
Konfigurimi i Ruterit
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Rrjetet Kompjuterike



Objektivat

• Vendosja e lidhjes në mes të ruterit dhe kompjuterit për të realizuar
konfigurimin

• Përshkrimi i niveleve të punës në ruter

• Konfigurimi bazik i ruterit me ndihmën e nivelit konfigurues setup

• Veçoritë e sistemit operativ IOS të ruterit

• Konfigurimi i fjalëkalimeve dhe qasjes në ruter

• Konfigurimi i ndërfaqeve të ruterit

• Konfigurimi protokolleve të rrugëtimit

• Konfigurimi i banderolave të mesazhit ditor dhe kyçjes

• Ruajtja e fajllit konfigurues në memorien NVRAM dhe Server

• Verifikimi i fajllit konfigurues të ruterit

• Analiza dhe verifikimi tabelës së rrugëtimit
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Topologjia e kapitullit
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Funksioni i Ruterit
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Emri i Ruterit Interface Serial 

0/0/0

Interface Serial 0/1/0 FastEthernet 0/0

UBT-PR 172.16.32.1

255.255.248.0

172.16.40.1

255.255.248.0

172.16.8.1

255.255.248.0

UBT-TR 172.16.32.2

255.255.248.0

172.16.48.1

255.255.248.0

172.16.16.1

255.255.248.0

UBT-TE 172.16.40.2

255.255.248.0

172.16.48.2

255.255.248.0

192.168.200.1

255.255.255.0

PC01-PR 172.16.8.10

255.255.248.0

PC01-TR 172.16.16.10

255.255.248.0

PC01-TE 172.16.24.10

255.255.248.0

Për adresimin e topologjisë kemi marrë një IP adresë të klasës B 172.16.0.0 të cilën e 
kemi ndarë në subneta duke i marrë 5 bitë, atëherë subnet maska do të jetë
255.255.248.0 apo 21 bitëshe.



Qasja në Ruter
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Konsola e Ruterit
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Nivelet e punës në Ruter

• Nivelet kryesore në të cilat mund të hasim gjatë punës me
ruter janë:
– Niveli setup: ky nivel pune mundëson krijimin e konfigurimit

themelor për ruter sipas sistemit hap-mbas-hapi.

– Niveli i përdoruesit: në ketë nivel pune mund të vështrojmë disa
informata themelore për ruterin, mirëpo nuk mund të bëjmë ndonjë
ndryshim në konfigurimin e ruterit.

– Niveli i privilegjuar: Ky nivel pune na mundëson që të bëjmë
kontrollimin në detaje të ruterit, të ekzekutojmë komandat testuese,
manipulim me fajllin konfigurues si dhe kalime në nivel të tjera të
punës.

– Niveli i konfigurimit të ndërfaqeve: Për të konfiguruar ndërfaqet e
ruterit me IP adresa përkatëse

– Niveli Router: Në ketë nivel pune behet aktivizimi i protokolleve të
ndryshme të rrugëtimit.
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Niveli Setup

• Në fund të fajllit konfigurues të
krijuar do të na paraqiten tre
opsione për të zgjedhur se çka
do të bëjmë me fajllin e sapo
konfiguruar.

– [0] - shko në nivelin e punës të
IOS-it pa e ruajtur fajllin në
NVRAM

– [1] - kthehu përsëri në nivelin
setup pa e ruajtur ketë
konfigurim në NVRAM

– [2] - Ruaje ketë konfigurim në
NVRAM dhe largohu nga ky
nivel pune.
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Configuring global parameters:

Enter host name [Router]: UBT-PR

The enable secret is a password used to protect access to

privileged EXEC and configuration modes. This password, after

entered, becomes encrypted in the configuration.

Enter enable secret: ubtuni

The enable password is used when you do not specify an

enable secret password, with some older software versions, and

some boot images.

Enter enable password: studenti

The virtual terminal password is used to protect

access to the router over a network interface.

