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A. Zadanie úlohy 

Prvou úlohou je obnovenie vymazaného operačného systému Cisco IOS na 

smerovači R14.  

Druhou úlohou je vyriešiť problém s bootovaním operačného systému Cisco IOS 

z Flash pamäti na MLS switchoch  R09 a R10.  

Postup obnovy systému aj riešenie problému s bootovaním vyhľadajte na Internete a 

celý postup dôkladne zdokumentujte. 

B. Použité zariadenia, káble a iné pomôcky 

Pri prvej úlohe sme pracovali s dvoma smerovačmi R14 a R15 typu Cisco 2621XM, 

ktoré sme medzi sebou prepojili cez Ethernetové porty Ethernetovým Crossover káblom. 

Smerovače R14 a R15 sme prepojili aj s počítačmi Student106-43 a Student106-46 pomocou 

konzolového kábla RS232 – RJ45, aby sme vzdialene ovládali príkazové riadky smerovačov cez 

program PuTTY. Používali sme aj mobilné telefóny s operačným systémom Android, na 

vyhľadávanie informácií na Internete. 

Súhrnný zoznam použitých zariadení: 

 2x smerovač Cisco 2621XM 

 1x UTP Ethernet Crossover kábel 

 2x konzolový kábel RS232 – RJ45 

 2x počítač s Windows XP a programom PuTTY 

 1x počítač s Windows XP a s prístupom na Internet 

 2x mobilný telefón s Androidom a s prístupom na Internet 

 

Pri druhej úlohe sme pracovali s dvoma switchmi R09 a R10 typu Cisco 4500, ktoré 

sme postupne pripájali k počítaču Student106-37 pomocou konzolového kábla RS232/DB25 – 

RS232/DB9, aby sme vzdialene ovládali príkazový riadok smerovačov cez program PuTTY. 

Používali sme aj počítač v učebni a mobilný telefón s operačným systémom Android, na 

vyhľadávanie informácií na Internete. 

Súhrnný zoznam: 

 2x L3 switch Cisco 4500 

 1x konzolový kábel RS232 – RJ45 

 1x konzolový kábel RS232 (DB25) -  RS232 (DB9) 

 1x počítač s Windows 10 a programom PuTTY 

 1x mobilný telefón s Androidom 
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C.  Postup riešenia úloh 

Postup riešenia úloh je rozdelený podľa zadania na dve samostatné časti. Prvá časť 

s témou Obnova systému Cisco IOS na smerovači, a druhá časť s témou Riešenie problému 

s bootovaním Cisco IOS na smerovačoch. 

 

Obnova systému Cisco IOS na smerovači 

Po zapnutí smerovača R14, typu Cisco 2621XM, sa nám nespustil operačný systém 

Cisco IOS, ale namiesto toho sa spustil ROM Monitor mód. Teda po zapnutí smerovača sa 

firmwareu podarilo načítať hardvér, ale operačný systém sa mu nepodarilo nájsť a spustiť. Preto 

sme následne overili, či sa operačný systém nachádza vo Flash pamäti. Zistili sme, že súbor 

s operačným systémom vo Flash pamäti chýba. 

CLI Log 1.01      Výpis príkazového riadka po zapnutí smerovača R14 

System Bootstrap, Version 12.2(8r) [cmong 8r], RELEASE SOFTWARE (fc1) 
Copyright (c) 2003 by cisco Systems, Inc. 
C2600 platform with 131072 Kbytes of main memory 
 
loadprog: bad file magic number:      0x0 
boot: cannot load "flash:" 
 
System Bootstrap, Version 12.2(8r) [cmong 8r], RELEASE SOFTWARE (fc1) 
Copyright (c) 2003 by cisco Systems, Inc. 
C2600 platform with 131072 Kbytes of main memory 
 
loadprog: bad file magic number:      0x0 
boot: cannot load "flash:" 
 
System Bootstrap, Version 12.2(8r) [cmong 8r], RELEASE SOFTWARE (fc1) 
Copyright (c) 2003 by cisco Systems, Inc. 
C2600 platform with 131072 Kbytes of main memory 
 
rommon 1 > dir flash: 
         File size           Checksum   File name 
      1007 bytes (0x3ef)      0x7e05    R14 
rommon 2 > 

Smerovač R14 a R15 sme prepojili Ethernetovým Crossover káblom. Pri smerovači 

R14 treba dať pozor, do ktorého portu kábel pripojíme. Pri sťahovaní z TFTP servera v ROM 

Monitor móde, je na tento účel vyhradený len prvý vstavaný LAN port, v našom prípade ide teda 

o FastEthernet0/0. 

