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AÇIKLAMALAR 
ALAN Bilişim Teknolojileri  

DAL/MESLEK Ağ İşletmenliği 

MODÜLÜN ADI Yönlendirici Dosya Sistemi 

MODÜLÜN TANIMI 

Yönlendirici ön yükleme sırasını değiştirme ve yönlendirici 

dosya sistemini kullanma becerilerinin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Yönlendiriciler modülünü başarmış olmak 

YETERLİK 
Yönlendirici ön yükleme sırasını değiştirmek ve dosya 

sistemini kullanmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında yönlendirici ön 

yükleme sırasını yapılandırabilecek ve yönlendirici dosya 

sistemini kullanabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Ön yükleme sırasını belirleyebileceksiniz  

2. Dosya sistemini yönetebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar laboratuvarı 

Donanım: Yönlendirici, Anahtarlayıcı, Dağıtıcı, Modem 

Köprü, Bilgisayar, Cihaz kılavuzları  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli 

test,doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci; 
 

İnsanoğlu asırlardır birbirleri ile haberleşmektedir. Birbirleri ile haberleşmek için 

birçok yöntem geliştirilmiştir. Gelişen teknoloji haberleşmenin daha kaliteli, daha hızlı ve 

daha güvenilir olmasını sağlamaktadır. İletişimin hızlı ve güvenli olması insanların 

zamanları açısından önemlidir. Bilişim çağında insan hayatına giren bilgisayarlar, 

haberleşmeye büyük katkıda bulunmuştur. Bilgisayar ağları bu anlamda haberleşme 

gereksiniminin odağı hâline gelmiştir. 

 

Evinizdeki bilgisayar ile dünya üzerinde bilgisayarlarla haberleşme gereksinimi 

“hangi yolları kullanmalıdır” sorusuna cevap aramıştır. İletişim kurmak istediğimiz 

bilgisayarlara yönlendirilmemiz gerekir. Bu yönlendirme işlemi için birçok üretici firma 

yönlendirici cihaz üretmektedir. 

 

Yönlendiriciler(router), iletişim ağlarının düğüm noktalarıdır. Bu modülde 

yönlendirici işletim sisteminin (ROS) yönetiminin açılması, yapılandırması, açılış hataları 

dosya sisteminin yönetimi hakkında bilgi edineceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Yönlendirici ön yükleme sırasını değiştirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yönlendirici ön yükleme sırasını araştırınız. 

 Yönlendirici açılış hatalarını araştırınız. Topladığınız bilgileri rapor hâline 

getiriniz. Hazırladığınız raporu sınıfta öğretmeninize ve arkadaşlarınıza 

sununuz. 

 

1. YÖNLENDİRİCİ ÖN YÜKLEME 
 

1.1. Yönlendirici Açılışı 
 

Bir yönlendirici açıldığında ilk olarak açılış sınaması (POST – Power On Self Test) 

gerçekleştirilir ve ardından ön yükleyici program (Bootstrap) yüklenir.  

 

POST, yönlendirici donanımını test etmek için kullanılır. POST, yönlendiricideki ağ 

arayüzleri, hafıza, CPU gibi temel birimleri doğrulamak için yapılan, tanısal bir testtir. Eğer 

yönlendirici donanımında bir hata varsa POST hata ile ilgili bir mesaj görüntüleyecek ve 

yüklenme işlemi duracaktır.  

 

POST'un ardından, ön yükleyici program (Bootstrap), ROM’dan RAM’e yüklenir. Ön 

yükleyici programın (Bootstrap) ana görevi, IOS (Internetwork Operating System) 

yazılımının konumunu belirlemek ve RAM’e yüklemektir. Ön yükleyici program, IOS 

yazılımının konumunu belirlerken başlangıç yapılandırma dosyasındaki (startup-config) 

Configuration Register değerini kontrol eder. IOS yazılımı, flashta, TFTP sunucusunda veya 

başlangıç yapılandırma dosyasında belirtilen başka bir konumda olabilir. Varsayılan olarak 

Cisco IOS yazılımı flashtan RAM’e yüklenir.  

 

Aşağıdaki resimde, POST işlemi ardından Ön yükleyici programın (Bootstrap) 

yüklendiğini görebilirsiniz. 

