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Laborator - Construirea unei Rețele Simple (Versiunea 

Instructorului) 

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipament Interfață Adresă IP Subnet Mask Default Gateway 

S1 VLAN 1 N/A N/A N/A 

S2 VLAN 1 N/A N/A N/A 

PC-A Placă de reţea 192.168.1.10 255.255.255.0 N/A 

PC-B Placă de reţea 192.168.1.11 255.255.255.0 N/A 

Obiective 

Partea 1: Configurarea Topologiei Rețelei (doar Ethernet) 

 Identificați cablurile și porturile pentru folosire în rețea. 

 Cablați o topologie fizică. 

Partea 2: Configurați hosturile calculatoarelor 

 Introduceți informația adresei IP statice în interfața LAN a hosturilor. 

 Verificați dacă toate calculatoarele pot comunica folosind utilitarul ping. 

Partea 3: Configurați și verificați Setările de Bază ale Switchului. 

 Configurați fiecare switch cu un hostname, parole locale și banner de autentificare. 

 Salvați configurările existente. 

 Afișați configurarea curentă a switchului. 

 Afișați versiunea IOS pentru switchul curent. 

 Afișați statusul interfețelor. 



 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 2 of 14 

 

Condiții/Scenariu 

Rețelele sunt construite din 3 mari componente: hosturi, switchuri și routere.În acest laborator veți construi o 
rețea simplă cu două hosturi și două switchuri.De asemenea, veți configura setări de bază ce includ 
hostname-ul, parolele locale și banner-ul de autentificare.Folosiți comenzile show pentru a afișa 
configurarea existentă, versiunea IOS și starea interfeței.Folosiți comanda copy pentru a salva configurările 
echipamentului. 

Veți aplica adresarea IP pentru acest laborator pentru calculatoare cu scopul activării comunicației între 
aceste două dispozitive.Folosiți utilitarul ping pentru a controla conectivitatea. 

Notă: Switchurile folosite sunt Cisco Catalyst 2960 cu Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9 image).Pot fi 
folosite și switchuri și versiuni IOS.În funcție de model și de versiunea Cisco IOS, comenzile disponibile și 
rezultatele produse pot fi diferite față de cele arătate la laboratoare. 

Notă: Asigurați-vă că switchurile au fost șterse și că nu au configurații de pornire.Consultați Apendixul A 
pentru procedura de inițializare și reîncărcare a switchului. 

Resurse necesare 

 2 Switchuri (Cisco 2960 cu Cisco IOS Release 15.0(2) imagine lanbasek9 sau comparabilă) 

 2 Calculatoare (Windows 7, Vista sau XP cu program de emulare a terminalului, cum ar fi Tera Term) 

 Cabluri de consolă pentru a configura echipamentele Cisco IOS prin intermediul porturilor de consolă 

 Cabluri Ethernet așa cum se arată în topologie 

Part 1: Configurați Topologia Rețelei (doar Ethernet) 

În Partea 1, veți cabla dispozitivele împreună conform topologiei de rețea. 

Step 1: Porniți dispozitivele. 

Porniți toate dispozitivele din topologie.Switchurile nu au un comutator de alimentare, ele vor porni imediat 
ce ați conectat cablul de alimentare. 

Step 2: Conectați cele două switchuri. 

Conectați un capăt al cablului Ethernet la F0/1 pe S1, iar celălalt capăt al cablului la F0/2 pe S2.Ar trebui să 
vedeți luminile portocolii, iar apoi verzi pentru F0/1 pe ambele switchuri.Acest lucru indică faptul că 
switchurile au fost conectate corect. 

Step 3: Conectați calculatoarele la switchurile corespunzătoare. 

a. Conectați un capăt al celui de-al doilea cablu Ethernet la portul plăcii de rețea de pe PC-A. Conectați 
celălalt capăt la F0/6 de pe S1.După conectarea calculatorului la switch, ar trebui să vedeți lumină 
portocolie, iar apoi verde pentru F0/6, indicând că PC-A a fost conectat corect. 

b. Conectați un capăt al ultimului cablu Ethernet la portul plăcii de rețea de pe PC-B. Conectați celălalt 
capăt la F0/18 de pe S2.După conectarea calculatorului la switch, ar trebui să vedeți lumină portocolie, iar 
apoi verde pentru F0/18, indicând că PC-B a fost conectat corect. 

 

Step 4: Inspectați vizual conexiunile rețelei. 

După cablarea dispozitivelor de rețea, verificați un moment cu atenție conexiunile, pentru a minimiza timpul 
necesar depanării problemelor de conectivitate ce ar putea apărea mai târziu. 