 

Obrázok 1.01      Schéma zapojenia smerovačov R14 a R15 

Na smerovači R15, po jeho spustení, sme ako prvé nastavili na rozhranie 

FastEthernet0/0 IPv4 adresu 10.0.0.1 s masku 255.255.255.0 a zapli sme toto rozhranie. Ďalej 

nasledovalo nastavenie implicitnej brány s IPv4 adresou 10.0.0.2 a s maskou 255.255.255.0 

 

 

Student106-46 Student106-43 

fE0/0 fE0/0 

R15 R14 
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CLI Log 1.02      Nastavenie IPv4 adresy, masky a implicitnej brány na smerovači R15 

R15>enable 
R15#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 
 
R15(config)#ip subnet-zero 
R15(config)#interface fastEthernet 0/0 
R15(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 
R15(config-if)#no shutdown 
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up 
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up 
 
R15(config-if)#exit 
R15(config)#ip default-gateway 10.0.0.2 255.255.255.0 
R15(config)#exit 
R15# 

Ďalej sme na smerovači R15 zistili názov súboru s operačným systémom a následne 

spustili TFTP server s týmto súborom. 

CLI Log 1.03      Spustenie TFTP servera na smerovači R15 

Router#show flash 
System flash directory: 
File  Length   Name/status 
  1   9282016  c2600-ipbase-mz.123-6c.bin 
[9282080 bytes used, 23744508 available, 33030144 total] 
32768K bytes of processor board System flash (Read/Write) 
 
Router# 
R15#configure terminal 
R15(config)#tftp flash:c2600-ipbase-mz.123-6c.bin 
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 
 
R15(config)#exit 
R15# 

Na smerovači R14, sme postupovali podobne len v ROM Monitor móde. Najprv sme 

nastavili globálne systémové premenné s IPv4 adresu 10.0.0.2, masku 255.255.255.0 a implicitnú 

bránu 10.0.0.1.  
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Ďalej sme povedali smerovaču, kde sa nachádza TFTP server, smerovač R15, z ktorého 

má stiahnuť súbor s operačným systémom a ako sa tento súbor volá. Nakoniec sme spustili 

sťahovanie a po dokončení sme reštartovali smerovač a overili či sa súbor s operačným 

systémom nachádza vo Flash pamäti smerovača. 

CLI Log 1.04      Nastavenie, reštartovanie a overenie na smerovači R14 

rommon 2 > IP_ADDRESS=10.0.0.2 
rommon 3 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0 
rommon 4 > DEFAULT_GATEWAY=10.0.0.1 
rommon 5 > TFTP_SERVER=10.0.0.1 
rommon 6 > TFTP_FILE=c2600-ipbase-mz.123-6c.bin 
rommon 7 > tftpdnld 
 
          IP_ADDRESS: 10.0.0.2 
      IP_SUBNET_MASK: 255.255.255.0 
     DEFAULT_GATEWAY: 10.0.0.1 
         TFTP_SERVER: 10.0.0.1 
           TFTP_FILE: c2600-ipbase-mz.123-6c.bin 
 
Invoke this command for disaster recovery only. 
WARNING: all existing data in all partitions on flash will be lost! 
Do you wish to continue? y/n:  [n]:  y 
 
Receiving c2600-ipbase-mz.123-6c.bin from 10.0.0.1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
File reception completed. 
Copying file c2600-ipbase-mz.123-6c.bin to flash. 
Erasing flash at 0x61fc0000 
program flash location 0x608d0000 
 
rommon 8 > reset 
 
System Bootstrap, Version 12.2(8r) [cmong 8r], RELEASE SOFTWARE (fc1) 
Copyright (c) 2003 by Cisco Systems, Inc. 
C2600 platform with 131072 Kbytes of main memory 
 
program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0x8da0c4 
Self decompressing the image : ##################################[OK] 
 

[ . . . ] 
 
         --- System Configuration Dialog --- 
 
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n 
 
Press RETURN to get started! 
 