 

Resim 1.1: Bootstrap’ın yüklenmesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Aşağıdaki resimde, flashta sıkıştırılmış olarak bulunan IOS yazılımının RAM’e 

açılarak, yüklenmesi görüntülenmektedir. 

 

Resim 1.2: IOS’un RAM’e yüklenmesi 

 

Resim 1.3: IOS’un çalışması 

 

Resim 1.4: IOS’un başlangıçta görüntülediği bilgiler 

IOS başladığında, yönlendirici modeli, toplam ve kullanılan RAM miktarı, NVRAM 

ve Flashın boyutu ile geçerli IOS sürümünü de görüntüler. 

 

IOS yazılımı yüklendikten sonra varsayılan olarak ön yükleyici NVRAM'de başlangıç 

yapılandırma dosyasını (startup-config) arar. Bu dosya; arayüz adresleri, yönlendirme 

bilgileri, parolalar ve diğer yapılandırma parametreleri gibi daha önceden kaydedilmiş 

yapılandırma komutlarını ve parametrelerini içerir.  

 

Bir yapılandırma dosyası bulunamazsa yönlendirici, yapılandırma işlemini başlatması 

için kullanıcıdan ayar kipine girmesini ister. Bu ayar kipinde yönlendirici yapılandırmasını 

ister aşağıdaki resimde görüntülenen “Setup mod” ile soru-cevap şeklinde yapabilir veya 

kendiniz yapılandırma komutları ile yapabilirsiniz. 

 

Resim 1.5: Setup mod 
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Başlangıç yapılandırma dosyası bulunursa, RAM'e kopyalanır ve çalışan yapılandırma 

dosyası (running-config) olarak adlandırılır. 

 

1.2. Varsayılan IOS Boot Sırasını Değiştirmek 
 

IOS’un ön yükleme sırasını ve ön yükleme sırasında kullanılacak IOS imajını 

değiştirebilirsiniz. Bu işlem için “boot system” komutu kullanılır.  

 

Yönlendiriciyi, flash üzerinde kayıtlı farklı bir IOS’tan boot etmek için aşağıdaki 

komut kullanılır. 

 

Resim 1.6: Boot system komutunun kullanımı 

Yukarıdaki komut ile IOS ön yüklenmesi sırasında flashta bulunan “c2600-

advsecurityk9-mz.124-12.bin” dosyası kullanılacağı bildirilmiştir. 

 

Boot system komutu ile yönlendiriciyi her seferinde TFTP üzerinde bulunan bir IOS 

imajını kullanarak ön yükleyebilirsiniz. Bu yöntem ile birden fazla yönlendirici kullanıldığı 

durumlarda, hepsi için teker teker IOS güncellemesi yapma işleminden kurtulabilirsiniz. 

TFTP’de yapılacak değişiklik ile tüm yönlendiricilerin IOS’u güncellenebilir.  

 

Aşağıdaki komut, IP adresi 10.10.5.5 olan TFTP’deki “c2600-advsecurityk9-mz.124-

12.bin” dosyasının IOS imajı olarak kullanılacağını belirtir. (Bu komut bazı ağ simülasyon 

programlarında kullanılamaz. Ağ simülasyon programları bazı komutların kullanımını 

desteklemez) 

 

Resim 1.7: IOS’u TFTP’den boot etme işlemi 

Eğer flashtaki IOS yüklenmez ve TFTP’den IOS sağlamazsa, önerilen son çare olarak 

ROM’dan mini-IOS yüklenmesi için aşağıdaki komut kullanılır. 

 

Resim 1.8: ROM’dan mini-IOS’u yükleme 

Bu şekilde yapılan bir IOS ön yükleme sırası, yönlendirici cihaz üretici firmaların 

önerdiği bir sıralamadır. Ön yükleme sıralamasını ve kullanılacak IOS imajlarını görmek için 

aşağıdaki komut kullanılır. Burada, “show run” komutu ile çalışan yapılandırma dosyası 

görüntülenmiştir. “| include boot system” söz dizimi ile çalışan yapılandırma dosyası içinden 

sadece “boot system” ile etiketlenmiş alanın görüntülenmesi sağlanmıştır. Bu söz dizimini 
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çalışan ve başlangıç yapılandırma dosyalarının tamamını görüntülemeden sadece 

ilgilendiğiniz alanları görmek için kullanabilirsiniz. 

