
Příkazy
Cisco IOS
Přepínání mezi režimy

• Přepnutí do privilegovaného režimu
enable

• Přepnutí do globálního konfiguračního režimu
configure terminal

• Přepnutí do režimu konfigurace rozhraní
interface <rozhraní>

• Návrat na předchozí úroveň
exit

• Návrat do privilegovaného režimu
end

Práce s rozhraními

• zobrazí stav rozhraní a konfigurace IP adres
show interfaces <rozhraní>
show interfaces status
show interfaces <rozhraní> status
show ip interface brief

• vypnutí rozhraní
shutdown

• zapnutí rozhraní
no shutdown

• kontrola aktivity funkce Auto-MDIX
show interfaces <rozhraní> transceiver properties

• vypnutí funkce Auto-MDIX na rozhraní
no mdix auto

• zapnutí funkce Auto-MDIX na rozhraní
mdix auto

• manuální nastavení rychlosti na portu
speed 10 (10 Mbit/s)

• zapnutí automatického nastavování rychlosti na portu
no speed 10
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Statické směrování

• Nastavení IP adresy na rozhraní
ip address <IP adresa> <maska>
následně je potřeba zapnout rozhraní

• Nastavení statické cesty
ip route <IP adresa cílové sítě> <maska cílové sítě> <next
hop adresa>

• Nastavení statické výchozí cesty
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <next hop adresa>

Dynamické směrování

Protokol RIPv2

• Nastavení dynamického směrovacího protokolu RIPv2
router rip
version 2
no auto-summary Vypnutí automatické sumarizace
network <IP adresa sítě> Aktivace směrování pro síť - musí být připo-
jena ke směrovači
passive-interface <rozhraní> Vypnutí RIP zpráv pro rozhraní
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 null0 Nastavení výchozí cesty
default-information originate propagace výchozí cesty pomocí RIP

Protokol OSPF

• Nastavení dynamického směrovacího protokolu OSPF
router ospf 1
router-id <id routeru> ID může být např 1.1.1.1 nebo 2.2.2.2, atd.
network <IP adresa sítě> <wildcard maska> area <číslo oblasti>
Wildcard maska je invertovaná maska sítě
Např. 255.255.255.0 -> 0.0.0.255
default-information originate Propagace výchozí cesty

ip ospf cost 100 Nastavení ceny protokolu ospf na rozhraní na hodnotu 100

IPv6

• Zapnutí IPv6 směrování
ipv6 unicast-routing

• Nastavení IPv6 adresy na rozhraní
ipv6 address <IPv6 adresa>/<prefix>
Je potřeba zaponout rozhraní

• Nastavení IPv6 cesty
ipv6 route <IPv6 adresa sítě>/<prefix> <next hop k síti>
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• Nastavení výchozí statické IPv6 cesty
ipv6 route ::/0 <cílová IPv6 adresa>

• Vypsání IPv6 cest
show ipv6 route

• Zobrazení IPv6 konfigurace routeru
show ipv6 route

VLAN

• Nastavení VLAN
vlan <číselné ID>
name <jméno VLAN>

• Nastavení přístupových portů na přepínači pro jednotlivé VLAN
interface range <počáteční rozhraní> - <konečné rozhraní>
switchport mode access Přepnutí do access módu
switchport access vlan <id VLAN> zařazení access portů do příslušné
VLAN

• Nastavení tagovaných (trunk) portů na přepínači
interface range <počáteční rozhraní> - <konečné rozhraní>
switchport mode trunk Převedení portů do režimu trunk
switchport trunk allowed vlan <ID povolených VLAN>
Lze povolit více VLAN zároveň buď s využitím “,” nebo ” - “

• Nastavení VLAN na rozhraní na routeru
interface <rozhraní>.<id VLAN> konfigurace sub-rozhraní připadající
konkrétní VLAN
encapsulation dot1Q <id VLAN> k packetům přidá 802.1q VLAN tag ip
address <ip adresa rozhraní> <maska sítě> Nastavení IP adresy pro
rozhraní

