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Packet Tracer - Servere Web și de Email  

Topologie 

 

Obiective 

Partea 1: Configurați și Verificați Serviciile Web 

Partea 2: Configurați și Verificați Serviciile de Email 

Context 

În această activitate, veți configura serviciile HTTP și de email folosind serverul simulat în Packet Tracer.Apoi veți 
configura clienții pentru a accesa serviciile de email și HTTP.  

Notă: Packet Tracer doar simulează procesul pentru a configura aceste servicii.Fiecare pachet software pentru 
HTTP și email are instrucțiuni unice de configurare și instalare. 
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Part 1: Configurați și Verificați Serviciile Web 

Step 1: Configurați serviciile web pentru CentralServer și BranchServer. 

a. Dați clic pe CentralServer și pe fila Config > HTTP. 

b. Dați clic pe On pentru a activa HTTP și HTTP Secure (HTTPS). 

c. Opțional - Personalizați codul HTML.  

d. Repetați pașii 1a-1c pe BranchServer. 

Step 2: Verificați serverele web accesând paginile web. 

Există mai multe dispozitive finale în această rețea, dar pentru a atinge scopul acestui laborator, folosiți PC3. 

a. Dați clic pe PC3 și pe fila Desktop > Navigator Web. 

b. În caseta URL, introduceți 10.10.10.2 ca adresă IP și dați clic pe Go.Se afișează site-ul web 
CentralServer. 

c. În caseta URL, introduceți 64.100.200.1 ca adersă IP și apoi dați clic pe Go.Se afișează site-ul web 
BranchServer. 

d. În caseta URL, introduceți centralserver.pt.pka și dați clic pe GoSe afișează site-ul web CentralServer. 

e. În caseta URL, introduceți branchserver.pt.pka și dați clic pe Go.Se afișează site-ul web BranchServer.  

f. Ce protocol traduce numele lui centralserver.pt.pka și branchserver.pt.pka în adrese IP? 

Part 2: Configurați și Verificați Serviciile de Email  

Step 1: Configurați CentralServer pentru a trimite (SMTP) și pentru a primi (POP3) email-uri. 

a. Dați clic pe CentralServer și apoi selectați fila Config urmată de butonul EMAIL. 

b. Dați clic pe On pentru a activa SMTP și POP3. 

c. Setați numele domeniului în centralserver.pt.pka și apoi dați clic pe Set. 

d. Creați un utilizator numit central-user cu parola cisco.Dați clic pe + pentru a adăuga utilizatorul. 

Step 2: Configurați BranchServer pentru a trimite (SMTP) și primi (POP3) email. 

a. Dați clic pe BranchServer și pe fila Config > EMAIL. 

b. Dați clic pe On pentru a activa SMTP și POP3. 

c. Setați numele domeniului în branchserver.pt.pka și dați clic pe Set. 

d. Creați un utilizator numit branch-user cu parola cisco.Dați clic pe + pentru a adăuga utilizatorul. 

Step 3: Configurați PC3 pentru a folosi serviciul de email CentralService. 

a. Dați clic pe PC3 și pe fila Desktop > E Mail. 

b. Introduceți următoarele valori în câmpurile corespunzătoare: 

1) Numele dumneavoastră: Central User 

2) Adresa de Email: central-user@centralserver.pt.pka 

3) Incoming Mail Server: 10.10.10.2 

4) Outgoing Mail Server: 10.10.10.2 
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5) Nume de utilizator: central-user 

6) Parolă: cisco 

c. Dați clic pe Save.Navigatorul de mail se deschide. 

d. Dați clic pe Receive.Dacă totul a fost setat corect atât pe client, cât și pe server, fereastra navigatorului 

de mail afișează mesajul de confirmare Receive Mail Success. 

Step 4: Configurați Vânzări pentru a folosi serviciul Email al lui BranchServer. 

a. Dați clic pe Vânzări și pe fila Desktop > E Mail. 

b. Introduceți următoarele valori în câmpurile corespunzătoare: 

1) Numele dumneavoastră: Branch User 

2) Adresa de Email: branch-user@branchserver.pt.pka 

3) Incoming Mail Server: 172.16.0.3 

4) Outgoing Mail Server: 172.16.0.3 

5) Numele de utilizator: branch-user 

6) Parolă: cisco 

c. Dați clic pe Save.Navigatorul de mail se deschide. 

d. Dați clic pe Receive.Dacă totul a fost setat corect atât pe client, cât și pe server, fereastra navigatorului 

de mail afișează mesajul de confirmare Receive Mail Success. 

e. Activitatea ar trebui să fie 100% completă.Nu închideți fereastra de configurare pentru Vânzări sau 
fereastra navigatorului de mail-uri. 

Step 5: Trimiteți un email de la clientul Vânzări și PC3. 

a. Din fereastra navigatorului de mail-uri a Vânzărilor, dați clic pe Compose (Compune). 

b. Introduceți următoarele valori în câmpurile corespunzătoare: 

1) To: central-user@centralserver.pt.pka 

2) Subject: Personalizați. 

3) Email Body: Personalizați email-ul. 

c. Dați clic pe Send. 

d. Verificați dacă PC3 a primit email-ul. Clic pe PC3.Dacă fereastra navigatorului de mail s-a închis, dați clic 
pe E Mail. 

e. Dați clic pe Receive.Se afișează un email de la Vânzări.Dați dublu clic pe email. 

f. Dați clic pe Reply (Răspunde), creați un răspuns și dați clic pe Send. 

g. Verificați dacă Sales a primit răspunsul. 


