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Naučiť sa pracovať s fyzickou vrstvou 
Poznať porty: CON, AUX, (RJ45 aj DB9, DB25 prevedenie), Fa, Eth, Serial DB60, 
SmartSerial 
konzolový kábel DB9 / RJ45, DB9 / DB25, DB9 / DB9, RJ45/RJ45 - rollover 
poznať USB console 
u serial kabeláže rozoznať a určiť DCE a DTE 
u TP kabeláže rozoznať priamy a krížený kábel, použitie priamych a krížených káblov 
naučiť sa identifikovať porty, ak majú na skrinke iné označenie ako v IOS 

Riešenie problémov: 
napájacie napätie – zapnutie, chybný napájací kábel, nezapojený do siete 
serial porty – zle identifikovaný DCE / DTE 
serial porty – kontaktová chyba 
serial porty – správna voľba koncoviek (DB60, SmartSerial etc) 
serial porty – identifikácia portu na skrinke a v systéme 
Eth a Fa porty: nesprávne použitie kríženého / priameho kábla 

IOS CLI 
Naučiť sa identifikovať režimy CLI – user, privilege, config 
Prechádzať medzi režimami 
Vedieť používať kontextovú nápovedu 
 
Uloženie aktuálne spustenej  konfigurácie ako štartovacej 
Obnovenie štartovacej konfigurácie ako aktuálne spustenej   
Spustenie routera bez použitia štartovacej konfigurácie 

Vedieť používať komunikačné prostriedky na správu cez konzolu 
a dialkovú správu: 
Hyperterminal 
Telnet 
Putty 

Vedieť sprístupniť zariadenie s prístupom chráneným neznámym 
heslom: 
password recovery – postup pre routery radu 2500 
password recovery – postup pre routery radu 2600, 2800 
jednoduchšia verzia password recovery – bez zachovania pôvodnej startup-config 
dôsledná verzia password recovery so zachovaním pôvodnej startup-config 

Naučiť sa používať príkazy, vedieť režim, v ktorom sa používajú, účel, 
syntax: 
enable 
conf terminal 
hostname 
enable passw 
enable secret 
 
show run 

show ip int brief 
show interfaces 
show controllers (určiť 
DTE a DCE režim) 
 
line con 0 
password 

login 
logging synchronous 
 
line vty 0 4 
password 
login 
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no ip subnet zero 
ip classless 
 
banner motd 
 
int (označenie) 
clock rate 
shut, no shut 
description 
ip address 
passive interface 
int lo 0 

 
cdp run ; no cdp run 
cdp enable, no cdp enable 
 
ip route 
 
show ver 
show protocols 
show processes 
show ip route 
show arp 
show flashow 

 
sh time 
time 
ping 
traceroute 
banner incoming 
banner login 
banner exec 
banner motd 
 
no exec banner 
no motd banner 

 

Práca s externým úložiskom štartovacej konfigurácie a IOS image 
Uložiť štartovaciu konfiguráciu na TFTP server 
Uložiť aktuálnu verziu IOS na TFTP server 
Naštartovať router s použitím štartovacej konfigurácie z TFTP servera 
Načítať na router IOS image z TFTP servera 
 


