
 مدیریت روتر   پنج فصل 

 Analogو  برای اتصاالت سریال WIC متنوع از جملهسخت افزاری با پورت های  های روترهای ماجوالر می توان  کارت  در

Modem  طبق  2811تر در روست.شماره گذاری  آنها دسترسی به پورت ها برای پیکربندی بر اساس اضافه نمود. نحوه

 شناسایی می شوند. 1و اسالت سمت چپ با شماره پیش فرض  0با شماره پیش فرض شکل زیر اسالتهای سمت راست 

 

. Fast Ethernet 0/1و بعدی   Fast Ethernet0/0از سمت راست .بطور پیش فرض هر روتر دو پورت اترنت دارد 

پورت شماره و   راست سمتبه اسالت   WICدر اسالت    S 0/1/1 پورت  شماره  برای مثال، WICدر مورد اسالت های 

 اشاره دارد. 1و سریال شماره 

بواسطه زیر ساخت های مخابراتی به  WANبرای اتصال به شبکه های  WAN Interface Cardیا  WIC:اسالت  1تذکر

 د.باید روتر خاموش گرد  WICکار می روند.به هنگام افزودن کارتهای 

به کار                       می  Write Memoryیا  Writeدستور  NVRAMحافظه در شده ی انجامپیکربنددائمی برای ذخیره 

شده و هیچ کدام از  Resetرا اجرا کنید، روتر  Reloadدستور  NVRAM.چنانچه  قبل از ذخیره پیکربندی در حافظه رود

 پیکربندی ها ذخیره نمی شوند.

 

 NVRAMو   RAMنحوه ارتباط 

 : Showها با دستور  Interfaceنمایش مشخصات 



 

آن است که ادمین پورت مربوطه را  از وضعیت   Statusدر ستون   administratively downمنظور از  عبارت 

Shutdown   خارج نکرده است.برایUP  شدن آن باید  دستورNo Shut   رود.منظور از عبارت  به کارdown   در ستون

Protocol   نیست.بهتر است واسط های بی استفاده را خاموش کنیم می توان محدوده آن است که عمال  ارتباط فیزیکی  برقرار

 20تا  4واسط های  int range f0/4 – 20     :مقابلبا دستور  ی مورد نظر از واسط ها را تعیین و سپس خاموش نمود.

 انتخاب می شوند.

به گونه ای پیکربندی نمایید که کالینتهای دو شبکه یکدیگر  را   Router 0 آدرس شبکه ، مبتنی برر شکل زیر ، : دسناریو

 کنند. Pingرا 

 

   NVRAMحافظه اطالعات حذف 

، روتر Reload  (Restart) فرمان  توجه آنکه  .را به کاربریم دستورات  زیر یکی ازپیکربندی روتر کافی است   حذفبرای 

 روتر می شود. RAM حافظه باعث حذف اطالعات



 

مثل قبل     Startup configکنیم  تا  Wrمطمئن نیستیم ، کافی است دوباره    Startup config حذف اطالعاتاگر از 

 ذخیره شود.

 

 :  NVRAM از اطالعاتتهیه پشتیبان 

   show startupرا فعال می کنیم.سپس در روتر  ابتدا  با دستور  TFTPسرویس 192.168.1.5ابتدا در سرور با آدرس 

آنها را در  WRگرفته و با دستور  show runمطمئن می شویم اطالعاتی برای تهیه پشتیبان وجود دارد.در غیر این صورت 

startup  .اکنون از روتر ذخیره می کنیمTFTP-server  راping  از فایل    می گیریم.سپسStartup-config   در

TFTP-Server .می گیریم و در نهایت وجود فایل پشتیبان را تائید می کنیم 

 



 

 سرور : TFTPروی  IOSتهیه پشتیبان از 

آدرس  سرور را در محدوده IPاستفاده می کنیم.آدرس  TFTPیک سرور  مطابق شکل فوق از  IOSاز  پشتیبانبرای تهیه 

  ، به صورت زیر عمل می کنیم:  Show flash با دستور ، IOSاز شناسایی نام دقیق فایل پس  روترتنظیم میکنیم.



 

 Flashاز حافظه   IOSحذف 

و  Flashبه صورت زیر استفاده می کنیم و برای نمایش محتوای   Deleteاز دستور    Flashاز حافظه   IOSبرای حذف 

 بریم.را به کار می  :Show Flashدستور  IOSتایید حذف 

 



 جدید Flashراه اندازی  -ج 

موجود را با فرمان  IOSنیست بنابراین در ادامه تمرین فوق می توانیم   Flashدر این حالت مثل آن است که هیچ چیزی روی 

 جدید نصب کرده ایم. Flashزیر حذف کنیم ،مثل اینکه یک 

 

 روتر می شویم .  ROMMONوارد  IOSبه علت حذف روتر    Reloadاکنون با 

 

 حذف شده است. IOSتایید می کنیم که  Flash  Dirبا دستورابتدا   IOSریکاوری  برای

 

 را فراخوانی می کنیم : IOSفایل   TFTDNLDحال با دستور 

 

ارتباط                     TFTPبین روتر و سرور  Crossمیشود می بایست با یک کابل  UPثانیه  35الی  30نظر به اینکه سوئیچ بعد از 

  روتر را مجدد راه اندازی می کنیم. Resetنگیریم. در آخر با دستور   Time outتا  برقرار کنیم 



 

 جدید   Flashراه اندازی روتر با 

پشتیبان بگیرید.بعد از تهیه   NVRAMو  IOSرا در نظر بگیرید و سپس از  2خروجی پیکربندی سناریوی  سناریوی سه :

 را حذف کرده و آنرا    دو باره روی روتر بر اساس فایل پشتیبان احیا کنید. IOSپشتیبان 

 