 

Resim 1.9: IOS ön yükleme sıralamasını görüntüleme 

1.3. Açılış Yapılandırmasını Değiştirmek 
 

Yönlendirici, açılışındaki sistem ön yükleme bilgilerini almak için yapılandırma 

kayıtlarını (configuration register) kullanır. Configuration register’ı değiştirmek için Global 

Config Mod’dayken, “config-register” komutu kullanılır. Config-register değeri, 16 bitlik 

(hexadecimal) bir değerdir.  

 

Cisco yönlendiricilerde, varsayılan config-register değeri “0x2102”dir. Bu değeri 

görmek için “show version” komutunu kullanabilirsiniz. Bu komutu kullandığınızda, IOS 

sürüm bilgilerinin altında “configuration register” değeri görüntülenir. 

 

Resim 1.10: Configuration register değerinin görüntülenmesi 
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Aşağıdaki tabloda, sık kullanılan config-register değerleri ve bu değerlerin 

yönlendiricideki karşılıkları bulunmaktadır. 

 

Configuration 

Register Değeri 
Yönlendirici Davranışı 

0x2101 

IOS güncellenirken kullanılır. Flashtaki IOS yüklenmez 

ROM’dan ön yükleme yapılır. Başlangıç yapılandırma 

dosyası (startup-config) yüklenir. 

0x2102 
Açılış normal şekilde olur. Flashtaki IOS yüklenir. 

Başlangıç yapılandırma dosyası (startup-config) yüklenir. 

0x2120 Yönlendiriciyi ROMmon moduna ön yükleme yapar. 

0x2141 

IOS güncellenirken kullanılır. Flashtaki IOS yüklenmez 

ROM’dan ön yükleme yapılır. Başlangıç yapılandırma 

dosyası (startup-config) yüklenmez. 

0x2142 
Flashtaki IOS yüklenir. Başlangıç yapılandırma dosyası 

(startup-config) yüklenmez. 

Tablo 1.1: Config Register değerleri 

1.4. Yönlendirici İşletim Sisteminin Açılış Hataları 
 

Yönlendiricinin ön yüklemeyi başarıyla yapamadığı durumlar vardır. Bu hata, bozuk 

veya eksik bir IOS dosyası, yapılandırma kaydının (config-register) IOS imajı için yanlış bir 

konum belirtmesi veya yeni bir IOS imajı yüklemek için yeterli belleğin olmaması gibi bir 

dizi nedenden kaynaklanabilir. Yönlendirici IOS'nin ön yüklemesini yapamazsa “ROMmon” 

modunda ön yükleme yapar. ROMmon yazılımı, ROM’da (salt okunur bellek) saklanan ve 

IOS'un bulunmadığı durumlarda ön yükleme hatalarını gidermek ve yönlendiriciyi kurtarmak 

için kullanılabilen basit bir komut kümesidir. 

 

Yönlendirici ROMmon modunda ön yükleme yaptığında, sorun gidermede yapılacak 

ilk işlerden biri, “dir flash:” komutunu kullanarak flashta geçerli bir IOS imajı aramaktır. 

Eğer flashta bir IOS imajı varsa “boot flash:” komutu ile IOS imajının ön yüklemesini 

yapmaya çalışınız. 

 

Resim 1.11: ROMmon modda flashı görüntüleme 
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Resim 1.12: ROMmon modda flashtan ön yükleme yapma 

Aşağıdaki tabloda yönlendirici açılışında ortaya çıkabilecek hatalar ve önerilen 

işlemler bulunmaktadır. 

 

Hata Önerilen İşlem 
Yönlendirici ön yüklemesinde aşağıdaki 

mesajlar görüntüleniyorsa: 

 
device does not contain a 

valid magic number boot: 

cannot open "flash:" 

 
boot: cannot determine first 

file name on device "flash:" 

Flash boş veya dosya sistemi bozulmuş 

olabilir.  

 

Varsa flashtaki eski IOS imajını silin ve 

geçerli bir IOS imajı yükleyiniz. 

Yönlendirici açılışında, System Bootstrap 

sürümünün görüntülenmesi tekrarlanıyorsa: 
 

System Bootstrap, Version 

11.1(7)AX (7)AX], EARLY 

DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE 

(fc2) 

Copyright (c) 1994-1996 by 

cisco Systems, Inc. 

