
 

© 2013 Cisco și/sau membrii săi.Toate drepturile sunt rezervate.Acest document face parte din  1 publică 4Cisco.Pagina 1 din 4 

Packet Tracer - Configurați Setările Inițiale ale Routerului 

Topologie 

 

Obiective 

Partea 1: Verificați Configurarea Implicită a Routerului  

Partea 2: Configurați și verificați Configurarea Inițială a Routerului  

Partea 3: Salvați fișierul de configurare existent  

Context 

În această activitate, veți efectua configurări de bază ale routerului.Veți securiza accesul la CLI și la porturile 
de consolă folosind parolele criptate și în text clarVeți configura și mesajele pentru utilizatorii care se 
autentifică la router.Aceste bannere sunt utilizate și pentru a avertiza utilizatorii neautorizați asupra faptului că 
accesul este interzis.În final, veți verifica și salva configurările dumneavoastră curente. 

Part 1: Verificați Configurarea Implicită a router-ului 

Step 1: Stabiliți o conexiune de consolă la R1. 

a. Alegeți un cablu de consolă din coenxiunile disponibile. 

b. Dați clic pe PCA și selectați RS 232.  

c. Dați clic pe R1 și selectați Console.  

d. Clic pe PCA > fila Desktop > Terminal.  

e. Clic pe OK și apăsați ENTER.Acum puteți configura R1. 

Step 2: Introduceți modul privilegiat și examinați configurarea curentă. 

Puteți accesa toate comenzile din modul EXEC privilegiat.În orice caz, deoarece mai multe comenzi 
privilegiate configurează parametrii de operare, accesul privilegiat ar trebui protejat prin parole pentru a 
împiedica utilizarea neautorizată.  

a. Intrați în modul EXEC privilegiat intrând în comanda enable: 

Router> enable  

Router#  

Observați că prompt-ul s-a modifica în configurare pentru a reflecta modul EXEC privilegiat. 

b. Introduceți comanda show running-config: 

Router# show running-config 

c. Răspundeți la următoarele întrebări: 
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Care este hostname-ul routerului? Router 

Câte interfețe Fast Ethernet are Router? 4 

Câte interfețe Gigabit Ethernet are Router? 2 

Câte interfețe Serial are routerul? 2 

Care este intervalul de valori pentru liniile vty? 0-4 

d. Afișați conținutul curent pentru NVRAM.  

Router# show startup-config 

startup-config is not present 

De ce routerul răspunde cu mesajul startup-configis not present?  

Part 2: Configurați și verificați Configurarea Inițială a Routerului  

Pentru a configura parametrii pe un router este posibil să vi se ceară să treceți prin mai multe moduri diferite 
de configurare.Observați cum se modifică ecranul pe măsură ce navigați în router. 

Step 1: Configurați setările inițial pe R1. 

Notă: Dacă nu vă amintiți comenzile, consultați acest topic.Comenzile sunt la fel cu cele configurate de 
dumneavoastră pe switch. 

a. R1 ca hostname. 

b. Folosiți următoarele parole: 

1) Consolă: letmein 

2) EXEC privilegiat, necriptat: cisco 

3) EXEC privilegiat, criptat: itsasecret 

c. Criptați toate parolele cu text în clar. 

d. Mesajul zilei: Accesul neautorizat este strict interzis. 

. 

Step 2: Verificați setările inițiale pe R1. 

a. Verificați setările inițiale vizualizând configurarea pentru R1.Ce comandă utilizați?  

b. Ieșiți din sesiunea curentă de consolă până când vedeți următorul mesaj: 

R1 con0 este disponibil. 

 

Apasă pe RETURN pentru a începe. 

c. Apăsați pe ENTER; ar trebui să vedeți următorul mesaj: 

Accesul neautorizat este strict interzis. 

 

Verificarea Accesului Utilizatorului 

 

Parolă: 

De ce fiecare router ar trebui să aibă un banner cu MOTD? Fiecare router ar trebui să aibă un astfel de 
banner pentru a preveni utilizatorii neautorizați asupra faptului că accesul este interzis, dar poate fi utilizat 
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și pentru a trimite mesaje personalului tehnic (implementarea opririlor de sistem sau cine trebuie 
contactat pentru a primi acces). 

Dacă nu vi se cere o parolă, ce comandă din linia de consolă ați uitat să configurațiIntroduceți parolele 
necesare pentru a vă reîntoarce în modul EXEC privilegiat.  

De ce comanda enable secret password ar permite accesul la modul EXEC privilegiat iar enable 
password nu va fi valid?  

Dacă configurați mai multe parole pe router, acestea sunt afișate în fișierul de configurare ca text în clar 
sau criptat?  

Part 3: Salvați fișierul de configurare existent  

Step 1: Salvați fișierul de configurare în NVRAM. 

a. Ați configurat setările inițiale pentru R1.Acum realizați un back up pentru fișierul de configurare curent pe 
NVRAM pentru a vă asigura că modificările efectuate nu sunt pierdute în cazul în care sistemul este 
repornit sau se oprește curentul. 

Ce comandă ați introdus pentru a salva configurarea pe NVRAM?  

Care este cea mai scurtă și concisă versiune pentru această comandă?  

Ce comandă afișează conținutul din NVRAM?  

b. Verificați dacă toți parametrii configurați sunt înregistrați.Dacă nu, analizați rezultatul și determinați ce 
comenzi nu au fost efectuate sau nu au fost introduse corect.Puteți da clic și pe Check Results în 
fereastra cu instrucțiuni. 

Step 2: Bonus opțional: Salvați fișierul de configurare inițial în flash. 

Deși veți învăța mai multe despre gestiunea stocării flash pe un router în capitolele ulterioare, ați putea fi 
interesat să aflați acum că - fiind o procesură de backup - puteți salva fișierul dumneavoastră de configurare 
inițială în flash.În mod implicit, routerul încă încarcă configurarea inițială din NVRAM, dar dacă NVRAM este 
corupt, puteți restaura configurarea inițială prin copierea din flash. 

Realizați următorii pași pentru a salva configurarea inițială în flash. 

a. Examinați conținuturile din flash folosind comanda show flash: 

R1# show flash 

Câte fișiere sunt stocate acum în flash?  

Care din aceste fișiere credeți că este imaginea IOS?  

De ce credeți că acest fișier este imaginea IOS?  

b. Salvați fișierul de configurare inițial pe flash utilizând următoarele comenzi: 

R1# copy startup-config flash 

Destination filename [startup-config] 

Routerul solicită stocare fișierului în flash utilizând numele din paranteze.Dacă răspunsul este da, atunci 
apăsați ENTER; dacă nu, tastați un nume corespunzător și apăsați pe ENTER. 

c. Folosiți comanda show flash pentru a verifica dacă fișierul de configurare inițial este acum stocat în 
flash. 
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Rubrica Scorului Sugerat  

Secțiunea Activitate 

Locația 

Întrebării 

Puncte 

Posibile 

Punctaj 

obținut 

Partea 1: Verificați 
Configurarea Implicită a 
Routerului 

Pas 2c 10  

Pasul 2d 2  

Total Partea 1 12  

Partea 2: Configurați și 
verificați Configurarea 
Inițială a Routerului  

Pasul 2a 2  

Pas 2c 5  

Pasul 2d 6  

Total Partea 2 13  

Partea 3: Salvați fișierul 
de configurare existent 

Pasul 1a 5  

Pasul 2a 
(bonus)  5  

Total Partea 3 10  

Scorul din Packet Tracer 80  

Scor Total (cu bonus) 105  

 

 


