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Proiectați și Construiți o Rețea pentru o Companie Mică (Proiectul 

Capstone)  

Obiective 

Explicați modul în care o rețea mică de segmente conectate direct este realizată, configurată și 
verificată. 

Studenții vor arăta că știu cum să proiecteze, să configureze, verifice și securizeze o rețea foarte 
mică.Documentația și prezentarea sunt și ele părți vitale ale Proiectului Capstone. 

Condiții/Scenariu 

Această activitate se realizează cel mai bine în grupe de 2-3 studenți. 

Proiectați și construiți o rețea dintr-o încercare.   

 Aceasta trebuie să conțină minim un router, un switch și un calculator.  

 Configurați în întregime rețeaua și folosiți IPv4 și IPv6 (subnetizarea trebuie să includă o parte din 
schema dumneavoastră de adresare). 

 Verificați rețeaua folosind cel puțin 5 comenzi show. 

 Securizați rețeaua folosind SSH, parole sigure sau parole de console (minim). 

Creați o rubrică utilizată pentru clasificarea partenerilor.În plus, instructorul dumneavoastră ar putea să 
utilizeze rubrica din această activitate.   

Prezentați-vă Proiectul Capstone clasei și răspundeți la întrebările colegilor și instructorului 
dumneavoastră. 

Resurse necesare 

 Packet Tracer 

 Rubrică creată pentru grup/srudent pentru alocarea activității 

Reflecție 

1. Care a fost cea mai dificlă parte a acestei activități? 

____________________________________________________________________________ 

2. De ce credeți că documentația rețelei este atât de importantă pentru această activitate și pentru lumea 
reală? 

____________________________________________________________________________ 
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Numele 
dispozitivului 

Adresă IP Masca de subreţea 

Chapter_11 Gig0/0 – 192.168.1.30 255.255.255.224 

S1 VLAN1 – 192.168.1.20 255.255.255.224 

PC_Capstone Fa0 – 192.168.1.10 255.255.255.224 
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