Router>enable 
Router#show flash 
System flash directory: 
File  Length   Name/status 
  1   9282016  c2600-ipbase-mz.123-6c.bin 
[9282080 bytes used, 24272352 available, 33554432 total] 
32768K bytes of processor board System flash (Read/Write) 
Router# 
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Zhrnutie konfigurácie na smerovači s TFTP serverom (smerovač R15): 

 zvolenie vhodného Ethernetového rozhrania na smerovači 
 Router(config)#interface <názovRozhrania> <čísloRozhrania> 

 nastavenie IPv4 adresy s maskou na rozhranie smerovača 

 Router(config-if)#ip address <adresaSiete> <maskaSiete> 
 zapnutie zvoleného rozhrania na smerovači 

 Router(config-if)#no shutdown 
 nastavanie implicitnej brány na smerovači 

 Router(config)#ip default-gateway <adresaBrány> 

 zistenie názvu súboru s operačným systémom na smerovači 

 Router#show flash 
 zapnutie TFTP servera so súborom s operačným systémom 

 Router(config)#tftp flash:<názovSúboru> 

 

Zhrnutie konfigurácie na smerovači s ROM Monitor módom (smerovač R14): 

 zadefinovanie premennej s adresou smerovača 

 rommon 0 > IP_ADDRESS=<adresaSiete> 
 zadefinovanie premennej s maskou smerovača 

 rommon 0 > IP_SUBNET_MASK=<maskaSiete> 
 zadefinovanie premennej s implicitnou bránou smerovača 

 rommon 0 > DEFAULT_GATEWAY=<adresaBrány> 
 zadefinovanie premennej s adresou TFTP servera 

 rommon 0 > TFTP_SERVER=<adresaServeraTFTP> 
 zadefinovanie premennej s názvom súboru na TFTP serveri 

 rommon 0 > TFTP_FILE=<názovSúboru> 
 spustenie sťahovania z TFTP servera 

 rommon 0 > tftpdnld 
 reštartovanie smerovača 

 rommon 0 > reset 
 kontrola Flash pamäti na smerovači 

 Router#show flash 
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Riešenie problému s bootovaním Cisco IOS na smerovačoch 

Po zapnutí switchov MLS R09 a R10, typu Cisco 4500, sa na obidvoch switchoch 

nenačítal operačný systém Cisco IOS, ale namiesto toho sa spustil ROM Monitor mód. Pre 

prehľadnosť uvádzame len postup na switchi R10, na switch R09 bol postup rovnaký. 

 

Obrázok 2.01      Schéma zapojenia smerovačov R09 a R10 

Ako prvé sme skontrolovali, či vo Flash pamäti zariadenia sa nachádza súbor 

s operačným systémom. Súbor s operačným systémom sa vo Flash pamäti nachádzal a tak sme 

sa ho pokúsili manuálne spustiť. Operačný systém sa po manuálnom spustení správne 

nabootoval. 

CLI Log 2.01      Výpis zoznamu súborov vo Flash pamäti a manuálne bootovanie smerovača R10 

rommon 1 > dir flash: 
         File size           Checksum   File name 
3994448 bytes (0x3cf350)      0x33a4    c4500-ds-mz_112-18_P.bin 
 
rommon 2 > boot c4500-ds-mz_112-18_P.bin 
 
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n 
Proceed with reload? [confirm] 
 
System Bootstrap, Version 5.2(7) [rchiao 7], RELEASE SOFTWARE (fc1) 
Copyright (c) 1994 by cisco Systems, Inc. 
C4500 processor with 16384 Kbytes of main memory 
 
Self decompressing the image : ################################[OK] 
 

[ . . . ] 
 
         --- System Configuration Dialog --- 
 
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes]: n 
 
Press RETURN to get started! 
 
Router> 

Po manuálnom načítaní operačného systému sme skontrolovali, aká hodnota sa 

nachádza v konfiguračnom registri. Zistili sme, že v konfiguračnom registri sa nachádza hodnota 

0x00, čo znamená, okrem iného aj to, že firmware po inicializácií hardvéru má spustiť ROM 

Monitor mód. 

CLI Log 2.02      Výpis systémových údajov smerovača R10 

Router>enable 
Router#show version 
 

[ . . . ] 
 
Configuration register is 0x0 
 
Router# 

Student106-37 
R09 / R10 
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Ďalej sme na switchi R10 zmenili číslo v konfiguračnom registri na číslo 0x2102, čo 

znamená, okrem iného aj to, že firmware po inicializácií hardvéru má spustiť prvý súbor 

s operačným systémom, ktorý sa nachádza vo Flash pamäti switcha. Nakoniec sme skontrolovali 

hodnotu v konfiguračnom registri a reštartovali switch. Až po reštarte sa hodnota 

v konfiguračnom registri zmení. 

CLI Log 2.03      Zmena čísla v konfiguračnom registri, overenie a reštartovanie smerovača R10 

Router#configure terminal 
Router(config)#config-register 0x2102 
Router(config)#exit 
Router#show version 
 

[ . . . ] 
 
Configuration register is 0x0 (will be 0x2102 at next reload) 
 
Router#reload 
 
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n 
Proceed with reload? [confirm] 
 
System Bootstrap, Version 5.2(7) [rchiao 7], RELEASE SOFTWARE (fc1) 
Copyright (c) 1994 by cisco Systems, Inc. 
C4500 processor with 16384 Kbytes of main memory 
 
Self decompressing the image : ################################[OK] 
 

[ . . . ] 
 
         --- System Configuration Dialog --- 
 
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes]: n 
 
Press RETURN to get started! 
 
