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Packet Tracer - Implementarea Conectivității de Bază  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipame

nt Interfață Adresă IP 

Masca de 

subreţea 

S1 VLAN 1 192.168.1.253 255.255.255.0 

S2 VLAN 1 192.168.1.254 255.255.255.0 

PC1 NIC 192.168.1.1 255.255.255.0 

PC2 NIC 192.168.1.2 255.255.255.0 

Obiective 

Partea 1: Efectuați o Configurare de Bază pe S1 și S2 

Partea 2: Configurați calculatoarele 

Partea3: Configurați Interfața de Management a Switchului 

Context 

În această activitate, veți efectua configurări de bază ale switchului.Apoi veți implementa conectivitatea de 
bază prin configurarea adresării IP pe switchuri și calculatoare.Atunci când configurarea adresării IP-ului este 
completă, veți folosi mai multe comenzi show pentru a controla configurările și comenzi ping pentru a 
controla conectivitatea de bază dintre dispozitive. 

Part 1: Efectuați o Configurare de Bază pe S1 și S2 

Efectuați următorii pași pe S1 și S2. 

Step 1: Configurați S1 cu un hostname. 

a. Dați clic pe S1 și apoi pe fila CLI. 

b. Introduceți comanda corectă pentru a configura hostname-ul ca S1. 
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Step 2: Configurați consola și parolele modului privilegiat EXEC.  

a. Folosiți cisco pentru parola consolei. 

b. Folosiți class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 

Step 3: Verificați configurările de parolă pentru S1. 

Cum puteți verifica dacă ambele parole au fost configurate corect?  

Step 4: Configurați un banner MOTD. 

Folosiți un banner corespunzător pentru a anunța accesul neautorizat.Următorul text este un exemplu: 

Este permis doar accesul autorizat.Cei care încalcă acest lucru vor fi puși sub urmărire penală 
conform legii. 

Step 5: Salvați fișierul de configurare în NVRAM. 

Ce comandă veți folosi pentru a îndeplini acest pas?  

Step 6: Repetați Pașii 1-5 pentru S2. 

Part 2: Configurați calculatoarele.  

Configurați PC1 și PC2 cu adrese IP. 

Step 1: Configurați ambele calculatoare cu adrese IP. 

a. Dați clic pe PC1, apoi pe fila Desktop.  

b. Dați clic pe IP Configuration (Configurarea IP).În Tabela de Adresare de mai sus, puteți vedea dacă 
adresa IP pentru PC1 este 192.168.1.1 iar masca de subrețea este 255.255.255.0.Introduceți această 
informație pentru PC1 în fereastra IP Configuration. 

c. Repetați pașii 1a și 1b pentru PC2. 

Step 2: Testați conectivitatea la switch-uri. 

a. Dați clic pe PC1.Închideți fereastra de configurare a IP-ului.În fila Desktop, dați clic pe Ecranul de 
Comandă. . 

b. Tastați comanda ping și adresa IP pentru S1, apoi apăsați Enter. 

Packet Tracer PC Command Line 1.0 

PC> ping 192.168.1.253 

S-a realizat cu succes? De ce da sau de ce nu? 

Part 3: Configurați Interfața de Management a Switchului 

Configurați S1 și S2 cu o adresă IP. 

Step 1: Configurați S1 cu o adresă IP. 

Switchurile pot fi folosite pe post de dispozitiv de tip plug-and-play, ceea ce înseamnă că nu trebuie 
configurate pentru a funcționa.eSwitchurile înaintează informația de la un port la altul în funcție de adresele 
MAC (Media Access Control).Dacă acesta este cazul, de ce l-am mai configura cu o adresă IP? 

Folosiți următoarele comenzi pentru a configura S1 cu o adresă IP. 
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S1 #configure terminal 

Introduceti comenzile de configurare, una pe linieLa final puneți CNTL/Z. 

S1(config)# interface vlan 1 

S1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.0 

S1(config-if)# no shutdown 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up 

S1(config-if)# 

S1(config-if)# exit 

S1# 

De ce este nevoie să introduceți comanda no shutdown?. 

Step 2: Configurați S2 cu o adresă IP. 

Folosiți informația din tabela de adresare pentru a configura S2 cu o adresă IP. 

Step 3: Verificați configurarea adresei IP pe S1 și S2.  

Folosiți comanda show ip interface brief pentru a afișa adresa IP și statusul tuturor porturilor de switch și 
interfețelor.În mod alternativ, puteți folosi și comanda showrunning-config. 

Step 4: Salvați configurările pentru S1 și S2 în NVRAM. 

Ce comandă este utilizată pentru a salva fișierul de configurare din RAM în NVRAM?  

Step 5: Verificați conectivitatea rețelei. 

Conectivitatea rețelei poate fi verificată folosind comanda ping.Este foarte important ca rețeaua să aibă 
conectivitate.Dacă există probleme, se pot efectua acțiuni de corectare.Testați conectivitatea adreselor IP ale 
lui S1 și S2 de la PC1 și PC2.  

a. Dați clic pe PC1, apoi pe fila Desktop. 

b. Dați clic pe Ecranul de Comandă. 

c. Testați conectivitatea adresei IP pentru PC2. 

d. Testați conectivitatea adresei IP pentru S1. 

e. Testați conectivitatea adresei IP pentru S2. 

Notă: Puteți folosi aceeași comandă ping pe CLI-ul switch-ului și PC2. 

Comenzile ping ar trebui să fie realizate cu succes.Dacă rezultatul primului ping este 80%, reîncercați; ar 
trebui să fie acum 100%Veți învăța de ce un ping poate eșua prima dată.Dacă nu puteți da ping nici unui 
echipament, verificați din nou configurarea.  
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Rubrica Scorului Sugerat 

Secțiunea Activitate 

Locația 

Întrebării 

Puncte 

Posibile 

Punctaj 

obținut 

Partea 1: Efectuați o 
Configurare de Bază pe S1 
și S2 

Pasul 3 2  

Pasul 5 2  

Partea 2: Configurați 
calculatoarele Pasul 2b 2  

Partea 3: Configurați 
Interfața de Management a 
Switchului 

Pasul 1, q1 2  

Pasul 1, q2 2  

Pasul 4 2  

Întrebări 12  

Scorul din Packet Tracer 88  

Scor Total 100  

 

 

 