 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 3 of 14 

Part 2: Configurați hosturile calculatoarelor 

Step 1: Configurați informația adresei IP statice pe calculatoare. 

a. Dați clic pe pictograma de Start a Windowsului și apoi selectați Control Panel (Panoul de Control). 

 

b. În secțiunea Rețea și Internet (Network and Internet), dați clic pe Vizualizare sarcini și starea rețelei 
(View network status and tasks). 

Notă: Dacă panoul de control afișează o listă de pictograme, dați clic pe opțiunea de lângă View by: și 
modificați această opțiune pentru a afișa în funcție de Categorie. 
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c. În panoul din stânga al ferestrei Network and Sharing Center (Centrul de Rețea și Partajare), dați clic 
pe Change adapter settings (Modificați Setările Plăcii de rețea). 
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d. Fereastra Network Connections (Conexiunile Rețelei) afișează interfețele disponibile pe calculator.Dați 
clic dreapta pe interfața Local Area Connection și seletați Properties. 

 

e. Selectați opțiunea Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), iar apoi dați clic pe Properties. 

 

Notă: De asemenea, puteți da și dublu clic pe Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) pentru a afișa 
fereastra Properties. 
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f. Dați clic pe butonul Use the following IP address pentru a introduce manual adresa IP, subnet mask-
ul și default gateway-ul. 

 

Notă: În exemplul de mai sus, adresa IP și subnet mask-ul au fost introduse pentru PC-A. Gateway-ul 
implicit nu a fost introdus, deoarece nu există router atașat la rețea.Consultați Tabela de Adresare de la 
pagina 1 pentru informații despre adresele IP ale lui PC-B. 

g. După ce informația despre IP a fost introdusă, dați clic pe OK.Dați clic pe OK în fereastra Local Area 
Connection Properties pentru a atribui adresa IP la placa de rețea LAN. 

h. Repetați pașii anteriori pentru a introduce informația despre adresa IP pentru PC-B. 

Step 2: Verificați setările și conectivitatea calculatorului. 

Folosiți ecranul de comandă (cmd.exe) pentru a verifica setările și conectivitatea calculatorului. 

a. Din PC-A, dați clic pe pictograma de Start a Windows-ușui, tastați cmd în câmpul Search programs 
and files, iar apoi apăsați Enter. 
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b. Fereastra cmd.exe este acolo unde puteți introduce comenzi direct în calculator și puteți vedea rezultate 
acelor comenzi.Verificați setările calculatorului dumneavoastră folosind comanda ipconfig /all.Această 
comandă afișează hostname-ul calculatorului și informația adresei IPv4. 

 

c. Tastați ping 192.168.1.11 și apăsați Enter. 

 

Comenzile ping s-au realiza cu succes?______________________ Da 

Dacă nu, este necesară depanarea. 

Notă: Dacă nu obțineți un răspuns de PC-B, încercați să îi testați din nou conectivitatea lui PC-B.Dacă 
tot nu primiți un răspuns de la PC-B, încercați să testați conectivitatea lui PC-A de la PC-B. Dacă nu 
puteți primi un răspuns de la calculatorul remote, atunci cereți ajutor instructorului în depanarea 
problemei. 

Part 3: Configurați și verificați Setările de Bază ale Switchului. 

Step 1: Conectați-vă prin consolă la switch. 

Stabiliți o conexiune de consolă la switch de la PC-A folosind Tera Term. 
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Step 2: Introduceți modul privilegiat EXEC. 

Puteți accesa toate comenzile switchului în modul EXEC privilegiat.Setul de comandă al modului EXEC 
privilegiat include acele comenzi aflate în modul EXEC al utilizatorului, precum și comanda de configurare 
prin care se obține accesul la modurile de comandă rămase.Intrați în modul EXEC privilegiat intrând în 
comanda enable: 

Switch> enable 

Switch# 

Prompt-ul s-a modificat din Switch> în Switch# care indică modul EXEC privilegiat. 

Step 3: Introduceți modul de configurare. 

Folosiți comanda terminalului de configurare pentru a intra în modul de configurare. 

Switch# configure terminal 

Introduceți comenzile de configurare, câte una pe linie.La final puneți CNTL/Z. 

Switch(config)# 

Prompt-ul s-a modificat pentru a reflecta modul de configurare global. 

Step 4: Dați switchului un nume. 

Folosiți comanda hostname pentru a modifica numele switchului în S1. 

Switch(config)# hostname S1 

S1(config)# 

Step 5: Împiedicați lookup-urile DNS nedorite. 

Dezactivați DNS lookup pentru ca switchul să nu încerce să traducă incorect comenzile introduse, deoarece 
acestea erau hostname-uri. 

