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

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 

S1 VLAN 1 N/A N/A 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 

Partea 2: Configurați Echipamentele și Verificați Conectivitatea 

Partea 3: Configurați Router-ul pentru a permite accesul CCP 

Partea 4: (Opțional) Instalați și Configurați CCP pe PC-A 

Partea 5: Configurați Setările lui R1 Utilizând CCP 

Partea 6: Folosiți Utilitățile CCP 

Context/Scenariu 

Cisco Configuration Professional (CCP) este o aplicați bazată pe calculator care furnizează management 
bazat pe GUI pentru echipamente pentru Routere cu Servicii Integrate (ISRs). Acesta simplifică configurarea 
rutării, firewall-ulul, VPN-ului, WAN-ului, LAN-ului și a altor setări prin meniuri și wizard-uri ușor de utilizat. 

În acest laborator veți configura setările routerului folosind configurarea de la laboratorul anterior din acest 
capitol. Conectivitatea de Layer 3 trebuie stabilită între calculatorul cu CCP (PC-A) și R1 înainte ca CCP să 
poată stabili o conexiune. În plus, autentificarea și accesul HTTP trebuie configurate pe R1. 

Veți descărca și instala CCP pe calculator și îl veți utiliza pentru a monitoriza statusul interfeței lui R1, pentru 
a configura o interfață, pentru a seta ziua și ora, pentru a adăuga un utilizator la baza de date locale și pentru 
a edita setările vty. Veți utiliza și câteva din utilitățile incluse în CCP. 

Notă: Configurările routerului efectuate folosind CCP generează comenzi IOS CLI. CCP poate fi foarte util la 
configurarea unor caracteristici mai complexe ale routerului deoarece nu necesită anumite cunoștințe cu 
privire la sintaxa comenzii din Cisco IOS. 

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 
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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. 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 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: Cerințele de sistem ale calculatorului pentru CCP versiunea 2.6 sunt: 

 procesor de 2 GHz sau mai rapid 

 Minim 1 GB DRAM; 2 GB recomandat 

 400 MB de spațiu disponibil pe hard disk 

 Internet Explorer 6.0 sau mai recent 

 Rezoluția ecranului de 1024x768 sau mai mare 

 Java Runtime Environment (JRE) versiunea1.6.0_11 sau mai recentă. 

 Adobe Flash Player versiunea 10.0 sau mai recentă, cu Debug setat pe No 

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 alt 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. 

Part 2: Configurați Echipamentele și Verificați Conectivitatea 

În Partea 2, veți configura setările de bază, cum ar fi adresele IP ale interfeței (doar G0/1), accesul sigur la 
echipamente și parolele. Pentru numele dispozitivelor și informații despre adrese, faceți referire la Topologie 
și la Tabela de Adresare. 

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. 
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Step 2: Configurați routerul. 

Notă: Nu configurați G0/0 în acest moment. Veți configura această interfață mai târziu, în acest laborator, 
folosind CCP. 

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

b. Intrați în modul global de configurare 

c. Dezactivați DNS lookup. 

d. Atribuiți un nume de dispozitiv la router. 

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

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

g. Alocați ciscoconpass ca parolă a consolei și permiteți autentificarea. 

h. Alocați ciscocvtypass ca parolă vty și permiteți autentificarea. 

i. Configurați synchronous logging pentru liniile de consolă și vty. 

j. Criptați toate parolele cu text în clar. 

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

l. Configurați adresele IP, o descriere a interfeței și activați interfața G0/1 pe router. 

m. Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 

Step 3: Verificați conectivitatea rețelei. 

Verificați dacă puteți da ping la G0/1 din R1 de pe PC-A. 

Part 3: Configurați Router-ul pentru a permite accesul CCP 

În Partea 3 veți configura routerul pentru a permite accesul CCP activând serviciile serverelor HTTP și 
HTTPS. De asemenea veți activa autentificarea HTTP pentru a utiliza baza de date locală. 

Step 1: Activați serviciile serverului HTTP și HTTPS pe router. 

R1(config)# ip http server 

R1(config)# ip http secure-server 

Step 2: Activați autentificarea HTTP pentru a utiliza baza de date locală pe router. 

R1(config)# ip http authentication local 

Step 3: Configurați routerul pentru acces CCP. 

Alocați un utilizator la baza de date locală a routerului pentru a accesa CCP folosind numele de utilizator 
admin și parola adminpass1. 

R1(config)# username admin privilege 15 secret adminpass1 

Part 4: (Opțional) Instalați și Configurați PCC pe PC-A 

Step 1: Instalați CCP. 

