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Laborator – Configurarea Setărilor de Bază ale Switchului 

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipame

nt Interfață Adresă IP Subnet Mask Default Gateway 

S1 VLAN 99 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 

PC-A NIC 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1 

Obiective 

Partea 1: Cablaţi reţeaua şi Verificați Configurarea Implicită a Switchului 

Partea 2: Configurarea Setărilor de Bază ale Rețelei 

 Configurați setările de bază ale switch-ului. 

 Configurați adresa IP a calculatorului. 

Partea 3: Verificați și Testați Conectivitatea Rețelei 

 Afișați configurația echipamentului. 

 Testați conectivitatea end-to-end cu ping. 

 Testați capacitate de management remote cu Telnet 

 Salvați fișierul de configurare existent al switch-ului. 

Partea 4: Gestionaţi tabela de adrese MAC 

 Înregistrați adresa MAC a hostului. 

 Determinați adresele MAC pe care le-a învățat switchul. 

 Afișați opțiunile comenzii show mac address-table. 

 Setați o adresă MAC statică. 

Context/Scenariu 

   SVI-ul sau adresa de management poate fi utilizată pentru acces remote la switch pentru a afișa sau 
configura setări. Dacă SVI-ul VLAN 1 primește o adresă IP, în mod implicit, toate porturile din VLAN 1 au 
acces la adresa IP de management SVI.  

   Veți examina configurările switchului implicit înainte de a configura setările de bază ale switchului. Trei 
setări de bază ale switchului includ numele echipamentele, descrierea interfeței, parolele locale, message of 
the day , adresarea IP, setarea unei adrese MAC statice și demonstrarea utilizării unei adrese IP de 
management pentru management-ul remote al switchului.  Topologia constă într-un switch și un host care 
folosesc doar porturi de consolă și Ethernet. 
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Notă: Switch-ul utilizat este un Cisco Catalyst 2960 cu Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9 image). Pot fi 
folosite și switchuri 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 switchul a fost șters și că nu au configurații de pornire. Consultați Apendix A pentru 
procedurile de inițializare și reîncărcare a echipamentelor. 

Resurse necesare 

 1 Switch (Cisco 2960 cu Cisco IOS Release 15.0(2) imagine lanbasek9 sau comparabilă) 

 1 PC (Windows 7, Vista, sau XP cu program de emulare a terminalului, cum ar fi Tera Term și capacități 

de conectare prin Telnet) 

 Cabluri de consolă pentru a configura echipamentul cu Cisco IOS prin portul de consolă 

 Cablu Ethernet așa cum se arată în topologie 

Part 1: Cablaţi reţeaua şi Verificați Configurarea Implicită a Switchului 

În Partea 1, veți configura topologia rețelei și veți verifica setările switchului implicit. 

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

a. Cablați conexiunea prin consolă așa cum se arată în topologie. Nu conectați acum cablul Ethernet la PC-
A. 

Notă: Dacă folosiți Netlab, puteți opri F0/6 pe S1 care are același efect ca și neconectarea lui PC-A la S1. 

b. Creați o conexiune de consolă la switch de la PC-A folosind Tera Term sau alt program de emulare a 
terminalului. 

De ce trebuie să utilizați o conexiune prin consolă pentru a  configura în mod inițial switch-ul? De ce să 
nu conectați switchul prin  Telnet sau SSH? 

____________________________________________________________________________________ 

Step 2: Verificați Configurarea Implicită a Switchului. 

În această etapă, veți examina setările implicite ale switchului, cum ar fi configurarea curentă, informația 
despre IOS, proprietățile interfeței, informația VLAN-ului și memoria flash. 

   Accesul la modul EXEC privilegiat ar trebui restricționat prin protejarea parolei împotriva utilizării 
neautorizate deoarece asigură acces direct la modul de configurare gloval și la comenzile utilizate pentru a 
configura parametrii de funcționare. Veți seta parole mai târziu, în acest laborator. 

  Setul de comandă al modului EXEC privilegiat include acele comenzi aflate în modul EXEC al utilizatorului, 
precum și comanda  configure prin care se obține accesul la modurile de comandă rămase. Folosiți 
comanda enable pentru a intra în modul EXEC privilegiat. 

a. Presupunând că switch-ul nu are un fișier de configurare stocat într-o memorie NVRAM, veți fi în prompt-
ul modulul EXEC al utilizatorului pe switch cun un prompt de Switch>. Folosiți comanda enable pentru a 
intra în modul EXEC privilegiat. 