• Zobrazení CAM tabulky na switchi
show mac address-table dynamic

• Zobrazení informací o VLAN
show vlan brief

• Omezení komunikace mezi VLAN
ip access-list extended <Název listu>
permit ip <zdrojové adresy> <wildcard maska> host <cílová
adresa> Povolení komunikace ze zdrojových adres na cílovou adresu
deny ip <zdrojové adresy> <wildcard maska> <cílové adresy>
<wildcard maska> Zakázaní komunikace
interface <rozhraní>.<id vlan>
ip access-group <Název listu> in Aplikace listu jako firewallu pro
paketu vstupující do rozhraní
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• Zobrazení acces listů
show ip access-lists

• Vyřazení IP adres z DHCP poolu na routeru
ip dhcp excluded-address <1. IP adresa> <poslední IP adresa>

DHCP

• Vytvoření DHCP poolu
ip dhcp pool <název DHCP poolu>
network <ip sítě>/<prefix>
nebo network <ip sítě> <maska>

• Nastavení adresy výchozí brány, kterou DHCP bude přidělovat
default-router <adresa výchozí brány>

• Nastavení adresy DNS serveru, který bude DHCP přidělovat
dns-server <adresa 1. DHCP serveru> <adresa 2. DHCP serveru>

• Nastvení koncovky doménového jména sítě
domain-name <koncovka doménového jména>

• Nastavení délky DHCP zápůjčky
lease <dny> <hodiny> <minuty>

• Výpis informací o DHCP poolech
show ip dhcp pool

Linux
• Nastavení IP adresy

ip addr add <ip adresa>/<prefix> dev <rozhraní>

• Zobrazení IP adresy
ip addr show

• Zobrazení podporovaných přenosových rychlostí
ethtool <rozhraní>

• zapnutí DHCP na rozhraní
dhclient -v <rozhraní>

• zručení zápůjčky DHPCP
dhclient -r

• Nastavení výchozí brány
ip route add default via <ip adresa>

• Zobrazení routovací tabulky
ip route show

• Vymazání ARP cache
ip neigh flush all
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• Zobrazení ARP tabulky
ip neigh

• Zobrazení IPv6 adresy
ip -6 addr show

• Zobrazení IPv6 cest
ip -6 route show

• Nastavení IPv6 adresy
ip -6 addr add <IP adresa>/<prefix> dev <rozhraní>

• Ping využívající IPv6
ping6 <IP adresa>

• Trace route využívající IPv6
traceroute6 <IP adresa>

• Zobrazení IPv6 neighbor cache
ip -6 neighbor show

• Zobrazení ARP cache
arp -an

• Statické nastavení IPv6 adresy
ip -6 addr add <IPv6 adresa>/<prefix> dev <rozhraní>

• Zapnutí FTP serveru
systemctl start vsftpd

• Zapnutí DNS serveru
systemctl start named

• Vypnutí firewallu
systemctl stop iptables

• Vypsání TCP socketů
ss -tanp

• Připojení k FTP serveru
ftp <adresa serveru>

• FTP příkazy
dir Vypsání složky
send <soubor> Nahrání souboru
get <soubor> Stáhnutí souboru
quit Ukončení spojení

• Vypsání UDP socketů
ss -uanp

• Přeložení doménového jména
nslookup <doménové jméno> <adresa DNS serveru>
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• Spuštění HTTP serveru
systemctl start httpd

• Spuštění Telnet serveru
systemctl start telnet.socket

• Připojení k Telnet serveru
telnet <IP adresa>

• Ověření zda běží SSH server
systemctl status sshd

• Připojení k SSH serveru
ssh <uživatelské jméno>@<IP adresa>

Windows
• Výpis IP adresy s podrobnostmi (včetně MAC adresy)

ipconfig /all

• Odebrání stávající DHCP zápůjčky
ipconfig /release

• Získání nové DHCP zápůjčky
ipconfig /renew

• Zobrazení nastavení výchozí brány ve směrovací tabulce
route PRINT -4

• Smazání ARP cache
Je potřeba spustit CMD jako správce arp -d

• Zobrazení ARP tabulky arp -a

• Zobrazení IPv6 neighbor cache
netsh int ipv6 show neigh

• Vypsání TCP socketů
netstat -an -p tcp

• Vypsání UDP socketů
netstat -an -p udp

• Přeložení doménového jména
nslookup <doménové jméno> <adresa DNS serveru>
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