Notă: Acest pas poate fi omis dacă CCP este deja instalat pe PC-A. 

a. Descărcați CCP 2.6 de pe site-ul web Cisco: 
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http://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=281795035&softwareid=282159854&release=2.6
&rellifecycle=&relind=AVAILABLE&reltype=all 

b. Alegeți fișierul cisco-config-pro-k9-pkg-2_6-en.zip. 

Notă: Verificați dacă ați selectat fișierul CCP corect nu CCP Express. Dacă există o versiune mai recentă 
pentru CCP, puteți să o descărcați; în orice caz, acest laborator este bazat pe CCP 2.6. 

c. Fiți de acord cu termenii și condițiile, descărcați și salvați fișierul în locația dorită. 

d. Deschideți fișierul zip și rulați CCP-ul executabil. 

e. Urmați instrucțiunile pentru a instala CCP 2.6 pe calculatorul dumneavoastră. 

Step 2: Modificați setările pentru a rula ca administrator. 

Este posibil ca CCP să nu se lanseze corect dacă nu sunteți administrator. Puteți modifica setările de lansare 
astfel încât să se execute automat în modul administrator. 

a. Dați clic dreapta pe pictograma CCP de pe desktop (sau clic pe butonul Start) iar apoi clic dreapta pe 
Cisco Configuration Professional. În lista verticală selectați Properties. 

b. În fereastra Properties selectați fila Compatibility. În secțiunea Privilege Level, dați clic pe Run this 
program as an administrator, iar apoi pe OK. 

 

Step 3: Creați sau gestionați comunități. 

a. Pe PC-A porniți CCP. (Dați dublu clic pe pictograma de pe desktop CCP sau clic pe Start > Cisco 
Configuration Professional.) 

b. Dacă primiți un mesaj de securitate care vă cere să permiteți programului CiscoCP.exe să facă modificări 
calculatorului dumneavoastră, dați clic pe Yes. 

http://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=281795035&softwareid=282159854&release=2.6&rellifecycle=&relind=AVAILABLE&reltype=all
http://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=281795035&softwareid=282159854&release=2.6&rellifecycle=&relind=AVAILABLE&reltype=all
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c. Când începe CCP, apare fereastra Select / Manage Community. Introduceți adresa IP pentru G0/1 din 
R1, numele de utilizator admin și parola adminpass1 adăugate de dumneavoastră la baza de date 
locală în timpul configurării routerului în Partea 2. Dați clic pe OK. 

 

d. În fereastra Community Information dați clic pe Discover. 
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Dacă ați configurat corect routerul, Discovery Status se modifică din Not discovered în Discovered, iar 
R1 apare în coloana Router Hostname. 

Notă: În cazul în care există o problemă cu configurarea dumneavoastră, veți vedea statusul “Discovery 
failed”. Dați clic pe Discovery Details pentru a determina de ce procesul de descoperire a eșuat iar apoi 
depanați problema. 

Part 5: Configurați Setările R1 folosind CCP 

În Partea 5 veți utiliza CCP pentru a afișa informații despre R1, veți configura interfața G0/0, veți seta ziua și 
data, veți adăuga un utilizator la baza de date locală și veți modifica setările vty. 

Step 1: Vizualizați statusul interfețelor din R1. 

a. Pe bara de instrumente CCP, dați clic pe Monitor. 

 

b. În panoul de navigație din stânga, dați clic pe Router Overview pentru a afișa ecranul Monitor Overview 
în panoul din dreapta. 
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c. Folosiți săgețile sus și jos în lista cu interfețe din dreapta pentru a derula lista de interfețe a routerului. 

 

Step 2: Folosiți wizard-ul Ethernet LAN pentru a configura interfața G0/0. 

a. În bara de instrumente CCP, dați clic pe Configure. 

 

b. În panoul de navigație din stânga dați clic pe Interface Management > Interface and Connections 
pentru a afișa ecranul Interfaces and Connections în panoul din dreapta. 
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c. Clic pe Create New Connection pentru a porni wizard-ul Ethernet LAN. 

d. Când vi se cere să activați AAA pe router, dați clic pe No. 

e. Dați clic pe Next pentru a fi ghidat în procedul de creare al interfeței Layer 3 Ethernet. 

f. Păstrați selectat butonul Configure this interface for straight routing și dați clic pe Next. 

g. Introduceți 192.168.0.1 în câmpul cu adresa IP și 255.255.255.0 în câmpul cu masca de subrețea iar apoi 
dați clic pe Next. 

h. Păstrați selectat butonul No din ecranul serverului DHCP iar apoi dați clic pe Next. 

i. Revizualizați ecranul și apoi dați clic pe Finish. 

j. Dați clic în căsuța Save running config to device’s startup config, iar apoi clic pe Deliver. Astfel se 
adaugă comenzile arătate în fereastra de preview la configurarea curentă, iar apoi se salvează 
configurarea curentă la cea de pornire pe router. 

k. Se deschide fereastra Commands Delivery Status. Dați clic pe OK pentru a închide această fereastră. 
Veți fi trimis înapoi la ecranul Interfaces and Connections; G0/0 ar trebui să devină verde și să apară Up 
în coloana Status. 