Switch> enable 

Switch# 

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

Verificați fișierul de configurare cu comanda show running-config din modul EXEC privilegiat.               

Notă: Apendixul A detaliază pașii necesară de inițializare și reîncărcare a echipamentelor. 
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b. Examinați fișierul de configurare curent. 

Switch# show running-config 

Câte interfețe FastEthernet are un switch 2960?  

Câte interfețe Gigabit Ethernet are un switch 2960?  

Care este intervalul de valori pentru liniile vty?  

c. Examinați fișierul de configurare inițial în NVRAM. 

Switch# show startup-config 

startup-config is not present 

De ce apare acest mesaj? _________________________________________________________ 

d. Examinați caracteristicile lui SVI pentru VLAN 1. 

Switch# show interface vlan1 

Există o adresă IP alocată la VLAN 1?  

Care este adresa MAC a lui SVI? Răspunsurile vor varia. 

Interfața este up? 

____________________________________________________________________________________ 

e. Examinați proprietățile IP-ului pentru SVI-ul VLAN-ului 1. 

Switch# show ip interface vlan1 

Ce output vedeți? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

f. Conectați cablul Ethernet al lui PC-A la portul 6 de pe switch și examinați proprietățile IP ale SVI-ului 
pentru VLAN 1. Lăsați timp switchului și calculatorului să negocieze parametrii pentru duplex și viteză. 

  Notă: Dacă folosiți Netlab, activați interfața F0/6 pe S1. 

Switch# show ip interface vlan1 

Ce output vedeți? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

g. Examinați informația despre versiunea IOS-ului Cisco de pe switch. 

Switch# show version 

Care este versiunea IOS-ului Cisco pe care o utilizează switchul? 
______________________________________ 

Care este filename-ul imaginii de sistem?  
______________________________________________________ 

Care este adresa MAC de bază a acestui switch? Răspunsurile pot varia. 
_________________________________ 

h. Examinați proprietățile implicite ale interfeței FastEthernet utilizată de către PC-A. 

Switch# show interface f0/6 

Interfața este up sau down? _____________________ 
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Ce eveniment ar determina interfața să fie up? 
________________________________________________ 

Care este adresa MAC a interfeței? ___________________________  

Care este setarea duplex și de viteză a interfeței? ______________________  

i. Examinați setările VLAN implicite ale switchului. 

Switch# show vlan 

Care este numele implicit al lui VLAN 1? ____________ 

Ce porturi sunt în acest VLAN? 
___________________________________________________________ 

Este VLAN 1 activ? ____________ 

Ce tip de VLAN este VLAN-ul implcit? _______________  

j. Examinați memoria flash. 

Dați una din următoarele comenzi pentru a examina conținuturile directorului flash. 

Switch# show flash 

Switch# dir flash: 

Fișierele au o extensie de fișier, cum ar fi .bin, la capătul unui nume de fișier. Directoarele nu au o 
extensie de fișier. 

Care este filename-ul imaginii Cisco IOS? ______________________________________________ 

Part 2: Configurați Setările de Bază ale Rețelei 

În Partea 2, veți configura setările de bază pentru switch și calculator. 

Step 1:  

   Alocarea unei adrese IP pe switch este doar primul pas.  Telnet și SSH sunt două dintre cele mai comune 
metode de management. Toată informația trimisă între două echipamente este trimisă în text clar. Parolele și 
alte informații importante pot fi ușor vizualizate dacă sunt capturate de un sniffer de pachete. 

a. Presupunând că switchul nu are un fișier de configurare stocat în NVRAM, verificați dacă vă aflați în 
modul EXEC privilegiat. Introduceți enable dacă prompt-ul s-a modificat în Switch>. 

Switch> enable 

Switch# 

b.  

Switch# configure terminal 

Introduceți comenzile de configurare, una pe linie. La final puneți CNTL/Z. 

Switch(config)# 

 

c. Alocați hostname-ul switch-ului. 

Switch(config)# hostname S1 

S1(config)# 

d. Configurați criptarea parolei. 

S1(config)# service password-encryption 

S1(config)# 
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e.    

S1(config)# enable secret class 

S1(config)# 

f. Împiedicați lookup-urile DNS nedorite. 

S1(config)# no ip domain-lookup 

S1(config)# 

g.  

S1(config)# banner motd # 

Introduceți mesajul text.  Finalizați cu caracterul ‘#’. 

