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Laborator - Configurarea Setărilor de Bază ale Router-ului cu CLI 

IOS  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipament Interfață Adresă IP 

Masca de 

subreţea Default Gateway 

R1 G0/0 192.168.0.1 255.255.255.0 N/A 

 G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A 

PC-A NIC 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

PC-B NIC 192.168.0.3 255.255.255.0 192.168.0.1 

Obiective 

Partea 1: Configurați Topologia și Inițializați Dispozitivele 

 Cablați echipamentul astfel încât să se potrivească cu topologia rețelei. 

 Inițializați și reporniți routerul și siwtchul. 

Partea 2: Configurați Echipamentele și Verificați Conectivitatea 

 Atribuiți informație despre IPv4 static interfețelor calculatorului. 

 Configurați setările de bază ale routerului. 

 Verificați conectivitatea rețelei. 

 Configurați routerul pentru SSH. 

Partea 3: Afișați Informațiile despre Router 

 Preluați informația despre hardware și software de la router. 

 Interpretați output-ul din configurația de pornire. 

 Interpretați rezultatul din tabela de rutare. 

 Verificați starea interfețelor. 

Partea 4: Configurați IPv6 și Verificați Conectivitatea 

Context/Scenariu 

Acesta este un laborator cuprinzător pentru a recapitula comenzile IOS prezentate anterior. În Părțile 1 și 2 
veți cabla echipamentul și veți completa configurările de bază și setările interfeței IPv4 pe router. 
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În Partea 3, veți utiliza SSH pentru a vă conecta remote la router și veți utiliza comenzile IOS pentru a obține 
informații de la echipament necesare pentru a răspunde la întrebările despre router. În Partea 4, veți 
configura IPv6 pe router astfel încât PC-B să poate obține o adresă IP și apoi să verifice conectivitatea. 

În scopuri de averificare, acest laborator oferă comenzile necesare pentru anumite configurații ale routerului. 

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 routere, 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. 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. Consultați 
Apendix A pentru procedurile de inițializare și reîncărcare a echipamentelor. 

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) 

 2 Calculatoare (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 

Notă: Interfețele Gigabit Ethernet de pe ISR-urile Cisco 1941 au detectare automată și se poate folosi un 
calbu direct între router și PC-B. Dacă folosim un al model de router Cisco, este posibil să fie necesară 
folosirea unui cablu Ethernet inversor. 

Part 1: Configurați Topologia și Inițializați Dispozitivele 

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

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

b. Porniți toate echipamentele din topologie. 

Step 2: Inițializați și reîncărcați routerul și switchul. 

Notă: Apendixul A detaliază pașii necesară de inițializare și reîncărcare a echipamentelor. 

Part 2: Configurați Echipamentele și Verificați Conectivitatea 

Step 1: Configurați interfețele calculatorului. 

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

b. Configurați adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit pentru PC-B. 

Step 2: Configurați routerul. 

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

Router> enable 

Router# 

b. Intrați în modul global de configurare 
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Router# config terminal 

Router(config)# 

c. Atribuiți un nume de dispozitiv la router. 

Router(config)# hostname R1 

d. Dezactivați DNS lookup pentru ca routerul și switchul să nu încerce să traducă incorect comenzile 
introduse, deoarece acestea erau hostname-uri. 

R1(config)# no ip domain-lookup 

e. Se cere ca lungimea minimă a parolelor să fie de minim 10 caractere. 

R1(config)# security passwords min-length 10 

Pe lângă stabilirea unei lungimi minime, afișați alte modalități de a consolida parolele. 

____________________________________________________________________________________ 

f. Alocați cisco12345 ca parolă a modului EXEC criptat privilegiat.. 

R1(config)# enable secret cisco12345 

g. Alocați ciscoconpass ca parolă a consolei, stabiliți un timeout, permiteți autentificarea și adăugați 
comanda logging synchronous. Comanda logging synchronous sincronizează debug-ul și output-ul 
software-ului Cisco IOS și împiedică aceste mesaje să întrerupă introducerea de la tastatură. 

R1(config)# line con 0 

R1(config-line)# password ciscoconpass 

R1(config-line)# exec-timeout 5 0 

R1(config-line)# login 

R1(config-line)# logging synchronous 

R1(config-line)# exit 

R1(config)# 

Pentru comanda exec-timeout, ce reprezintă 5 și 0? 

____________________________________________________________________________________ 

h. Alocați ciscocvtypass ca parolă vty, stabiliți un timeout, permiteți autentificarea și adăugați comanda 
logging synchronous. 

R1(config)# line vty 0 4 

R1(config-line)# password ciscovtypass 

R1(config-line)# exec-timeout 5 0 

R1(config-line)# login 

R1(config-line)# logging synchronous 

R1(config-line)# exit 

R1(config)# 

i. Criptați toate parolele cu text în clar. 

R1(config)# service password-encryption 

j. Creați un banner care avertizează pe oricine care încearcă să acceseze dispozitivul pentru care accesul 
neautorizat este interzis. 

