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Packet Tracer - Servere DHCP și DNS  

Topologie 

 

Obiective 

Partea 1: Configurați Adresarea IPv4 statică 

Partea 2: Configurați și verificați înregistrările serverului DNS 

Condiții: 

În această activitate, veți configura și verifica adresarea IP-ului static și adresarea DHCP-ului.Apoi veți configura 
un server DNS pentru a referenția adresele IP către numele site-urilor web.  

Notă: Packet Tracer doar simulează procesul pentru a configura aceste servicii.Fiecare pachet software pentru 
DHCP și DNS are instrucțiuni unice de configurare și instalare. 
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Part 1: Configurați Adresarea IPv4 statică 

Step 1: Configurați imprimanta cu jet de cerneală cu adresare IPv4. 

Calculatoarele din birou trebuie să știe adresa IPv4 a imprimantei pentru a îi trimite informația.Prin urmare, 
imprimanta trebuie să folosească o adresă IPv4 statică (fixă). 

a. Dați clic pe Inkjet și apoi pe fila Config, care afișează Global Settings (Setări Globale). 

b. Atribuiți static adresa Gateway-ului 192.168.0.1 și adresa serverului DNS 64.100.8.8. 

c. Dați clic pe FastEthernet0 și atribuiți static adresa IP 192.168.0.2 și adresa subnet mask-ului 
255.255.255.0. 

d. Închideți fereastra Inkjet. 

Step 2: Configurați WRS pentru a furniza serviciile DHCP. 

a. Dați clic pe WRS și pe fila GUI și maximizați fereastra. 

b. Fereastra Basic Setup (Configurare de Bază) se afișează implicit.Configurați următoarele setări în 
secțiunea de configurare a rețelei: 

1) Modificați adresa IP în 192.168.0.1. 

2) Setați subnet mask-ul la 255.255.255.0. 

3) Activați serverul DHCP. 

4) Setați adresa statică a lui DNS 1 la 64.100.8.8. 

5) Mergeți la final și dați clic pe Salvare. 

c. Închideți fereastra WRS. 

Step 3: Solicitați adresarea serverului DHCP pentru Home Laptop. 

Activitatea se concentrează pe Home Office.Clienții pe care îi veți configura cu DHCP sunt Home Laptop și 
Tablet. 

a. Dați clic pe Home Laptop și pe fila Desktop > IP Configuration. 

b. Dați clic pe DHCP și așteptați până când solicitarea DHCP este realizată cu succes.  

c. Home Laptop ar trebui să aibă acum o configurare IP completă.Dacă nu, reveniți la Pasul 2 și verificați-vă 
configurările pe WRS. 

d. Închideți fereastra IP Configuration și apoi și fereastra Home Laptop. 

Step 4: Solicitați adresarea DHCP pentru tabletă. 

a. Dați clic pe Tablet și pe fila Desktop > IP Configuration. 

b. Dați clic pe DHCP și așteptați până când solicitarea DHCP este realizată cu succes.  

c. Acum, tableta ar trebui să aibă o configurare IP completă.Dacă nu, reveniți la Pasul 2 și verificați-vă 
configurările pe WRS. 

Step 5: Testați accesul la site-uri web. 

a. Închideți fereastra de configurare a IP-ului, iar apoi dați clic pe navigatorul web. 

b. În caseta URL, tastați 10.10.10.2 (pentru site-ul web al lui CentralServer) sau 64.100.200.1 (pentru site-
ul web BranchServer) și clic pe Go.Ar trebui să apară ambele site-uri web. 
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c. Redeschideți navigatorul web.Testați numele pentru aceleași site-uri web, introducând 
centralserver.pt.pka și branchserver.pt.pka.Dați clic pe Fast Forward Time din bara galbenă de sub 
topologie pentru a accelera procesul.    

Part 2: Configurați Înregistrări pe Serverul DNS 

Step 1: Configurați famous.dns.pka cu înregistrări pentru CentralServer și BranchServer. 

În mod normal, înregistrările DNS sunt înregistrare cu companii, dar pentru acest laborator, controlați serverul 
famous.dns.pka pe Internet. 

a. Dați clic pe cloud-ul Internet.Se afișează o nouă rețea. 

b. Dați clic pe famous.dns.pka și pe fila Config > DNS. 

c. Adăugați următoarele înregistrări ale resurselor: 

Numele Înregistrării de 

Resursă Adresă 

centralserver.pt.pka 10.10.10.2 

branchserver.pt.pka 64.100.200.1 

d. Închideți fereastra famous.dns.pka. 

e. Dați clic pe Back pentru a ieși din cloud-ul Internet.  

Step 2: Verificați abilitatea calculatoarelor clienților de a folosi DNS. 

Acum că ați configurat înregistrările DNS, Home Laptop și Tablet ar trebui să poată accesa site-urile web 
folosind nume în locul adreselor IP.Mai întâi verificați dacă clientul DNS funcționează corespunzător și apoi 
verificați accesul la site-ul web. 

a. Dați clic pe Home Laptop sau pe Tablet.  

b. Dacă navigatorul web este deschis, închideți-l și selectați Command Prompt. 

c. Verificați adresarea IPv4 introducând comanda  ipconfig /all.Ar trebui să vedeți adresa IP pentru serverul 
DNS.  

d. Testați conectivitatea serverului DNS la 64.100.8.8. 

Notă: Primele două sau trei comenzi ping s-ar putea sa eșueze, deoarece Packet Tracer simulează toate 
procesele ce pot apărarea pentru conectivitatea de succes la o resursă remote. 

e. Testați funcționalitatea serverului DNS introducând comenzile   nslookup centralserver.pt.pka și nslookup 
branchserver.pt.pka.Ar trebui să primiți o rezoluție a numelui care să arate adresa IP a fiecăruia. 

f. Închideți fereastra Command Prompt și dați clic pe navigatorul web.Verificați dacă Home Laptop sau 
Tablet pot accesa acum paginile web pentru CentralServer și BranchServer.  