Accesul neautorizat este strict interzis. # 

h.  

S1(config)# exit 

S1# 

*Mar  1 00:19:19.490: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

S1# exit 

S1 con0 is now available 

 

 

 

 

Press RETURN to get started. 

 

 

Unauthorized access is strictly prohibited. 

S1> 

 

_________  

 

Mergeți înapoi la modul EXEC privilegiat din modul EXEC al utilizatorului. Introduceți class ca parolă, 
atunci când vi se cere. 

S1> enable 

Password: 

S1# 

Note: The password does not display when entering. 

i. Intrați în modul de configurare global pentru a seta adresa IP a lui SVI pentru switch. Acest lucru permite 
management-ul remote al switchului. 

Înainte să puteți gestiona de la distanță S1 din PC-A, trebuie să alocați o adresă IP switchului. 
Configurarea implicită a switchului este să aibă managementul controlat prin VLAN 1. În orice caz, o 
practică utilă pentru configurarea de bază a switchului este să modificați VLAN-ul de management la un 
alt VLAN decât VLAN 1. 

În scopuri de management, utilizați VLAN 99. Selecția de VLAN 99 este arbitrară și nu implică în niciun 
fel faptul că ar trebui să utilizați mereu VLAN 99. 

Mai întâi, creați noul VLAN 99 de pe switch. Apoi setați adresa IP a switchului la 192.168.1.2 cu o mască 
de subrețea de 255.255.255.0 pe VLAN-ul 99 al interfeței virtuale interne. 
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S1# configure terminal 

S1(config)# vlan 99 

S1(config-vlan)# exit 

S1(config)# interface vlan99 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to down 

S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 

S1(config-if)# no shutdown 

S1(config-if)# exit 

S1(config)# 

Observați că interfața de pe VLAN 99 este down chiar dacă ați introdus comanda no shutdown. Interfața 
este momentan down deoarece nu există porturi de switch alocate la VLAN 99. 

j. Alocați toate porturile de utilizator la VLAN 99. 

S1(config)# interface range f0/1 – 24,g0/1 - 2 

S1(config-if-range)# switchport access vlan 99 

S1(config-if-range)# exit 

S1(config)# 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up 

Pentru a stabili conectivitatea între host și switch, porturile utilizate de host trebuie să fie în același VLAN 
cu switchul. Observați în output-ul de mai sus că interfața VLAN 1 devine down deoarece nici unul din 
porturi nu este alocat la VLAN 1. După câteva secunde, VLAN 99 devine up deoarece cel puțin un port 
activ este acum alocat la VLAN 99. 

k. Lansați comanda show vlan brief pentru a verifica dacă toate porturile de utilizator sunt în VLAN 99.  

S1# show vlan brief 

 

VLAN Name                             Status    Ports 

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

1    default                          active 

99   VLAN0099                         active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 

                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 

                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 

                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 

                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 

                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 

                                                Gi0/1, Gi0/2 

1002 fddi-default                     act/unsup 

1003 token-ring-default               act/unsup 

1004 fddinet-default                  act/unsup 

1005 trnet-default                    act/unsup 

l. Configurați gateway-ul default IP pentru S1. Dacă nu este setat nici un gateway, switchul nu poate fi 
gestionat dintr-o rețea remote care se află mai departe de un router. Răspunde la ping-uri dintr-o rețea 
remote. Deși această activitate nu include un gateway IP extern, presupuneți că veți conecta eventual 
LAN-ul la un router pentru acces extern. Presupunând că interfața LAN de pe router este 192.168.1.1, 
setați gateway-ul implicit pentru switch. 

S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1 

S1(config)# 
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m. Accesul la portul de consolă ar trebui să fie, de asemenea, limitat. Configurarea implicită permite toate 
conexiunile prin consolă fără a avea nevoie de o parolă. Pentru a împiedica mesajele de console să 
întrerupă comenzi, utilizați opțiunea delogging synchronous. 

S1(config)# line con 0 

S1(config-line)# password cisco 

S1(config-line)# login 

S1(config-line)# logging synchronous 

S1(config-line)# exit 

S1(config)# 

n.       

S1(config)# line vty 0 15 

S1(config-line)# password cisco 

S1(config-line)# login 

S1(config-line)# end 

S1# 

*Mar  1 00:06:11.590: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

De ce este necesară comanda login? 

_________________________________________________ 

Step 2: Configurați o adresă IP pe PC-A. 