R1(config)# banner motd #Unauthorized access prohibited!# 

k. Configurați o adresă IP și descrierea interfeței. Activați ambele interfețe pe router. 

R1(config)# int g0/0 
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R1(config-if)# description Connection to PC-B 

R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 

R1(config-if)# no shutdown 

R1(config-if)# int g0/1 

R1(config-if)# description Connection to S1 

R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

R1(config-if)# no shutdown 

R1(config-if)# exit 

R1(config)# exit 

R1# 

l. Setați ceasului de pe router; de exemplu:  

R1# clock set 17:00:00 18 Feb 2013 

m. Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 

R1# copy running-config startup-config 

Destination filename [startup-config]? 

Building configuration... 

[OK] 

R1# 

Ce comandă ar reprezenta rezultatul reîncărcării routerului înainte de completarea comenzii copy 
running-config startup-config?  

____________________________________________________________________________________ 

Step 3: Verificați conectivitatea rețelei. 

a. Dați ping la PC-B dintr-un ecran de comandă din PC-A. 

Notă: Poate fi necesar să dezactivați firewall-ul de pe calculatoare. 

Comenzile ping s-au realizat cu succes? _________ 

După completarea acestei serii de comenzi, ce tip de acces remote ar putea fi utilizat pentru a accesa 
R1? 

____________________________________________________________________________________ 

b. Accesați remote R1 de la PC-A folosind clientul Telnet Tera Term. 

Deschideți Tera Term și introduceți adresa IP a interfeței G0/1 a lui R1 în câmpul Host: din fereastra Tera 
Term: New Connection. Asigurați-vă că butonul Telnet este selectat iar apoi dați clic pe OK pentru a vă 
conecta la router. 
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Accesul remote s-a realizat cu succes? ____  

De ce protocolul Telnet este considerat un risc la adresa securității? 

____________________________________________________________________________________ 

Step 4: Configurați routerul pentru acces SSH. 

a. Activați conexiunile SSH și creați un utilizator în baza de date locală a routerului. 

R1# configure terminal 

R1(config)# ip domain-name CCNA-lab.com 

R1(config)# username admin privilege 15 secret adminpass1 

R1(config)# line vty 0 4 

R1(config-line)# transport input ssh 

R1(config-line)# login local 

R1(config-line)# exit 

R1(config)# crypto key generate rsa modulus 1024 

R1(config)# exit 

b. Accesați remote R1 de la PC-A folosind clientul SSH Tera Term. 

Deschideți Tera Term și introduceți adresa IP a interfeței G0/1 a lui R1 în câmpul Host: din fereastra Tera 
Term: New Connection. Asigurați-vă că butonul SSH este selectat iar apoi dați clic pe OK pentru a vă 
conecta la router. 
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Accesul remote s-a realizat cu succes? ____ Da 

Part 3: Afișați Informația Routerului 

În Partea 3 veți utiliza comenzile show dintr-o sesiune SSH pentru a obține informații de la router. 

Step 1: Stabiliți o sesiune SSH la R1. 

Folosind Tera Term pe PC-B, deschideți o sesiune SSH la R1 la adresa IP 192.168.0.1 și conectați-vă ca 
administrator cu parola adminpass1. 

Step 2: Preluați informații importante despre hardware și software. 

a. Folosiți comanda show version pentru a răspunde la întrebările despre router. 

Care este numele imaginii IOS folosite de către router? 

____________________________________________________________________________________ 

Câte memorie NVRAM (non-volatile random-access memory) are routerul? 

____________________________________________________________________________________ 

Câtă memorie Flash are routerul? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

b. Comenzile show furnizează de multe ori mai multe ecrane de output-uri. Filtrarea output-ului permite unui 
utilizator să afișeze anumite secțiuni ale output-ului. Pentru a activa comanda filtering, introduceți 
caracterul (|) dupăo comandă show, urmată de un parametru de filtrare și o expresie de filtrare. Puteți 
potrivi output-ul cu expresia de filtrare folosind cuvântul cheie include pentru a afișa toate liniile din 
output-ul care conține expresii de filtrare. Filtrați comanda show version, folosind show version | 
include register pentru a răspunde la următoarea întrebare. 

Care este procesul de boot pentru router la următorul reload? 

____________________________________________________________________________________ 
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Step 3: Afișați configurarea de pornire. 

Folosiți comanda show startup-config pe router pentru a răspunde la următoarele întrebări. 

Cum sunt parolele prezentate în output? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Folosiți comanda show startup-config | begin vty. 

Care este rezultatul folosirii acestei comenzi? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Step 4: Afișați tabela de rutare pe router. 

Folosiți comanda show ip route pe router pentru a răspunde la următoarele întrebări. 

Ce cod este utilizat în tabela de rutare pentru a indica o rețea direct conectată?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Câte intrări de rută sunt codate cu un cod C în tabela de rutare? ____2 

Step 5: Afișați o listă scurtă de interfețe pe router. 

Folosiți comanda show ip interface brief pe router pentru a răspunde la următoarea întrebare. 

Ce comandă a modificat statusul porturilor Gigabit Ethernet din down în up?  