Yönlendiricinin hafıza modüllerinin 

yerlerine iyi bir şekilde oturup oturmadığını 

kontrol ediniz veya hafıza modüllerini 

çıkartıp tekrar takınız. 

Yönlendirici hiçbir uyarı göstermeden 

ROMmon modda açılıyorsa: 

Configuration register değeri değişmiş 

olabilir. 

 

Configuration register değerini varsayılan 

hâle getiriniz ve yönlendiriciyi yeniden 

başlatınız. 

 

rommon 1> confreg 0x2102 

rommon 2> reset 

Yönlendirici ön yüklemesinde aşağıdaki 

mesaj görüntüleniyorsa: 

 
SYSTEM INIT: INSUFFICIENT 

MEMORY TO BOOT THE IMAGE! 

Sıkıştırılmış IOS imajı açılıp, RAM’e 

yüklenirken bu mesaj görüntülenebilir.  

 

RAM boyutunun yetersiz olmasından  IOS 

imajı yüklememektedir.  

 

Yönlendirici RAM’ini yükseltiniz. 
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Yönlendirici ön yüklemesinde aşağıdaki 

mesaj görüntüleniyorsa: 

 
loadprog: error - Invalid 

image for platform 

Ön yüklenmek istenen IOS imajı 

yönlendirici için uygun değildir.  

 

Flasha, yönlendirici için geçerli IOS imajını 

yükleyiniz. 

Tablo 1.2: Yönlendirici açılış hataları ve çözüm yolları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Uygulama yaptığınız yönlendiricinin 

modelini, kullanılan ve toplam RAM 

miktarını, NVRAM ve Flash boyutu ile 

IOS sürümünü not alınız. 

 Yönlendirici donanım ve IOS sürümü 

hakkında bilgileri görüntülemek için 

“show version” komutunu 

kullanabilirsiniz. 

 Yönlendirici IOS ön yükleme sırasını 

önce flash, ardından TFTP sunucu 

olacak şekilde düzenleyiniz. 

 Ön yükleme sırasını “boot system” 

komut ile düzenleyebilirsiniz. 

 Yönlendirici açılışı sırasında, ROM’dan 

ön yükleme yapılmasını ve başlangıç 

yapılandırma dosyasının 

yüklenmemesini sağlayınız. 

 Global Config Modda iken “config-

register” komutunu kullanabilirsiniz. 

 Yönlendirici ön yüklemesinde aşağıdaki 

mesajlardan biri görüntüleniyorsa ne 

yapılması gerekir? 

 
device does not contain a 

valid magic number boot: 

cannot open "flash:" 

 
boot: cannot determine 

first file name on device 

"flash:" 

 Yönlendirici açılış hataları ve çözümleri 

tablosunu inceleyiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Yönlendiricide “show version” komutu çalıştırıldığında hangi bilgi görüntülenmez? 

A) Kullanılan ve toplam RAM miktarı 

B) NVRAM boyutu 

C) IOS Sürümü 

D) Arayüz IP adresleri 

 

2. IOS imajının konumunu bulan ve bu imajı RAM’e yükleyen programın adı nedir? 

A) POST 

B) IOS Loader 

C) Bootstrap 

D) IOS decompresser 

 

3. IOS ön yükleme sırasını ve yüklenecek IOS imajının belirlenmesi için kullanılan 

komut hangisidir? 

A) boot load 

B) boot system 

C) boot version 

D) bootstrap system 

 

4. Hangisi önerilen bir IOS ön yükleme sıralamasıdır? 

A) Flash – TFTP – ROM 

B) TFTP – ROM – Flash 

C) Flash – ROM – TFTP 

D) ROM – Flash – TFTP 

 

5. Yönlendiricinin ön yükleme sürecinde, ROM’dan ön yükleme yapmak ve başlangıç 

yapılandırma dosyasını yüklememek için “config-reg” değeri ne olmalıdır? 

A) 0x2141 

B) 0x2101 

C) 0x2120 

D) 0x2102 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Yönlendirici dosya sistemini kullanabilecek ve yedekleme işlemlerini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yönlendirici dosya sisteminde kullanılan komutları ve bu komutların 

görevlerini araştırınız. Topladığınız bilgileri rapor hâline getiriniz. 