Alocați adresa IP și masca de subrețea la calculator, așa cum se arată în Tabela de Adresare. O versiune 
prescurtată a procedurii este descrisă aici. Un gateway implicit nu este necesar pentru această topologie; cu 
toate  acestea, aveți posibilitatea să introduceți 192.168.1.1 pentru a simula  un router atașat la S1. 

1) Clic pe pictograma Start > Control Panel. 

2) Clic pe View By: și selectați Small icons. 

3) Alegeți Network and Sharing Center > Change adapter settings. 

4) Selectați Local Area Network Connection, dați clic dreapta și alegeți Properties. 

5) Alegeți Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) > Properties. 

6) Dați clic pe butonul Use the following IP address și introduceți adresa IP și masca de subrețea. 

Part 3: Testați și Verificați Conectivitatea Rețelei 

În partea 3, veți verifica și documenta configurarea switchului, veți testa conectivitatea end-to-end între PC-A 
și S1 și veți testa capacitatea de management remote a switchului. 

Step 1:  

Din conexiunea dumneavoastră de consolă la PC-A, afișați și verificați configurarea switchului.    Folosiți bara 
cu spațiu pentru a avansa în paginare. 

a. Un exemplu de configurare este afișat aici. Setările pe care le-ați configurat sunt evidențiate cu galben. 
Celelalte setările sunt implicite pentru IOS. 

S1# show run 

Building configuration... 

 

Current configuration : 2206 bytes 

! 
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version 15.0 

no service pad 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname S1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2 

! 

no aaa new-model 

system mtu routing 1500 

! 

! 

no ip domain-lookup 

! 

<output omitted> 

! 

interface FastEthernet0/24 

 switchport access vlan 99 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

! 

interface GigabitEthernet0/2 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 no ip route-cache 

! 

interface Vlan99 

 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 

 no ip route-cache 

! 

ip default-gateway 192.168.1.1 

ip http server 

ip http secure-server 

! 

banner motd ^C 

Unauthorized access is strictly prohibited. ^C 

! 

line con 0 

 password 7 104D000A0618 

 logging synchronous 

 login 

line vty 0 4 

 password 7 14141B180F0B 
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 login 

line vty 5 15 

 password 7 14141B180F0B 

 login 

! 

end 

 

S1# 

b. Verificați setările VLAN-ului 99 de management. 

S1# show interface vlan 99 

Vlan99 is up, line protocol is up 

  Hardware is EtherSVI, address is 0cd9.96e2.3d41 (bia 0cd9.96e2.3d41) 

  Internet address is 192.168.1.2/24 

  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, 

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

  Encapsulation ARPA, loopback not set 

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

  Last input 00:00:06, output 00:08:45, 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 

     175 packets input, 22989 bytes, 0 no buffer 

     Received 0 broadcasts (0 IP multicast) 

     0 runts, 0 giants, 0 throttles 

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

     1 packets output, 64 bytes, 0 underruns 

     0 output errors, 0 interface resets 

     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 

Care este lățimea de bandă pe această interfață? ________________ 1000000 Kb/s (1 Gb/sec) 

Care este starea pentru VLAN 99? _________ up 

Care este starea pentru line protocol? _________ up 

Step 2: Testați conectivitatea end-to-end cu ping. 

a. Din prompt-ul de comandă de pe PC-A, dați ping mai întâi la adresa lui PC-A. 

C:\Users\User1> ping 192.168.1.10 

b. Din prompt-ul de comandă al lui PC-A, dați ping la adresa de management SVI a lui S1. 

C:\Users\User1> ping 192.168.1.2 

Pentru că PC-A trebui să rezolve adresa MAC a lui S1 prin ARP, primul pachet poate expira.       

Step 3: Testați și verificați managementul remote pentru S1. 

  Acum veți utiliza Telnet pentru a accesa remote switchul. În acest laborator, PC-A și S1 sunt unul lângă 
celălalt. Într-o rețea de producție, switchul ar putea fi într-un dulap de cablare la un etaj superior, iar 
calculatorul de management să fie undeva la parter. În această etapă, veți utiliza Telnet pentru a accesa 
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remote switchul S1 folosind adresa de management SVI. Telnet nu este un protocol securizat; cu toate 
acestea, îl veți folosi pentru a testa accesul de la distanță. Toată informația trimisă de Telnet, inclusiv parole 
și comenzi, este trimisă prin sesiune în text clar.    