 

Step 3: Setați ziua și ora pe router. 

a. În panoul de navigație din stânga selectați Router > Time > Date and Time to display the Additional 
Tasks > Date/Time în panoul din stânga. Clic pe Change Settings…. 
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b. În fereastra Date and Time Properties editați Date, Time și Time Zone. Clic pe Apply. 

 

c. În fereastra cu ceasul configurat al routerului dați clic pe OK. În fereastra Date and Time Properties dați 
clic pe Close. 

Step 4: Adăugați un cont de utilizator nou în baza de date locală. 

a. În panoul de navigație din stânga selectați Router > Router Access > User Accounts/View to display 
the Additional Tasks > User Accounts/View screen din dreapta. Clic pe butonul Add… . 



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

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 10 of 15 

 

 

b. Introduceți ccpadmin în câmpul Username:  Introduceți ciscoccppass în câmpurile New Password: și 
Confirm New Password:. Selectați 15 în lista derulantă Privilege Level: Dați clic pe OK pentru a adăuga 
acest utilizator în baza de date locală. 

 

c. În fereastra Deliver Configuration to Device dați clic pe Save running config to device’s startup config 
iar apoi pe Deliver. 

d. Revizualizați informația în fereastra Commands Delivery Status iar apoi dați clic pe OK. Noul cont de 
utilizator ar trebui să apară în panoul din dreapta. 
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Step 5: Editați liniile vty. 

a. În panoul de navigație din stânga selectați Router Access > VTY to display the Additional Tasks > 
ecranul VTYs din partea dreaptă. Clic pe Edit…. 

 

b. În fereastra Edit VTY Lines modificați câmpuil Time out: la 15 minute. Clic pe Input Protocol > Telnet. 
Revizualizați celelalte opțiuni disponibile. De asemenea bifați SSH. Apoi dați clic pe OK. 
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c. Revizualizați comenzile care vor fi livrate la configurarea curentă în ecranul Deliver Configuration to 
Device iar apoi dați clic pe Deliver. În fereastra Commands Delivery Status, dați clic pe OK. Panoul din 
dreapta ar trebui să arate modificările la valoarea de expirare EXEC. 

 

Part 6: Folosiți Utilitarele CCP 

În Partea 6 veți utiliza panoul Utilities pentru a salva configurarea curentă a routerului peste configurarea 
inițială. Utilitarul Ping va fi utilizat pentru a testa conectivitatea rețelei, iar utilitarul View va fi utilizat pentru a 
arăta configurarea curentă a routerului. În final, veți închide CCP. 

Step 1: Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 

a. În partea de jos a panoului de navigare din stânga, localizați panoul Utilities. Clic pe Write to Startup 
Configuration. 

 

b. Panoul arată un ecran de confirmare. Clic pe Confirm. Apare o fereastră Information care vă anunță că a 
fost salvată cu succes configurarea. Clic pe OK. 

Step 2: Folosiți utilitarul Ping pentru a testa conectivitatea la PC-B. 

a. În panoul Utilities, dați clic pe Ping și Traceroute pentru a afișa ecranul Ping and Traceroute. Introduceți 
192.168.0.3 în câmpul Destination*: iar apoi dați clic pe Ping. Folosiți bara de scroll din dreapta casetelor 
cu rezultate pentru a vizualiza rezultatele ping-ului. 
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Step 3: Folosiți utilitarul View pentru a arăta configurarea curentă pentru router. 

a. În panoul Utilities, dați clic pe View > IOS Show Commands pentru a afișa ecranul IOS Show 
Commands. 

 

b. Selectați show run din lista derulantă și dați clic pe Show. Configurarea curentă a routerului este afișată 
în panou. 
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Step 4: Închideți CCP. 

Închideți fereastra CCP. Atunci când apare o fereastră de confirmare Windows Internet Explorer, dați clic pe 
Leave this page. 

 

Reflecție 

1. Ce protocol de transport folosește CCP pentru a accesa routerul și ce comenzi sunt utilizate pentru a permite 
accesul? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Ce comandă a routerului spune CCP-ului să utilizeze baza de date locală pentru autentificare? 
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_______________________________________________________________________________________ 

3. Ce alte comenzi show sunt disponibile în panoul Utilities al lui CCP? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. De ce ați dori să utilizați CCP în locul IOS CLI? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 