Router>enable 
Router#show version 
 

[ . . . ] 
 
Configuration register is 0x2102 
 
Router# 
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Zhrnutie postupu na smerovači R09 aj R10: 

 kontrola Flash pamäti na switchi 

 rommon 0 >dir flash: 

 manuálne spustenie operačného systému na switchi 

 rommon 0 >boot <názovSúboru> 

 kontrola hodnoty v konfiguračnom registri switchi 

 Router#show version 

 zmena hodnoty v konfiguračnom registri 

 Router(config)#config-register 0x2102 

 kontrola hodnoty v konfiguračnom registri switchi 

 Router#show version 

 reštartovanie smerovača 

 Router#reload 

 kontrola hodnoty v konfiguračnom registri switchi 

 Router#show version 

 

D. Fotodokumentácia 

 

 

R9: Switch MLS Cisco 4500 
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R10: Switch MLS Cisco 4500 

 

 

Konzolový port DB25 u MLS Cisco 4500 
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Zostava smerovačov Cisco 2500 a Cisco 2600 v cvičnej sieti 

 

Zostava smerovačov Cisco 2500 a Cisco 2600 v cvičnej sieti 
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E. Záver a zhodnotenie 

Toto cvičenie vyplynulo 

z reálnej situácie, pri ktorej sme sa 

bez obnovy systému na smerovači 

R14 a vyriešeniu problému 

s bootovaním na switchoch R09 

a R10 nemohli pohnúť ďalej v riešení 

našej cvičnej topológie na hodinách 

Tele-komunikácie a počítačové siete 

 – cvičenie (TPSc). Pri riešení úlohy 

„Obnova systému Cisco IOS na 

smerovači R14“ sme zistili, že pri 

predchádzajúcom neodbornom 

obsluhovaní smerovača bol súbor s operačným systémom Cisco IOS vo Flash pamäti 

pravdepodobne prepísaný súborom s aktuálnou bežiacou konfiguráciou.  

Pri riešení tejto úlohy sa nám objavila aj taká kuriozita. Len náhodou sme správne 

zapojili na smerovači R14 kábel do prvého vstavaného LAN portu, obnova systému sa vykonala 

bezchybne. Ovšem až neskôr sme pri štúdiu  dokumentácie zistili, že pri obnove systému treba 

použiť práve prvý vstavaný LAN port.  

Pri riešení týchto úloh sme získali aj veľa nových poznatkov. Napríklad to, že normálne 

pri zapnutí alebo reštartovaní smerovača sa spúšťa najprv firmware, základný program, ktorý má 

za úlohu inicializovať hardvér a následne spustiť operačný systém Cisco IOS. Pri zmene hodnoty 

konfiguračného registra vieme povedať firmwaru, ako sa má správať. Či má inicializovať 

hardvér a potom spustiť operačný systém Cisco IOS alebo či má inicializovať hardvér a potom 

spustiť len mód ROM Monitor. Takisto sme museli vyriešiť problém s pripojením 

prostredníctvom obstarožného konzolového DB25 portu a vhodný konzolový kábel vytvoriť zo 

starej kabeláže, určenej na pripojenie zariadení ku LPT portu starších typov počítačov. 

Takisto sme si overili, že dokážeme na Internete vyhľadať návody na riešenie aj 

neštandardných úloh a s vhodným uplatnením týchto zdrojov dokážeme úspešne vykonať aj 

činnosti, ktoré nie sú predmetom nášho vyučovania, ani predmetom absolvovaných kurzov 

v Sieťovej akadémii „Cisco NetAcad“ a s ktorými sme sa doteraz nestretli. 

Veľmi sa nám osvedčila práca v našom tíme, kde sme si dokázali rozdeliť úlohy a 

efektívne pri práci napredovať. Jozef Galbička sa sústredil predovšetkým na vyhľadávanie 

správnych postupov na Internete k riešeniu našej úlohy a Ivan Bakoš riešil dokumentovanie 

celého procesu riešenia. Konfiguráciu zariadení sme vykonávali spoločne. Do práce sa zapojili aj 

Richard Iglár zo IV.D a náš učiteľ Ing. Jaromír Tříska, ktorí nám taktiež pomohli vyhľadať 

dôležité informácie, bez ktorých by sme sa ďalej nepohli. 
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