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Packet Tracer - Configurarea Switchurile de Layer 3  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

 

Echipa

ment 
Interfață Adresă IP 

Mască de 

subreţea 

R1 
G0/0 172.16.31.1 255.255.255.0 

G0/1 192.168.0.2 255.255.255.0 

MLSw1 
G0/1 192.168.0.2 255.255.255.0 

VLAN 1 172.16.31.1 255.255.255.0 

Obiective 

Partea 1: Documentați Configurările Curente de Rețea 

Partea 2: Configurați, implementați și testați noul switch cu mai multe niveluri 

Scenariu 

Administratorul de rețea înlocuiește routerul și switchul curente cu un switch de Layer 3.Ca și Tehnician de 
Rețea, este sarcina dumneavoastră să configurați switchul și să îl puneți în funcțiune.Veți lucra în afara orelor 
de program pentru a minimiza întreruperea activităților de afaceri. 

Notă: Această activitate începe cu un scor de 8/100, deoarece conexiunile echipamentului pentru 
calculatoare sunt punctate.Veți șterge și veți restaura acele conexiuni în Partea 2.Punctajul se află acolo 
pentru a verifica dacă ați restaurat corect conexiunile. 



Packet Tracer - Configurarea Switchurile de Layer (Nivel) 3 

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

 

Part 1: Documentați Configurările Curente de Rețea 

Notă: În mod normal, un router de producție ar avea mult mai multe configurări decât adresarea IP-ului 
interfeței.În orice caz, pentru a accelera această activitate, este configurată doar adresarea IP-ului interfeței. 

a. Dați clic pe R1 și apoi pe fila CLI. 

b. Folosiți comenzile disponibile pentru a aduna informații despre adresarea interfeței. 

c. Documentați informația în Tabela de Adresare. 

Part 2: Configurați, implementați și testați noul switch cu mai multe 

niveluri 

Step 1: Configurați MLSw1 pentru a folosi schema de adresa din R1. 

a. Dați clic pe MLSw1 și apoi pe fila CLI. 

b. Introduceți modul de configurare al interfeței pentru GigabitEthernet 0/1. 

c. Modificați portul la modul de rutare prin introducerea comenzii no switchport. 

d. Configurați adresa IP pentru a fi aceeași cu adresa lui GigabitEthernet 0/1 de la R1 și activați portul. 

e. Introduceți modul de configurare pentru VLAN1 al interfeței. 

f. Configurați adresa IP pentru a fi aceeași cu adresa lui GigabitEthernet 0/1 de la R1 și activați portul. 

g. Salvați configurarea. 

Step 2: Implementați noul switch multilayer și verificați dacă conectivitatea a fost restaurată. 

Notă: În mod normal, următorii pași ar trebui efectuați după câteva ore sau după ce traficul de pe rețeaua de 
producție se află la cel mai mic volum.Pentru a minimiza timpul de nefuncționare, noul echipament ar trebui 
complet configurat și gata de implementare. 

a. Dați clic pe o zonă goală a ecranului și deselectați toate dispozitivele.  

b. Folosiți instrumentul Delete (Ștergere) pentru a elimina toate conexiunile sau ștergeți efectiv R1, S1 și 
S2. 

c. Selectați cablurile corespunzătoare pentru a realiza următoarele: 

- Conectați GigabitEthernet 0/1 lui MLSw1 la GigabitEthernet 0/0 lui Edge.  

- Conectați calculatoarele la porturile Fast Ethernet pe MLSw1. 

d. Verificați dacă toate calculatoarele pot testa conectivitatea lui Edge la 192.168.0.1. 

Notă: Așteptați până când luminile portocalii devin verzi. 


