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Calculator vs. Ruter 
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Calculator Ruter 

CPU CPU 

Bus System Bus System 

Memory – RAM, ROM Memory – RAM, ROM 

Interfeţe de intrare/ieşire Interfeţe de intrare/ieşire 

etc. etc. 



Componentele hardware ale unui ruter 
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Flash 

ROM 

RAM 

CPU 

Interfaces 

NVRAM 



Interfeţele unui ruter 
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 Porturi de management 
 Console port 

 AUX port 

 Interfeţe ale ruter-ului 
 Conector fizic al ruter-ului prin care se trimit şi primesc pachete 

 Un ruter are mai multe interfeţe, de diverse tipuri (LAN, WAN…) 

 Fiecare interfață aparține unei rețele diferite 

 Interfeţe LAN 
 Ethernet, FastEthernet … 

 În general folosesc conectori RJ-45 

 Interfeţe WAN 
 Seriale, ISDN, Frame Relay  

 Diferite încapsulări layer 2 (PPP, Frame Relay, HDLC) 

 Nu folosesc adrese MAC (folosesc însă alte tipuri de adrese) 



Random Access Memory 
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 Este folosită pentru: 

 Stocarea tabelei de rutare 

 Încărcarea sistemului de operare 

 Cache-ul de comutare rapidă 

 Stocarea configuraţiei curente 

 Cozi de pachete 

 Conţinutul memoriei RAM este şters la pierderea alimentării electrice 

 Memoria RAM poate fi : 

 Dynamic Random-Access Memory (DRAM)  

 Dual In-Line Memory Modules (DIMMs) 

 Are un timp de acces de ordinul 10-9 sec 

 Are o dimensiune de ordinul zecilor/sutelor de MB  

 



Flash 
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 Este folosită pentru stocarea unei imagini a sistemului de 
operare (Cisco IOS) 

 Este o memorie non-volatilă 

 Memoria flash poate fi: 

 Integrată în ruter (cel mai adesea DIMM; SIMM pentru arhitecturile 
mai vechi) 

 Carduri PCMCIA 

 Are un timp de acces de ordinul 10-6 sec 

 Are o dimensiune de ordinul zecilor de MB  



Nonvolatile Random Access Memory 
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 Folosită pentru a stoca configuraţia de pornire  

 Reţine conţinutul în cazul pierderii alimentării electrice 

 Poate fi implementat folosind: 

 un cip dedicat  

 acelasi dispozitiv flash din care este încărcat codul de pornire 

 Are un timp de acces de ordinul 10-7 sec 

 Are o dimensiune de ordinul zecilor de kB 



Read-Only Memory 
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 Folosită pentru stocarea testelor hardware iniţiale (POST – 
Power On Self Test) 

 Conţine o imagine a unui sistem de operare minimal 

 imaginea include un driver Ethernet 

 Are un timp de acces la citire de ordinul 10-9 sec 

 Are o dimensiune de ordinul zecilor de octeți 

 



Sistemul de fişiere 
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 Sistemul de operare folosit de majoritatea echipamentelor 
Cisco este Cisco Internetwork Operating System (IOS) 

 Configuraţia pe care un ruter o foloseşte este denumită 
configuration file, fiind creată de către administrator 
 running-config 

 startup-config 

 



Secvenţa de pornire a ruter-ului 
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 Se testează hardware-ul ruter-ului  (POST) 

 Se identifică şi se încarcă sistemul de operare 

 Se identifică şi se aplică instrucţiunile din fişierele de 
configurare 

 

 



Inițializarea ruter-ului 
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POST 

Bootstrap 

Încărcarea 
sistemului 
de operare 

Încărcarea 
fișierului de 
configurare 



Convenţii de denumire a IOS-ului 
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O imagine “relocatable” este copiată din 
flash în RAM înainte de a fi executată. O 
imagine “non-relocatable” se execută 
direct din flash 



POC 
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 http://www.youtube.com/watch?v=T_RgET5j-no 
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Configurări de bază 



Modurile IOS ale unui ruter 
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 Modul utilizator 

 Modul privilegiat 

 Modul de configurare 

 Configurare generală a echipamentului 

 Configurarea interfeţelor şi a sub-interfeţelor 

 Configurarea liniilor de consolă şi VTY 



Comenzi de copiere “tradiționale” 
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copy tftp running-config 

copy tftp startup-config 

copy running-config tftp  

copy startup-config tftp  

copy <sursa> <destinatie> 

copy flash tftp 

copy tftp flash 



Comanda show version 
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 Rezultatul acestei comenzi conţine: 

 Versiunea de IOS 

 Versiunea programului de bootstrap 

 Locaţia IOS-ului 

 Tipul procesorului şi dimensiunea memoriei RAM 

 Interfeţele 

 Dimensiunea NVRAM-ului 

 Dimensiunea FLASH-ului 

 Registrul de configurare 

 



Comanda show version 
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Router#show version 

Cisco IOS Software, 3600 Software (C3640-JS-M), Version 12.4(12), RELEASE 
SOFTWARE (fc1) 

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

Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc. 