Hazırladığınız raporu sınıfta öğretmeninize ve arkadaşlarınıza sununuz. 

 

2. YÖNLENDİRİCİ DOSYA SİSTEMİ 
 

2.1. IOS Dosya Sistemi 
 

IFS (IOS File System – IOS Dosya Sistemi), Windows DOS komut 

istemcisindeymişsiniz gibi dosya ve dizinlerle çalışmanızı sağlayan bir dosya sistemidir. IFS 

ile yönlendirici hafıza birimlerinde bulunan dosyalara göz atabilir ve bu dosyaları 

düzenleyebilirsiniz. IFS ile istediğiniz bir klasördeki dosyaların listesini çıkartabilir, alt 

klasörler oluşturabilirsiniz.  

 

IFS, genellikle aşağıdaki işlemleri yapmak için kullanılır: 

 

 IOS’u yedeklemek için, 

 IOS’u upgrade etmek için, 

 Text dosyalarına bakmak için. 

 

Temel IFS komutları ve kullanımları aşağıda açıklanmıştır. Bu komutlar bazı ağ 

benzetim programlarında kullanılamamaktadır. 

 

 dir:  Bir klasördeki dosyalara göz atmak için kullanılır. “dir” yazıp Enter’a 

bastığınızda, varsayılan olarak flash:/ içindekilerin çıktısını alırsınız. 

 

Resim 2.1: dir komutu kullanımı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Farklı bir konumdaki dosyaları görüntülemek için ilgili konumu yazmanız gerekir. 

Örneğin NVRAM içindeki dosyaları görüntülemek için “dir  nvram:” komutu kullanılır. 

 

Resim 2.2: dir komutu kullanımı 

 Copy: Dosya kopyalama işlemi için kullanılır. Genellikle, IOS’u 

yükseltmek,yeniden yüklemek veya yedeklemek için kullanılır. Kullanımı 

“copy kaynak_konum: hedef_konum:” şeklindedir. Örnekte, NVRAM içindeki 

startup-config dosyası, flasha kopyalanmıştır. 

 

Resim 2.3: Copy komutunun kullanımı 

Yukarıdaki örnekte, NVRAM’den flasha kopyalama yapılmıştır. “Source filename” 

sorusu ile NVRAM içindeki hangi dosyanın kopyalanacağı istenmiştir. “Destination 

filename” sorusu ile kopyalanan dosyanın yeni adının ne olacağı sorulmuştur. “Erase flash: 

before copying” soru ile kopyalamadan önce flashın silinmek istenip istenmediğini 

sormaktadır. “Y” tuşuna veya Enter’a bastığınızda flashın içi tamamen silinir. Flashın 

içindeki dosyaların silinmesini istenmediği için “N” tuşuna basılmıştır. Bu işlemlerin 

ardından kopyalama işlemi gerçekleştirilmiştir. “dir” komutu ile flasha bakıldığında 

kopyalama işleminin doğru bir şekilde gerçekleştirildiği görülmektedir. 
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 More: Unix işletim sistemindeki kullanımı ile aynı olan bu komut, dosyaların 

içeriğini görüntülemek için kullanılır. Bu komutu, yapılandırma dosyasını veya 

yedek yapılandırma dosyasını kontrol etmek için kullanabilirsiniz. 

Örnekte,NVRAM içindeki startup-config dosyasının içeriği görüntülenmiştir. 

 

Resim 2.4: More komutunun kullanımı 

 Show file: Bu komut, belirli bir dosyanın tipini görüntülemek için kullanılır. 

Aşağıdaki örnekte nvram içindeki başlangıç yapılandırma dosyasının tipi 

görüntülenmiştir. 

 

Resim 2.5: Show file komutunun kullanımı 

 Delete: Belirtilen konumdaki belirli bir dosyayı silmek için kullanılır. Aşağıda 

flash içindeki r1-confg dosyası silinmiştir. 

 

Resim 2.6: Delete komutunun kullanımı 
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 Erase: Belirli bir konumdaki tüm dosyaları silmek için kullanılır. Dikkatli 

kullanılması gereken bir komuttur. Aşağıdaki örnekte, flash içindeki tüm 

dosyalar silinmiştir. 

