  Keepalive set (10 sec) 

  Full Duplex, 100Mbps, media type is RJ45 

  output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported 

  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 

  Last input never, output never, output hang never 

  Last clearing of "show interface" counters never 

  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 

  Queueing strategy: fifo 

  Output queue: 0/40 (size/max) 

  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 

  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 

     3 packets input, 276 bytes, 0 no buffer 

     Received 0 broadcasts (0 IP multicasts) 

     0 runts, 0 giants, 0 throttles 

     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 

     0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input 

     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns 

     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 

     0 unknown protocol drops 

     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 

     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output 

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 

b.  Având output-ul comenzii show interface gigabitEthernet 0/0 sau folosind output-ul de pe routerul 
dumneavoastră, răspundeți la următoarele întrebări: 

Care este tipul hardware-ului și adresa MAC a interfeței Gigabit Ethernet? 

____________________________________________________________________________________ 

Care este tipul de mediul al interfeței? Interfața este up sau down? 

____________________________________________________________________________________ 

c. Folosiți comanda show interfaces serial 0/0/0 pentru a vizualiza statusul interfeței Serial 0/0/0. 

Router# show interface serial 0/0/0 

Serial0/0/0 is administratively down, line protocol is down 

  Hardware is WIC MBRD Serial 

  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 20000 usec, 

     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 

  Encapsulation HDLC, loopback not set 
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  Keepalive set (10 sec) 

 Last input 07:41:21, output never, output hang never 

  Last clearing of "show interface" counters never 

  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 

  Queueing strategy: fifo 

  Output queue: 0/40 (size/max) 

  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 

  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 

     1 packets input, 24 bytes, 0 no buffer 

     Received 1 broadcasts (0 IP multicasts) 

     0 runts, 0 giants, 0 throttles 

     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 

     0 packets output, 0 bytes, 0 underruns 

     0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 

     0 unknown protocol drops 

     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 

     1 carrier transitions 

     DCD=down  DSR=down  DTR=down  RTS=down  CTS=down 

d. Având output-ul comenzii, răspundeți la următoarele întrebări: 

Care este tipul de încapsulare a frame-ului? 

___________________________________________________________________________________ 

Care este tipul de hardware? Interfața este up sau down? 

___________________________________________________________________________________ 

Dacă examinați un alt tip de router, includeți informația aici. 

1. De ce ați avea nevoie să utilizați un slot de expansiunea EHWIC? 

_______________________________________________________________________________________ 

2. De ce ați putea avea nevoie pentru a face upgrade la memoria Flash? 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Care este scopul portului mini-USB? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Care este scopul luminii de indicare ISM/WLAN de pe blackplane-ul unui router? La ce sereferă? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 