S1(config)# no ip domain-lookup 

S1(config)# 

Step 6: Introduceți parolele locale. 

Pentru a împiedica accesul neautorizat la switch, trebuie configurate parole. 

S1(config)# enable secret class 

S1(config)# line con 0 

S1(config-line)# password cisco 

S1(config-line)# login 

S1(config-line)# exit 

S1(config)# 

Step 7: Introduceți un banner MOTD de autentificare. 

Un banner de autentificare, cunoscut și ca MOTD, ar trebui configurat să avertizeze pe toată lumea care 

accesează switchul că accesul neautorizat nu este permis.  

 

Comanda banner motd necesită utilizare delimitatorilor pentru a identifica conținutul mesajului din banner. 

Caracterul de delimitare poate fi orice caracter atâta timp cât acesta nu face parte din mesaj. De aceea, sunt 

utilizate de obicei simboluri precum #. 

 

S1(config)# banner motd # 
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Enter TEXT message. End with the character '#'. 

Unauthorized access is strictly prohibited and prosecuted to the full extent 

of the law. # 

S1(config)# exit 

S1# 

 

Pasul 8: Salvați configurarea.  

Folosiți comanda copy pentru a salva configurarea curentă în fișierul de pornire din NVRAM. 

S1# copy running-config startup-config 

Destination filename [startup-config]? [Enter] 

Building configuration... 

[OK] 

S1# 

 

Pasul 9: Afișați configurarea curentă. 

Comanda show running-config afișează întreaga configurare curentă, pe căte o pagină. Folosiți spațiu pentru 

a avnasa în paginare. Comenzile configurare la Pașii 1-8 sunt evidențiate mai jos. 

 

S1# show running-config 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1409 bytes 

! 

! Last configuration change at 03:49:17 UTC Mon Mar 1 1993 

! 

version 15.0 

no service pad 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname S1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2 

! 

no aaa new-model 

system mtu routing 1500 

! 

! 

no ip domain-lookup 

! 

 

<output omitted> 

 

! 

banner motd ^C 



 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 10 of 14 

Unauthorized access is strictly prohibited and prosecuted to the full extent of the 

law. ^C 

! 

line con 0 

 password cisco 

 login 

line vty 0 4 

 login 

line vty 5 15 

 login 

! 

end 

 

S1# 

 

Pasul 10: Afișați versiunea de IOS și alte informații utile despre switch. 

 

Folosiți comanda show version pentru a afișa versiunea de IOS de pe switch, alături de alte informații utile. Din 

nou, veți avea de nevoie de tasta cu spațiu pentru a avansa în informația afișată. 

 

S1# show version 

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE, RELEASE 

SOFTWARE (fc1) 

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport 

Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc. 

Compiled Sat 28-Jul-12 00:29 by prod_rel_team 

 

ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader 

BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(53r)SEY3, RELEASE SOFTWARE 

(fc1) 

 

S1 uptime is 1 hour, 38 minutes 

System returned to ROM by power-on 

System image file is "flash:/c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin" 

 

 

This product contains cryptographic features and is subject to United 

States and local country laws governing import, export, transfer and 

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply 

third-party authority to import, export, distribute or use encryption. 

Importers, exporters, distributors and users are responsible for 

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you 

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable 

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately. 

 

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: 

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html 

 

 

If you require further assistance please contact us by sending email to 

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
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export@cisco.com. 

 

cisco WS-C2960-24TT-L (PowerPC405) processor (revision R0) with 65536K bytes of 

memory. 

Processor board ID FCQ1628Y5LE 

Last reset from power-on 

1 Virtual Ethernet interface 

24 FastEthernet interfaces 

2 Gigabit Ethernet interfaces 

The password-recovery mechanism is enabled. 

 

64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory. 

Base ethernet MAC Address       : 0C:D9:96:E2:3D:00 

Motherboard assembly number     : 73-12600-06 

Power supply part number        : 341-0097-03 

Motherboard serial number       : FCQ16270N5G 

Power supply serial number      : DCA1616884D 

Model revision number           : R0 

Motherboard revision number     : A0 

Model number                    : WS-C2960-24TT-L 

System serial number            : FCQ1628Y5LE 

Top Assembly Part Number        : 800-32797-02 

Top Assembly Revision Number    : A0 

Version ID                      : V11 

CLEI Code Number                : COM3L00BRF 

Hardware Board Revision Number  : 0x0A 

 

 

Switch Ports Model              SW Version            SW Image                  

------ ----- -----              ----------            ----------                

*    1 26    WS-C2960-24TT-L    15.0(2)SE             C2960-LANBASEK9-M         

 

 

Configuration register is 0xF 

S1# 

 

Pasul 11: Afișați statusul interfețelor conectate la switch. 