 

Resim 2.7: Erase komutunun kullanımı 

 cd/pwd: “cd” komutu, dizin değiştirmek için kullanılır, “pwd” komutu 

ise,çalışılan dizini göstermesi için kullanılır. Örneğin nvram içinde çalışmak 

için “cd nvram:” komutu kullanılır. 

 

Resim 2.8: cd/pwd komutlarının kullanımı 

2.2. Yapılandırma Dosyasının Yedeğini Almak 
 

Yönlendiricinin yapılandırma dosyaları, RAM’de, NVRAM’de ve TFTP Sunucuda 

bulunabilir. RAM’de, çalışan yapılandırma dosyası (running-config), NVRAM ve TFTP 

sunucuda ise başlangıç yapılandırma dosyası (startup-config) bulunur.  

 

Çalışan yapılandırma dosyasını, NVRAM’e veya TFTP sunucuya kopyalayarak bu 

dosyanın yedeğini alabilirsiniz. Bu sayede yönlendirici yeniden başlatıldığında, en son 

yapılandırma bilgilerini alabilir ve yönlendiricinin doğru bir şekilde çalışmasına devam 

edebilirsiniz. 

 

NVRAM’de tutulan yapılandırma dosyası, startup-config dosyasıdır. Copy komutu ile 

çalışan yapılandırmayı (running-config), startup-config üzerine kayıt edebilirsiniz. Bunun 

için aşağıdaki komut kullanılır. 

 

Resim 2.9: Çalışan yapılandırma dosyasının kaydetme 

Yukarıdaki “copy running-config startup-config” komutu yerine “copy run start” 

komutunu da kullanabilirsiniz. Komutu yazıp enter tuşuna bastığınızda, hedef dosya adı 

istenmektedir. Bu değer varsayılan olarak startup-config’dir. Enter tuşuna bastığınızda 

varsayılan isim ile kayıt edilir. İstenirse farklı bir dosya ismi ile de kayıt yapılabilir. 

“Overwrite the previous NVRAM configuration?” sorusu, NVRAM’de startup-config 

dosyası olduğunu ve üzerine kayıt yapmak isteyip istemediğiniz sorulmaktadır. Enter tuşuna 
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basarak işlemi onayladığınızda, çalışan yapılandırma, başlangıç yapılandırması üzerine 

kaydedilir. 

 

Başlangıç yapılandırma dosyasını, yönlendirici üzerinde değil de ağ üzerindeki bir 

TFTP sunucu üzerinde de saklayabilirsiniz. Bu işlem, yönlendirici hafıza modülleri üzerinde 

bir hasar olduğunda, yapılandırmanın saklanması için güvenli bir yöntemdir. 

Örnekte,RouterA’nın başlangıç yapılandırma dosyası, TFTP sunucu üzerinde saklanmak 

istenmektedir. Burada TFTP sunucunun IP adresinin bilinmesi gerekmektedir. 

 

Resim 2.10: Örnek ağ yapısı 

Başlangıç yapılandırmasını kopyalamak için aşağıdaki komut kullanılır. 

 

Resim 2.11: Başlangıç yapılandırmasını yedekleme 

Burada, “copy” komutundan sonra TFTP sunucunun IP adresi girilmiş ardından 

yapılandırma dosyasının adı sorulmuştur. Varsayılan dosya adı “RouterA-confg”’dur. Enter 

tuşuna bastığınızda yapılandırma dosyası, TFTP sunucuya yüklenir. 
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Yukarıdaki örnek ağ yapısına göre, TFTP’de yedeklenen başlangıç yapılandırmasını 

NVRAM’e geri yüklemek için aşağıdaki komut kullanılır. 

 

Resim 2.12: Başlangıç yapılandırmasını geri yükleme 

Copy komutundan sonra, TFTP sunucunun IP adresi ve kopyalanmak istenen dosya 

adı istenmiştir. Bu bilgiler doğru bir şekilde girildikten sonra, hedef dosya adının girilmesi 

istenmiştir. Bu, varsayılan olarak startup-config’dir. Enter tuşuna basarak varsayılan isim 

kabul edilir ve kopyalama işlemi tamamlanır. 