Enter virtual terminal password: studenti

Configure SNMP Network Management? [yes]: n

Current interface summary

Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

FastEthernet0/0 unassigned NO unset up up

Serial0/0 unassigned NO unset up down

FastEthernet0/1 unassigned NO unset up up

Serial0/1 unassigned NO unset up down

Enter interface name used to connect to the

management network from the above interface summary: fastetherenet0/0

Configuring interface FastEthernet0/0:

Use the 100 Base-TX (RJ-45) connector? [yes]: y

Operate in full-duplex mode? [no]: enter

Configure IP on this interface? [yes]: y

IP address for this interface: 172.16.8.1

Subnet mask for this interface [255.255.0.0] : 255.255.248.0

Class B network is 172.16.0.0, 21 subnet bits; mask is /21



Ndërfaqja e linjës së komandave (CLI)

• Router>

• Router>enable

• Router#disable

• Router>logout
Router con0 is now available

• Press RETURN to get started.
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Mënyrat e kërkimit të ndihmës
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UBT-PR>ena

UBT-PR#?

Exec commands:

<1-99>      Session number to resume

auto        Exec level Automation

clear       Reset functions

clock       Manage the system clock

configure   Enter configuration mode

connect     Open a terminal connection

copy        Copy from one file to another

debug       Debugging functions (see also 'undebug')

delete      Delete a file

dir List files on a filesystem

disable     Turn off privileged commands

disconnect  Disconnect an existing network connection

enable      Turn on privileged commands

erase       Erase a filesystem

exit        Exit from the EXEC

logout      Exit from the EXEC

mkdir Create new directory

more        Display the contents of a file

no          Disable debugging informations

ping        Send echo messages

reload      Halt and perform a cold restart

--More--



Karakteristikat e IOS-it të Ruterit

• IOS i ruterëve Cisco përfshin nivelin e avancuar të editimit i cili
në vete përmban funksionet për editimin e komandave që i
shtypim në ndërfaqen e linjës së komandave. 

Router# terminal no editing

•
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Komanda Përshkrimi

Ctrl+B E zhvendos kursorin një karakter mbrapa

Esc+B E zhvendos kursorin nja fjale mbrapa

Ctrl+A E vendos kursorin në fillim të linjës së komandave

Ctrl+E E vendos kursorin në fund të linjës së komandave

Ctrl+F E lëviz përpara kursorin nga një karakter

Esc+F Lëviz përpara kursorin nga një fjalë



Përdorimi i veçorive të historisë

• IOS i ruterit mundëson ruajtjen në hapësirën e memorjes, historinë
e të gjitha atyre komandave që janë përdorur së fundi në konzolë.

• Në memorie ruhen nga 10 deri ne 256 komanda te fundit
Router#show history

enable

show history

show terminal

show cdp neighbor

configure terminal

exit

show version

show flash

show interface Ethernet 0

show history

• Me anë të komandës “show terminal“ mund të mësojmë madhësinë e hapësirës
së historisë të këtij sesioni të terminalit.
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Verifikimi i harduerit/Softuerit të Ruterit

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 2500 Software (C2500-JS-L), Version 12.0(8),

RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 29-Nov-99 14:52 by kpma

Image text-base: 0x03051C3C, data-base: 0x00001000

ROM: System Bootstrap, Version 11.0(10c), SOFTWARE

---------------------------------------------------------------------------------

System image file is "flash:c2800-js-l_120-8.bin"
cisco 2522 (68030) processor (revision N) with 14336K/

2048K bytës of memory.

Processor board ID 15662842, with hardware revision

00000003

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology

Corp).

TN3270 Emulation software.

Basic Ratë ISDN software, Version 1.1.

1 Ethernet/IEEE 802.3 intërface(s)

2 Serial network interface(s)

8 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)

1 ISDN Basic Ratë interface(s)

32K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of processor board System flash (Read ONLY)

Configuration register is 0x2102
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Rexhistri konfigurues
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• Regjistri konfigurues paraqitet si vlere heksadecimale dhe
përbehet nga 4 shifra heksadecimale, apo nga 16 bit.