Compiled Fri 17-Nov-06 13:59 by prod_rel_team 

 

ROM: ROMMON Emulation Microcode 

ROM: 3600 Software (C3640-JS-M), Version 12.4(12), RELEASE SOFTWARE (fc1) 

 

Router uptime is 10 minutes 

System returned to ROM by unknown reload cause - suspect boot_data[BOOT_COUNT] 
0  

x0, BOOT_COUNT 0, BOOTDATA 19 

System image file is "tftp://255.255.255.255/unknown“ 

[…] 

 



Comanda show version (cont.) 
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Router# show version 

[…] 

Cisco 3640 (R4700) processor (revision 0xFF) with 94208K/4096K bytes of memory. 

Processor board ID 00000000 

R4700 CPU at 100MHz, Implementation 33, Rev 1.2 

4 Ethernet interfaces 

2 FastEthernet interfaces 

DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled. 

125K bytes of NVRAM. 

8192K bytes of processor board System flash (Read/Write) 

 

Configuration register is 0x2102 



Configurarea numelui şi a parolelor 
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 Se intră în modul de configurare global cu ajutorul comenzii 
 # configure terminal 

 De aici pentru setarea numelui se foloseşte comanda 
 # hostname <numele dorit> 

 Pentru a seta o parolă pentru modul privilegiat, tot din modul de 
configurare folosiţi comanda 

 # enable secret <parola dorită> 

 Pentru a configura parola pe consola tot din modul de configurare 
accesăm linia de consolă şi introducem parola 

 # line console 0 

 # password <parola dorită> 

 # login 

 La fel se configurează şi liniile vty 0 4 pentru a restricţiona accesul de 
telnet 



Configurarea mesajelor de întâmpinare 

Universitatea Politehnica Bucureşti - Proiectarea Reţelelor 22 

 Este bine ca fiecare ruter să aibă un banner configurat 

 Acesta se configurează din modul de configurare global 
folosind comanda 

 # banner motd & <bannerul dorit> & 

 

 

 Un banner are rol de securitate si ar trebui configurat ca 
atare (ex.: Warning! Authorized access only!) 



Configurarea unei interfeţe 
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 Din modul global de configurare se intră în modul interfaţă cu 
ajutorul comenzii 

 # interface <type> <number> 

 # ip address <adresa> <masca> 

 # Description <descrierea> 

 Implicit interfeţele sunt oprite 

 # no shutdown 

 Pentru interfeţele seriale va trebui configurată şi rata de 
transfer 

 # clock rate 56000 



Comenzi de verificare a configuraţiilor 
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 # show running-config 

 # show startup-config 

 

 

 

 

Router#show running-config 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname Router 

! 

interface Loopback0 

 ip address 129.86.35.129 255.255.255.224 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 10.10.211.1 255.255.255.248 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

end 



Verificarea rutelor 
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Router# show ip route 

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 

       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 

       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route 

       o - ODR, P - periodic downloaded static route 

 

Gateway of last resort is not set 

 

     129.86.0.0/27 is subnetted, 2 subnets 

C       129.86.35.160 is directly connected, Loopback1 

C       129.86.35.128 is directly connected, Loopback0 

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C       10.10.211.0/29 is directly connected, FastEthernet0/0 

C       10.10.211.8/30 is directly connected, FastEthernet1/0 



Verificarea interfeţelor 
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Router# show interfaces 

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up 

  Hardware is AmdFE, address is cc09.0c34.0000 (bia cc09.0c34.0000) 

  Internet address is 10.10.211.1/29 

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

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

  Encapsulation ARPA, loopback not set 

  Keepalive set (10 sec) 

  Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX 

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

  Last input never, output 00:00:04, 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 

[…] 



Sumarizarea informatiilor despre interfeţe 
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Router# show ip interface brief 

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol 

FastEthernet0/0            10.10.211.1     YES NVRAM  up                    up 

FastEthernet1/0            10.10.211.9     YES NVRAM  up                    up 

Ethernet2/0                unassigned      YES NVRAM  administratively down down 

Ethernet2/1                unassigned      YES NVRAM  administratively down down 

Ethernet2/2                unassigned      YES NVRAM  administratively down down 

Ethernet2/3                unassigned      YES NVRAM  administratively down down 

Loopback0                  129.86.35.129   YES NVRAM  up                    up 

Loopback1                  129.86.35.161   YES NVRAM  up                    up 

 



Alte comenzi utile 
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 # debug ip packet 

 Pentru a putea rula o comandă din orice mod se poate folosi 
comanda do: 
(config-..)# do ping www.google.com 

(config-..)# do show version 



POC 
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 Echipamentele au configurate : 

 IP-uri pe interfețe 

 hostname-uri 

 parole, inclusiv pe linii 

 rute statice 

 

R2 R3 

fa0/0 
10.10.12.1/24 

fa0/0 
10.10.12.2/24 s1/0 

192.168.23.1/30 

s1/0 
192.168.23.2/30 

Switch 
R1 



POC 
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 Analizați interfețele lui R2 folosind comenzi de show 

 Afișați tabela de rutare a lui R1 

 Folosind CDP, determinați modul în care se leagă vecinii lui R2, 
precum și adresele lor IP 

 Criptați parolele configurate, folosind criptare type 7 

 Creați un banner de login “Hello. Have a nice evening!” 

 Configurați liniile astfel încât logarea să fie realizată folosind un 
utilizator local (pr – H.Hane!) 

 Vizualizați toate liniile configurate în configurația curentă 
folosind comanda srb, după creați un nou banner, folosind 
comanda nb 
 HINT: alias 

 

 



Sumar 
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Componentele 

hardware 

Denumirea 

IOS

Secvenţa de 

pornire 

Configurări de 
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