 

TFTP’ye yedekleme ve geri yükleme işlemini, çalışan yapılandırma dosya (runnig-

config) ile de yapabilirsiniz. Aşağıdaki resimde, yedekleme ve geri yükleme işlemleri 

gözükmektedir. 

 

Resim 2.13: Çalışan yapılandırma dosyası yedekleme ve geri yükleme 
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2.3. IOS’un Yedeklenmesi ve Geri Yüklenmesi 
 

 IOS’un Yedeklenmesi 

 

Yönlendiricide çalışan IOS’u güncellemeden veya geri yüklemeden önce, yeni imajın 

bozulması durumunda mevcut dosyayı yedek olarak TFTP host’a yüklemek doğru bir seçim 

olacaktır. 

 

Bir IOS imajını, yerel ağınızdaki bir ağ sunucusuna yedeklemeden önce aşağıdaki üç 

kontrolü yapmanız gerekir. 

 

 Ağ Sunucusuna erişebildiğinizden emin olunuz. 

 Ağ sunucusunun, IOS imajı için yeterli alana sahip olduğundan emin 

olunuz. 

 Dosya isimlendirmesini ve yol gereksinimlerini kontrol ediniz. 

 

IOS imaj dosyasının konumu, varsayılan olarak flashdır. IOS’u TFTP sunucuna 

yedeklemek copy flash tftp komutu kullanılır. Bu, sadece kaynak dosya adı ve TFTP 

sunucusunun IP adresini gerektiren basit bir koddur. Aşağıdaki ağ yapısında RouterB’nin 

IOS’u, TFTP SERVER’a yedeklenmek istenmektedir. IP adresleri yapıda belirtilmiştir. 

 

Şekil 2.14: Örnek ağ yapısı 
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Bu işlem için aşağıdaki kod kullanılır. 

 

Şekil 2.15: IOS yedekleme işlemi 

 Copy flash tftp komutu yazıldıktan sonra kopyalanmak istenen kaynak 

dosya adı sorulmaktadır. Buraya flashtaki IOS imajının adı yazılmıştır.  

 Ardından TFTP sunucusunun IP adresi sorulmuştur. Buraya TFTP 

sunucusunun adresi yazılmıştır.  

 Son olarak da dosyanın hangi ad ile kaydedileceği sorulmuştur.  

 Enter’a bastıktan sonra dosya kopyalama işlemi başlamıştır. ! işaretleri 

kopyalamanın düzgün ilerlediğini gösterir. 

 

TFTP Sunucuyu açtığınızda kopyalanan dosyayı görebilirsiniz. 

 

Resim 2.16: TFTP sunucudaki IOS imajı 
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 IOS’un Geri Yüklenmesi 

 

IOS’u yükseltme veya bozulan orijinal dosyayı yenileme işlemi için TFTP 

sunucusundan flasha geri yükleme yapabilirsiniz. Bunun için copy tftp flash komutu 

kullanılır. 

 

Bu işleme başlamadan önce istenilen dosyanın TFTP içinde olduğundan emin olmanız 

gerekir. Komutu çalıştırıldığında TFTP dosyanın nerede olduğunu sormayacak ve bu nedenle 

tftp içinde dosya yoksa çalışmayacaktır. 

 

Şekil 2.14’de ki ağ yapısında TFTP SERVER içinde IOS imajını (yedekios) flasha 

kopyalamak için aşağıdaki komut kullanılır.  

 

Resim 2.17: IOS’un geri yüklenmesi 

 Kopyalama komutundan sonra TFTP sunucu IP adresi sorulmuştur. 

Buraya sunucu IP adresi yazılmıştır. 

 Kaynak dosyasının adı sorulmuştur. TFTP içindeki yedek ios dosyası 

yazılmıştır. 

 Kaynak dosya flash içine hangi isimle kayıt edilecektir diye sorulmuştur. 

Buraya IOS adı yazılmıştır.  

 Çıkan uyarı mesajı flash içinde aynı isimli bir dosya olduğunu üzerine 

yazmak isteyip istemediğinizi sormaktadır. Enter tuşuna basılıp kabul 

edilmiştir. 

