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Utilizatori Multipli pentru Packet Tracer - Implementarea 

Serviciilor  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipament Adresă IP 

Masca de 

subreţea 

Server Side Player 

WRS 172.16.1.254 255.255.255.0 

S1 172.16.1.1 255.255.255.0 

www.ptmu.test 172.16.1.5 255.255.255.0 

NetAdmin DHCP Assigned DHCP Assigned 

Client Side Player 

S2 172.16.1.2 255.255.255.0 

PC1 DHCP Assigned DHCP Assigned 

PC2 DHCP Assigned DHCP Assigned 

 

Obiective 

Partea 1: Stabiliți o Conexiune pentru utilizatori multipli locală la o altă instanță de Packet Tracer. 
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Partea 2: Jucătorul pe parte de Server - Implementați și Verificați Serviciile 

Partea 3: Jucător pe parte de Client - Configurați și Verificați Accesul la Servicii 

Context 

Notă: Completarea activităților anterioare în acest capitol, inclusiv Packet Tracer Multiuser - Tutorial, sunt 
condiții pentru completarea acestei activități. 

În această activitate cu utilizatori multipli, doi studenți cooperează pentru a implementa ți verifica serviciile, 
inclusiv DHCP, HTTP, Email, DNS și FTP.Jucătorul serverului va implementa și verifica serviciile pe un 
server.Jucătorul client va configura doi clienți și va verifica accesul la servicii.  

Part 1: Stabiliți o Conexiune pentru utilizatori multipli locală la o altă 

instanță de Packet Tracer. 

Step 1: Selectați un partener și determinați rolul fiecărui student. 

a. Găsiți un coleg cu care să cooperați pentru a completa această activitate.Calculatoarele dumneavoastră 
trebuie să fie conectate la același LAN.  

b. Determinați cine va juca partea de server și cine va juca partea de client în această activitate. 

- Jucătorul pe parte de server deschide Packet Tracer Multiuser - Implement Services - Server 

Side.pka. 

- Jucătorul pe parte de client deschide Packet Tracer Multiuser - Implement Services - Client 

Side.pka. 

Notă: Jucătorii singuri pot deschide ambele fișiere și pot completa pașii pentru ambele părți. 

Step 2: Configurați switch-urile folosind configurări inițiale. 

Fiecare jucător: configurați switch-ul cu următoarele: 

 Hostname folosind numele afișat (S1 sau S2) 

 Un banner MOTD corespunzător. 

 Modul Exec privilegiat și parolele liniilor. 

 Adresarea IP corectă, conform Tabelei de Adresare. 

Step 3: Jucătorul pe parte de Server - Configurați link-ul PTMU și comunicați adresarea. 

a. Completați pașii necesari pentru a verifica dacă link-ul PTMU este gata să primească o conexiune de 
intrare.  

b. Comunicați informația necesară de configurare la jucătorul client. 

Step 4: Jucătorul pe parte de client - Configurați conexiunea multiuser de ieșire. 

a. Jucătorul client: Înregistrați următoarea informație furnizată de server. 

Adresă IP: _________________________________________ 

Numărul portului: ________________________________________ 

Parolă (cisco, implicit) ___________________________ 

b. Configurați Peer0 pentru a se conecta la link-ul PTMU al serverului. 

c. Conectați GigabitEthernet1/1 lui S2 la Link0 pe Peer0. 



Utilizatori Multipli pentru Packet Tracer - Implementarea Serviciilor 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 3 of 4 

 

Step 5: Verificați Conectivitatea din Conexiune din conexiunea locală multiuser. 

a. Jucătorul de pe partea de server ar trebui să poată da ping calculatorului din instanța jucătorului pe parte 
de client de Packet Tracer. 

b. Jucătorul de pe partea de server ar trebui să poată da ping calculatorului din instanța jucătorului pe parte 
de server de Packet Tracer. 

Part 2: Jucătorul pe parte de Server - Implementați și Verificați Serviciile 

Step 1: Configurați WRS ca server DHCP. 

WRS asigură servicii DHCP.Configurați Setările Serverului DHCP cu următoarele:  

 Adresa IP de pornire este 172.16.1.11. 

 Numărul maxim de utilizatori este 100. 

 DNS 1 static este 172.16.1.5. 

 Verificați NetAdmin care primește adresare IP prin DHCP. 

 Din NetAdmin, accesați pagina web User Account Information la 172.16.1.5.Veți folosi această informație 

pentru a configura conturile de utilizator din Pasul 2. 

Step 2: Configurați serviciile pe www.ptmu.test. 

Serverul www.ptmu.test asigură restul serviciilor și ar trebui configurat cu următoarele: 

 O înregistrare DNS asociată cu adresa IP pentru serverul www.ptmu.test la numele www.ptmu.test. 

 Serviciile de email și conturi de utilizator conforme cu lista de utilizatori.Numele de Domeniu este 

ptmu.test. 

 Serviciile FTP și conturile de utilizator conforme cu lista de utilizatori.Dați fiecărui utilizator permisiunea de 

a citi, scrie și afișa. 

Step 3: Verificați dacă toate serviciile sunt implementate conform cerințelor. 

Din NetAdmin, realizați următoarele: 

 Configurați clientul de email pentru contul de utilizator NetAdmin. 

 Trimiteți un email la utilizatorul lui PC1. 

 Încărcați fișierul secret.txt pe serverul FTP.Nu modificați fișierul. 

Notă: Scorul pentru jucătorul pe parte de server va fi 43/44 în cazul în care clientul descarcă cu succes 
fișierul secret.txt, modifică fișierul și apoi îl încarcă pe serverul FTP www.ptmu.test. 

Part 3: Jucător pe parte de Client - Configurați și Verificați Accesul la 

Servicii 

Step 1: Configurați și verificați adresarea calculatorului. 

a. Configurați PC1 și PC2 pentru a obține automat adresarea. 

b. PC1 și PC2 ar trebui să poată accesa pagina web http://www.ptmu.test. 
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Step 2: Configurați și verificați conturile de email de pe PC. 

a. Configurați conturile de email în conformitate cu cerințele de la www.ptmu.test/user.html.  

b. Verificați dacă PC1 a primit un email de la NetAdmin și trimiteți un răspuns. 

c. Trimiteți un email de la PC1 la PC2.Notă: Punctajul nu se va modifica. 

d. Verificați dacă PC2 a primit un email de la PC1. 

Step 3: Încărcați și descărcați un fișier de la serverul FTP. 

a. Din PC2, accesați serverul FTP și descărcați fișierul secret.txt. 

b. Deschideți un fișier secret.txt, modificați doar cuvântul secret și încărcați fișierul. 

c. Scorul jucătorului pe parte de server ar trebui să fie 44/44 iar cel al clientului ar trebui să fie 33/33. 