• Përcakton mënyrën e startimit të ruterit

Vlera Heksadecimale Procesi i startimit

0x---0 Gjatë ngritjes kalo në nivelin monitorues ROM. Ngritje në

mënyre manuale me komandën b. Nuk bëhet ngritja e IOS.

0x---1 Ngritje automatike nga ROM e pjesës së kufizuar të IOS. Kalimi

në të ashtuquajturin RXBOOT nivel.

0x---2 deri 0x---F Ekzaminimi i NVRAM për komandat sistemore të ngritjes.



Konfigurimi fillestar i Ruterit

• Konfigurimi i emrit të ruterit
– Router#config terminal

– Router(config)#hostname UBT-PR

– UBT-PR(config)#

• Konfigurimi i fjalëkalimeve në ruter
– UBT-PR(config)#enable password ubtuni

– UBT-PR(config)#

– PKOInst(config)# enable secret student

– UBT-PR(config)#

• Qasja me konsolë
– UBT-PR(config)# line console 0

– UBT-PR(config-line)# password student

– UBT-PR(config-line)# login

– UBT-PR(config-line)#exit

– UBT-PR(config)#
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• Qasja me telnet
– UBT-PR(config)# line vty 0 4

– UBT-PR(config-line)# password student

– UBT-PR(config-line)# login

– UBT-PR(config-line)#exit

– UBT-PR(config)#



Konfigurimi fillestar i Ruterit

• Definimi i listës së përdoruesve në ruter, sintaksa e komandës
– username emri [privilege niveli-i-privilegjit] password fjalëkalimi

• Shembull:
– UBT-PR(config)# username admin privilege 15 password UBT-K0s0v@

– UBT-PR(config)# username student privilege 1 password K0s0v@UBT

– UBT-PR(config)# line console 0

– UBT-PR(config-line)# login local

– UBT-PR(config-line)# exit

– UBT-PR(config)# line aux 0

– UBT-PR(config-line)# login local

– UBT-PR(config)# line vty 0 4

– UBT-PR(config-line)# login local 

– UBT-PR(config-line)# exit

• Enkriptimi i fjalëkalimeve
– UBT-PR(config)# service password-encryption

– UBT-PR(config)#
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Konfigurimi i ndërfaqeve në ruter
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• Konfigurimi i ndërfaqeve fastethernet
– UBT-PR(config)# interface fastethernet 0/0

– UBT-PR(config-if)# ip address 172.16.8.1 255.255.248.0

– UBT-PR(config-if)# no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

– UBT-PR(config-if)# description rrjeta LAN Shkencat Kompjuterike Ndertesa e kampusit
3B 

• Konfigurimi i ndërfaqeve serial
– UBT-PR(config)# interface serial 0/0/0

– UBT-PR(config-if)# ip address 172.16.24.1 255.255.248.0

– UBT-PR(config-if)# clock rate 64000

– UBT-PR(config-if)# description Linja T1 mes UBT-PR dhe UBT-TR

– UBT-PR(config-if)# no shutdown



Konfigurimi i protokolleve të Rrugëtimit

• Aktivizimi i protokollit
router [protokolli] {sistemi autonom|proces id} {area}

• Konfigurimi i rrjeteve
network [adresa e rrjetit] {maska wilcard}

• Specifikimi i bandwidthit (opsionale)
bandwidth [kilobita]

• Shembull:
– UBT-PR(config)# router ospf 10

– UBT-PR(config-Router)# network 172.16.32.0 0.0.7.255 area 0

– UBT-PR(config-Router)# network 172.16.40.0 0.0.7.255 area 0

– UBT-PR(config-Router)# network 172.16.8.0 0.0.7.255 area 0

– UBT-PR(config-router)#exit
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Rrugëtimi statik
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• Sintaksa e komandës për të realizuar këtë detyrë është

ip route [Network address] [Subnet mask] [address] [distance] [permanent]