 Ardından flash içindeki dosyayı kopyalamadan önce silmek ister misiniz 

sorusu sorulmuştur. Enter tuşuna bastığınızda silme işlemi ardından 

kopyalama işlemine geçilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Resimdeki ağ yapısını oluşturunuz ve aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek 

faaliyeti gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 RouterA isimli yönlendiricinin, çalışma 

ve başlangıç yapılandırma dosyalarını 

TFTP Server’a yedekleyin ve yedekleri 

geri yükleyiniz. 

 Yedekleme ve geri yükleme işlemleri 

için copy komutunu kullanabilirsiniz 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. IOS dosya sistemi (IFS) hangisini yapmak için kullanılmaz? 

A) IOS’u yedeklemek için 

B) IOS’u upgrade etmek için 

C) Text dosyalarına bakmak için 

D) Erişim denetim listesi hazırlamak için 

 

2. Bir klasördeki dosyalara göz atmak için hangi komut kullanılır? 

A) copy 

B) show file 

C) dir 

D) more 

 

3. IOS dosya sistemi (IFS) ile çalışırken, üzerinde işlem yapılan konumu görüntülemek 

için hangi komut kullanılır? 

A) cd 

B) pwd 

C) dir 

D) more 

 

4. Flashtaki IOS imajını TFTP’ye yedeklemek için hangi komut kullanılır? 

A) copy flash tftp 

B) recovery flash tftp 

C) copy tftp flash 

D) load flash tftp 

 

5. Çalışan yapılandırmayı, başlangıç yapılandırmasına kopyalamak için hangi komut 

kullanılır? 

A) copy start run 

B) recovery start run 

C) remove start run 

D) copy run start, 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Yönlendiricide varsayılan “config-reg” değeri nedir? 

A) 0x2141 

B) 0x2102 

C) 0x2120 

D) 0x2101 

 

2. ROMmon Modda, flash içindeki dosyaları görüntülemek için hangi komut kullanılır? 

A) show memory 

B) show flash: 

C) dir flash: 

D) dir flash-mem: 

 

3. ROMmon Modda, belirli bir konumda ve ismi bilinen bir IOS imajını ön yüklemek 

için hangi komut kullanılır? 

A) load 

B) reboot 

C) reload 

D) boot 

 

4. Yönlendirici açılışında “loadprog: error Invalid image for platform” şeklinde bir hata 

mesajı görüntüleniyorsa çözüm için ne yapılmalıdır? 

A) RAM yükseltmesi yapılmalı 

B) Config-reg değeri 0x2152 yapılmalıdır 

C) Flasha yönlendiriciye uygun IOS imajı kopyalanmalı 

D) Yönlendirici hafıza modülleri kontrol edilmelidir 

 

5. Yönlendirici açılışında sürekli olarak “System Bootstrap Versiyonu” hakkında bilgiler 

görüntüleniyor ve ön yükleme süreci devam etmiyorsa hangisi yapılmalıdır? 

A) RAM yükseltmesi yapılmalı 

B) Config-reg değeri 0x2152 yapılmalıdır 

C) Flasha yönlendiriciye uygun IOS imajı kopyalanmalı 

D) Yönlendirici hafıza modülleri kontrol edilmelidir 

 

6. Başlangıç yapılandırma dosyasını, TFTP sunucuya yedeklemek için kullanılan komut 

hangisidir? 

A) copy tftp run 

B) copy run tftp 

C) copy tftp start 

D) copy start tftp 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. TFTP sunucuya yedeklenmiş olan IOS imajını, flasha geri yüklemek için hangi komut 

kullanılır? 

A) copy flash tftp 

B) reload tftp flash 

C) copy tftp flash 

D) copy start tftp 

 

8. Dizin değiştirmek için kullanılan IFS komutu hangisidir? 

A) pwd 

B) cd 

C) delete 

D) erase 

 

9. Belirli bir konumdaki tüm dosyaları silmek için hangi IFS komutu kullanılır? 

A) erase 

B) delete 

C) show file 

D) recovery 

 

10. Yönlendirici ile çalışırken, Windows DOS komut istemcisindeymişsiniz gibi dosya ve 

dizinlerle çalışmanızı sağlayan bir dosya sistemi hangisidir? 

A) IFS 

B) IOS 

C) ISO 

D) NFS 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 B 
4 A 
5 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 B 
4 A 
5 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 D 
4 C 
5 D 
6 D 
7 C 
8 B 
9 A 
10 A 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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