Notă: Dacă utilizați Windows 7, administratorul ar putea avea nevoie să activeze protocolul Telnet.   Pentru a 
instala clientul Telnet, deschideți o fereastră cmd și tastați pkgmgr /iu:“TelnetClient” Un exemplu este 
prezentat mai jos. 

C:\Users\User1> pkgmgr /iu:”TelnetClient” 

a.    Parola este cisco. 

C:\Users\User1> telnet 192.168.1.2 

b.    Accesați modul EXEC privilegiat. 

c. Tastați exit pentru a finaliza sesiunea Telnet. 

Step 4: Salvați fișierul de configurare existent al switch-ului. 

Salvați configurarea. 

S1# copy running-config startup-config 

Destination filename [startup-config]? [Enter] 

Building configuration... 

[OK] 

S1# 

Part 4: Gestionaţi tabela de adrese MAC 

În Partea 4, veți determina adresa MAC pe care a învățat-o switch-ul, veți configura o adresă MAC statică pe 
o interfață a switchului, iar apoi veți șterge adresa MAC statică de pe acea interfață. 

Step 1: Înregistrați adresa MAC a hostului. 

Din prompt-ul de comandă de pe PC-A, lansați comanda ipconfig /all pentru a determina și înregistra 
adresele de Layer 2 (fizice) ale plăcii de rețea de pe calculator. 

_______________________________________________________________________________________ 

Step 2: Determinați adresele MAC pe care le-a învățat switchul. 

Afișați adresele MAC folosind comanda show mac address-table. 

S1# show mac address-table 

Câte adrese dinamice sunt? ____________  

Câte adrese MAC sunt în total? ____________  

Adresa MAC dinamică se potrivește cu adresa MAC a lui PC-A? ____________  

Step 3: Afișați opțiunile comenzii show mac address-table. 

a. Afișați opțiunile tabelei de adrese MAC. 

S1# show mac address-table ? 

Câte opțiuni sunt disponibile pentru comanda show mac address-table? ____________  

b. Lansați comanda show mac address-table dynamic pentru a afișa doar adresele MAC care au fost 
învățate dinamic. 
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S1# show mac address-table dynamic 

Câte adrese dinamice sunt? ____________  

c. Verificați intrarea adresei MAC pentru PC-1. Formatul adresei MAC pentru această comandă este 
xxxx.xxxx.xxxx. 

S1# show mac address-table address <PC-A MAC here> 

Step 4: Setați o adresă MAC statică. 

a. Ștergeți tabela de adresă MAC. 

Pentru a șterge adresele MAC existente, folosiți comanda clear mac address-table din modul EXEC 
privilegiat. 

S1# clear mac address-table dynamic 

b. Verificați dacă tabela de adrese MAC afost ștearsă. 

S1# show mac address-table 

Câte adrese MAC statice sunt? ________________________________________________ 

Câte adrese dinamice sunt? __________________________________________________ 

c. Examinați din nou tabela MAC. 

Cel mai probabil, o aplicație care funcționează pe calculatorul dumneavoastră a trimis deja un frame către 
placa de rețea a lui S1. Priviți din nou la tabela de adresă MAC în modul EXEC privilegiat pentru a vedea 
dacă S1 a reînvățat adresa MAC pentru PC-A. 

S1# show mac address-table 

Câte adrese dinamice sunt? _________ 1 

De ce s-a realizat o modificare de la ultima afișare? 
_________________________________________________ 

Dacă S1 nu a reînvățat încă adresa MAC pentru PC-A, dați ping la adresa IP a lui VLAN 99 a switcului de 
pe PC-A, iar apoi repetați comanda show mac address-table/ 

d. Setați o adresă MAC statică. 

Pentru a specifica la ce porturi se poate conecta un host, o opțiune este crearea unei referențieri statice a 
adresei MAC a hostului la un port. 

Configurați o adresă MAC statică pe F0/6 folosind adresa care a fost înregistrată pentru PC-A în Partea 
4, Pasul 1. Adresa MAC 0050.56BE.6C89 este utilizată doar ca un exemplu. Trebuie să utilizați adresa 
MAC a lui PC-A, care este diferită de cea dată aici ca exemplu. 

S1(config)# mac address-table static 0050.56BE.6C89 vlan 99 interface 

fastethernet 0/6 

e. Verificați intrările din tabela de adrese MAC. 

S1# show mac address-table 

 _____________________________________________________  

 

f. Stergeși intrarea MAC statică. Intrați în modul de configurare global și ștergeți comanda plasând un no în 
față. 