Shembull:
UBT-PR(config)# ip route 172.16.72.0 255.255.248.0 172.16.16.1 

Pjesa e Komandës Përshkrimi

Network Address IP adresa e rrjetës së destinacionit

Subnet mask Subnet maska e adresës se rrjetës së destinacionit

Address IP adresa e ndërfaqes se ruterit qe ndodhet një hap më larg e qe mund të

përdoret për ta arritur rrjetën e destinacionit

Distance Distanca administrative (Opsionale)

Permanent E specifikon se rruga nuk do të largohet nga tabela e rrugëtimit edhe nëse

ndërfaqja çaktivizohet



Pasqyrimi statik adresë – emër

• Pasqyrimi statik adresë emër realizohet kur në rrjet mungon DNS 
Serveri

• Sintaksa e komandës ip host është
– ip host emri [ numri i port-tcp] ip adresa1 ip adresa2 ... 

• Shembull:
– UBT-PR(config)# ip host UBT-PR 172.16.40.1 172.16.8.1 172.16.32.1
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ip host komanda Përshkrimi

emri Një emër i çfarëdoshëm i cili do të identifikonte destinacionin

numri i portit-tcp Numri opsional qe identifikon TCP portin i cili do të përdoret

nga emri i hostit me komandën connect apo telnet

ip adresa IP adresa apo adresat ku mund të kontaktohet hosti përkatës



Konfigurimi i banderolave

• Banderolat që zakonisht konfigurohen në ruter janë:

– Banderola mesazhi ditor
• UBT-PR(config)# banner motd #

• Enter TEXT message. End with the charactër ‘#’.

• *** Ky ruter do të fiket këtë fundjavë për arsye të mirëmbajtjes ***

• #

• UBT-PR(config)#^Z

– Banderolat e kyçjes
• UBT-PR(config)# banner login #

• Enter TEXT message. End with the charactër ‘#’.

• *** paralajmërim vetëm për personat e autorizuar ***

• #

• UBT-PR(config)#^Z
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Menaxhimi i konfigurimit

• Backup i konfigurimit aktiv ne NVRAM
– UBT-PR# copy running-config startup-config

– Destination filename [startup-config]? 

– Building configuration...

– [OK]

• Backup i konfigurimit aktiv ne NVRAM
– UBT-PR# copy running-config tftp

– Address or name of remote host [ ]? 172.16.24.254

– Destination filename [Router-config]?

– ! !

– 487 bytës copied in 12.236 secs (40 bytes/sec)

– UBT-PR#
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Instalimi i IOS në Ruter

• Kur mungon sistemi operativ në ruter 
aktivizohet sistemi operativ nga ROM
– rommon 1 >  tftpdnld

– IP_ADDRESS: The IP address for this unit

– IP_SUBNET_MASK: The subnet mask for this unit

– DEFAULT_GATEWAY: The default gateway for this unit

– TFTP_SERVER: The IP address of the server to fetch from

– TFTP_FILE: The filename to fetch
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Shembull

– rommon 2 > IP_ADDRESS=192.168.0.254

– rommon 3 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0

– rommon 4 > DEFAULT_GATEWAY=192.168.0.254

– rommon 5 > TFTP_SERVER=192.168.0.1

– rommon 6 > TFTP_FILE=c2800nm-advipservicesk9-mz.124-
15.T1.bin

– rommon 7 > set
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Përmbledhje

• Sistemi operativ IOS i ruterëve Cisco na mundëson që me një numër të kufizuar
të komandave të realizojmë konfigurime mjaftë të fuqishme dhe funksionale.

• Veçoritë e IOS të ruterëve na mundësojnë editimin e komandave dhe fajllave
konfigurues, verifikimin e historisë së komandave të fundit që janë përdorur.

• Konfigurimet e ruterit
– Nivelet e punës me IOS

– Konfigurimi i historise se komandave

– Konfigurimi i nderfaqeve

– Konfigurimi i protokolleve

– Konfigurimi statik i rrugeve

• Të gjitha komanda që ekzekutohen në ruter së bashku me fajllin konfigurues
aktiv ruteri i vendos në memorjen RAM.
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Pyetje?

Ligjerues: Selman Haxhijaha