____________________________________________________________________________________ 

Part 4: Configurați IPv6 și Verificați Conectivitatea 

Step 1: Alocați adresele IPv6 la R1 G0/0 și activați rutarea IPv6. 

Notă: Alocarea unei adrese IPv6 în plus față de o adresă IPv4 pe o interfață este cunoascută ca dual 
stacking, deoarece ambele stive de protocoale IPv4 și IPv6 sunt active. Prin activarea rutării unicast IPv6 pe 
R1, PC-B primește prefixul de rețea G0/0 IPv6 R1 și poate configura automat adresa IPv6 și gateway-ul său 
implicit. 

a. Alocați o adresă unicast globală IPv6 la interfața G0/0, alocați adresa link-local împreună cu adresa 
unicast la interfață și activați rutarea IPv6. 

R1# configure terminal 

R1(config)# interface g0/0 

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64 

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local 

R1(config-if)# no shutdown 

R1(config-if)# exit 

R1(config)# ipv6 unicast-routing 

R1(config)# exit 

b. Folosiți comanda show ipv6 int brief pentru a verifica setările IPv6 pe R1. 
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Dacă nu este alocată nici o adresă IPv6 la G0/1, de ce apare ca [up/up]? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

c. Lansați comanda ipconfig command pe PC-B pentru a examina configurarea IPv6. 

Care este adresa IPv6 alocată lui PC-B? 

____________________________________________________________________________________ 

Care este gateway-ul default alocat la PC-B? ____________  

Lansați un ping de la PC-B la adresa link local a gateway-ului implicit din R1. S-a realizat cu succes? ___ 

Lansați un ping de la PC-B la adresa unicast IPv6 2001:db8:acad:a::1 din R1. S-a realizat cu succes? 
___ 

Reflecție 

1. Căutând o problemă de conectivitate a rețelei, un tehnician suspectează că o interfață nu a fost activată. Ce 
comandă show ar putea folosi tehnicianul pentru a depana această problemă? 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Cercetând o problemă de conectivitate a rețelei, un tehnician suspectează că o interfață a primit o mască de 
subrețea incorectă. Ce comandă show ar putea folosi tehnicianul pentru a depana această problemă? 

_______________________________________________________________________________________ 

3. După configurarea IPv6 pe R1 G0 / 0 PC-B LAN, dacă ar fi să dați ping de la PC-A la adresa IPv6 PC-B, 
vacesta se va realiza cu succes? Justificați? 

_______________________________________________________________________________________ 



Laborator - Configurarea Setărilor de Bază ale Router-ului cu CLI IOS 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 9 of 9 

 

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. 

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. Tastați comanda erase startup-config pentru a șterge configurarea de pornire 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 vi se cere să 
Continuați cu reîncărcarea, apăsați Enter pentru a confirma. (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. Motivul 

reîncărcării: Comanda Reload. 

Notă: Este posibil să vi se ceară să salvați configurarea existentă înainte de a încărca routerul. Tastați Nu 
și apăsați Enter. 

Configurarea sistemului a fost modificată. Salvare? (da/nu): nu 
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d. După ce router-ul se reîncarcă, vi se cere să introduceți dialogul inițial de configurare. Introduceți nu și 
apăsați Enter. 

Ați vrea să introduceți dialogul inițial de configurare? (da/nu): nu 

e. Vi se cere să finalizați autoinstalarea. Tastați yes și apăsați Enter. 

Ați vrea să finalizați auto-instalarea? (da): da 

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 bytes total (20886528 bytes free) 

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. În acest moment, puteți modifica numele fișierului sau puteți doar 
apăsa pe Enter dacă ați introdus numele corect. 

e. Vi se solicită să confirmați pentru ștergerea acestui fișier. Apăsați pe Enter pentru a confirma ștergerea. 
(Apăsând orice altă tastă, veți întrerupe ștergerea.) 

Delete flash:/vlan.dat? [confirm] 

Switch# 

f. Folosiți comanda erase startup-config pentru a șterge fișierul de configurare inițială din NVRAM. Vi se 
cere să confirmați ștergerea fișierului de configurare. Apăsați pe Enter pentru a confirma ștergerea 
acestui fișier. (Apăsând orice altă tastă, veți întrerupe operațiunea.) 

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. Vi se solicită 
să confirma'i reîncărcarea switchului. Apăsați Enter pentru a continua cu reîncărcarea. (Apăsând orice 
altă tastă, veți întrerupe reîncărcarea.) 

Switch# reload 

Proceed with reload? [confirm] 
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Notă: Este posibil să vi se ceară să salvați configurarea curentă înainte de reîncărcarea switchului. 
Tastați Nu și apăsați Enter. 

Configurarea sistemului a fost modificată. Save? [yes/no]: no 

h. După ce switchul se reîncarcă, ar trebui să vi se ceară să intrați în dialogul de configurare inițial. Tastați 
no și apăsați Enter. 

Ați vrea să introduceți dialogul inițial de configurare? (da/nu): nu 

Switch> 

 