Nota: Adresa MAC  0050.56BE.6C89 este utilizată doar în exemplu. Folosiți adresa MAC a lui PC-A. 

S1(config)# no mac address-table static 0050.56BE.6C89 vlan 99 interface 

fastethernet 0/6 
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g. Verificați dacă adresa MAC statică a fost ștearsă. 

S1# show mac address-table 

Câte adrese MAC statice sunt în total? ________________________________________________20 
(variază) 

Reflecție 

1. De ce ar trebui să configurați liniile vty pentru switch? 

_______________________________________________________________________________________ 

2. De ce să modificați VLAN-ul 1 implicit într-un alt număr de VLAN diferit? 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Cum puteți împiedica trimiterea parolelor în text clar? 

_______________________________________________________________________________________ 

4. De ce să configurați o adresă MAC statică pe o interfață de port? 

_______________________________________________________________________________________ 

Apendix A: Inițializarea și Reîncărcarea unui Router și a unui Switch 

Step 1:   Inițializați și reîncărcați routerul. 

a. Atașați cablul de consolă la router și activați modul privilegiat EXEC. 

Router> enable 

Router# 

b. Introduceți comanda erase startup-config pentru a șterge configurarea inițială din NVRAM.  

Router# erase startup-config 

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

[OK] 

Erase of nvram: complete 

Router# 

c. Folosiți comanda reload pentru a îndepărta o configurare veche din memorie. Când apare Proceed with 
reload?, apăsați pe Enter. (Apăsând orice altă tastă, veți întrerupe reîncărcarea.) 

Router# reload 

Proceed with reload? [confirm] 

*Nov 29 18:28:09.923: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: 

Reload Command. 

   Răspundeți tastând no și apăsați pe Enter. 

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: nu 

d. După ce router-ul se reîncarcă, vi se cere să introduceți dialogul inițial de configurare. Introduceți nu și 
apăsați Enter. 

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

e. Un alt prompt vă cere să terminați autoinstall. Răspundeți tastând yes și apăsați pe Enter. 

Would you like to terminate autoinstall? [yes]: yes 
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Step 2:   Inițializați și reîncărcați switchul.  

a. Atașați cablul de consolă la switch și introduceți modul privilegiat EXEC. 

Switch> enable 

Switch# 

b. Folosiți comanda show flash pentru a determina dacă au fost create VLAN-uri pe switch. 

Switch# show flash 

Directory of flash:/ 

 

    2  -rwx        1919   Mar 1 1993 00:06:33 +00:00  private-config.text 

    3  -rwx        1632   Mar 1 1993 00:06:33 +00:00  config.text 

    4  -rwx       13336   Mar 1 1993 00:06:33 +00:00  multiple-fs 

    5  -rwx    11607161   Mar 1 1993 02:37:06 +00:00  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin 

    6  -rwx         616   Mar 1 1993 00:07:13 +00:00  vlan.dat 

 

32514048 octeți totali (20886528 octeți liberi) 

Switch# 

c. Dacă fișierul vlan.dat se afla în flash, atunci ștergeți acest fișier. 

Switch# delete vlan.dat 

Delete filename [vlan.dat]? 

d. Vi se cere să verificați numele fișierului. Dacă ați introdus numele corect, apăsați Enter; în caz contrar, 
puteți schimba numele fișierului. 

e. Vi se solicită să confirmați pentru ștergerea acestui fișier. Pentru a confirma, apăsați pe Enter. 

Delete flash:/vlan.dat? [confirm] 

Switch# 

f. Folosiți comanda erase startup-config pentru a șterge fișierul de configurare inițială din NVRAM. Vi se 
solicită să ștergeți fișierul de configurare. Pentru a confirma, apăsați pe Enter. 

Switch# erase startup-config 

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

[OK] 

Erase of nvram: complete 

Switch# 

g. Reîncărcați switch-ul pentru a îndepărta orice informație de configurare veche din memorie. Veți primi un 
prompt pentru a confirma reîncărcărcarea switchului. Apăsați Enter pentru a continua. 

Switch# reload 

Proceed with reload? [confirm] 

Notă: Este posibil să primiți un prompt pentru a salva configurarea existentă înainte de reîncărcarea 
switch-ului. Răspundeți tastând no și apăsați pe Enter. 

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no 

h. După ce switch-ul s-a reîncărcat, ar trebui să vedeți un ecran pentru a introduce dialogul inițial de 
configurare.    

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

Switch> 

 