Pentru a verifica statusul interfețelor conectate, folosiți comanda show ip interface brief. Apăsați pe tasta cu 

spațiu pentru a merge la finalul listei. 

 

S1# show ip interface brief 

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol 

Vlan1                  unassigned      YES unset  up                    up       

FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  up                    up       

FastEthernet0/2        unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/3        unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/4        unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/5        unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/6        unassigned      YES unset  up                    up       

FastEthernet0/7        unassigned      YES unset  down                  down     
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FastEthernet0/8        unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/9        unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/10       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/11       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/12       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/13       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/14       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/15       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/16       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/17       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/18       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/19       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/20       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/21       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/22       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/23       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/24       unassigned      YES unset  down                  down     

GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  down                  down     

GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  down                  down     

S1# 

 

 

Pasul 12: Repetați Pașii de la 1 la 12 pentru a configura switchul S2. 

Singura diferență pentru acest pas este că modificați hostname-ul la S2. 

 

Pasul 13: Notați statusul interfeței pentru următoarele interfețe. 

Interface 

S1 S2 

Status Protocol Status Protocol 

F0/1 Up Up Up Up 

F0/6 Up Up Down Down 

F0/18 Down Down Up Up 

VLAN 1 Up Up Up Up 

 

De ce unele porturi FastEthernet sunt up și unele down?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Reflecție 

Ce ar putea împiedica trimiterea unui ping la calculatoarea? 

________________________________________________________________________________ 

Notă: Poate fi necesară dezactivarea firewall-ului de pe calculator pentru a putea da ping între calculatoare. 
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Apendix A: Inițializarea și Reîncărcarea unui Switch 

 

Pasul 1: Conectați-vă la switch. 

Conectați-vă prin consolă la un switch și intrați în modul EXEC privilegiat. 

Switch> enable 

Switch# 

 

Pasul 2: Determinați dacă au fost create VLAN-uri (Virtual local-area networks). 

Folosiți comanda show flash pentru a determina dacă există VLAN-uri create pe switch. 

 

Switch# show flash 

 

Directory of flash:/ 

 

    2  -rwx        1919   Mar 1 1993 00:06:33 +00:00  private-config.text 

    3  -rwx        1632   Mar 1 1993 00:06:33 +00:00  config.text 

    4  -rwx       13336   Mar 1 1993 00:06:33 +00:00  multiple-fs 

    5  -rwx    11607161   Mar 1 1993 02:37:06 +00:00  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin 

    6  -rwx         616   Mar 1 1993 00:07:13 +00:00  vlan.dat 

 

32514048 bytes total (20886528 bytes free) 

Switch# 

 

Pasul 3: Ștergeți fișierul VLAN. 

a. Dacă fișierul vlan.dat era în flash, atunci ștergeți acest fișier. 

 

Switch# delete vlan.dat 

Delete filename [vlan.dat]? 

 

Vi se va cere să verificați nume le fișierului. În acest punct, puteți modifica numele fișierului sau doar să 

apăsați pe Enter dacă ați introdus numele corect. 

b. Când vi se cere să ștergeți acest fișier, apăsați Enter pentru a confirma ștergerea. (Apăsând orice altă 

tastă va duce la întreruperea ștergerii.) 

 

Delete flash:/vlan.dat? [confirm] 

Switch# 

 

Pasul 4: Ștergeți fișierul de configurare de pornire. 

Folosiți comanda erase startup-config pentru a șterge fișierul de configurare inițial din NVRAM. Când vi se 

cere să ștergeți fișierul de configurare, apăsați pe Enter pentru a confirma ștergerea. (Dacă veți apăsa orice 

altă tastă, veți întrerupe operația.) 

Switch# erase startup-config 

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm] 
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[OK] 

Erase of nvram: complete 

Switch# 

 

Pasul 5: Reîncărcați switchul. 

Reîncărcați switchul pentru a șterge orice informație de configurare veche din memorie. Atunci când vi se 

cere se reîncărcați switchul, apăsați pe Enter pentru a continua. (Dacă veți apăsa orice altă tastă, veți 

întrerupe operația.) 

 

Switch# reload 

Proceed with reload? [confirm] 

Notă: Este posibil să vă apară un prompt pentru a salva configurarea curentă înainte de reîncărcarea 

switchului. Tastați no și apăsați Enter. 

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no 

 

Pasul 6: Evitați configurarea inițială. 

După ce switchul se reîncarcă, ar trebui să vedeți un prompt pentru a introduce dialogul de configurare 

inițială. Tastați no în prompt și apăsați Enter. 

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no 

Switch> 

 


