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Laborator - Configurarea de bază DHCPv4 pe un switch  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipame

nt Interfață Adresă IP 

Masca de 

subreţea 

R1 G0/1 192.168.1.10 255.255.255.0 

 Lo0 209.165.200.225 255.255.255.224 

S1 VLAN 1 192.168.1.1 255.255.255.0 

 VLAN 2 192.168.2.1 255.255.255.0 

Obiective 

Partea 1: Construirea Rețelei și Configurarea Setărilor de Bază ale Rețelei 

Partea 2: Modificați Prioritatea SDM 

 Setați preferința SDM la lanbase-routing pe S1.  

Partea 3: Configurați DHCPv4 

 Configurați DHCPv4 pentru VLAN 1. 

 Verificați DHCPv4 și conectivitatea. 

Partea 4: Configurați DHCP pentru mai multe VLAN-uri  
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 Alocați porturile la VLAN 2. 

 Configurați DHCPv4 pentru VLAN 2. 

 Verificați DHCPv4 și conectivitatea. 

Partea 5: Activați Rutarea IP 

 Activați rutarea IP pe switch. 

 Creați rute statice. 

Condiții/Scenariu 

Un switch Cisco 2960 poate funcționa ca un server DHCPv4. Serverul DHCPv4 Cisco alocă și gestionează 
adrese IPv4 din pool-uri de adresă identificate care sunt asocitate cu anume VLAN-uri și SVI-uri. Un switch 
Cisco 2960 poate funcționa și ca un dispozitiv de Layer 3 și poate ruta între VLAN-uri și un număr limitat de 
rute statice. În acest laborator, veți configura DHCPv4 pentru VLAN-uri pe un switch Cisco 2960, activați 
rutarea pe switch pentru a permite comunicarea între VLAN-uri și adăugați rute statice pentru a permite 
comunicare între hosturi. 

Notă: Acest laborator furnizează asistență minimă pentru comenzile actuale necesare configurării DHCP. În 
orice caz, comenzile necesare sunt furnizate în Apendix A. Testați-vă cunoștințele încercând să configurați 
dispozitivele fără a consulta apendixul. 

Notă: Router-ele folosite la laboratoarele practice de CCNA sunt: Cisco 1941 Integrated Services Routers 
(ISR-uri)și Cisco IOS Release 15.2(4)M3 (universalk9 image). Switch-urile folosite sunt Cisco Catalyst 2960 
cu Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9 image). Pot fi folosite și alte router-e, switch-uri 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. Pentru a vizualiza identificatorii corecți ai interfeței, puteți consulta Tabelul cu 
Interfețele Routerelor de la sfârșitul laboratorului. 

Notă: Asigurați-vă că routerele și switchurile au fost șterse și că nu au configurații de pornire. Dacă nu sunteți 
sigur, contactați-vă instructorul. 

Resurse necesare 

 1 Router (Cisco 1941 cu software Cisco IOS , Release 15.2(4)M3 imagine universală sau comparabilă) 

 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: Construiți Rețeaua și Configurați Setările de Bază ale Rețelei 

Step 1: Cablați rețeaua așa cum se arată în topologie. 

Step 2: Inițializați și reîncărcați routerul și switchurile. 

Step 3: Configurați setările de bază pe dispozitive. 

a. Alocați nume de echipamente așa cum se arată în topologie.  

b. Dezactivați DNS lookup. 

c. Folosiți class pentru parola setată cu enable și cisco pentru parolele de consolă și vty. 

d. Configurați adresele IP pe interfețele Lo0 și G0/1 din R1, conform Tabelei de Adresare. 
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e. Configurați adresele IP pe interfețele VLAN 1 și VLAN 2 din S1, conform Tabelei de Adresare. 

f. Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 

Part 2: Modificați Prioritatea SDM 

Cisco Switch Database Manager ( SDM) oferă mai multe template-uri pentru switch-ul 2960. Template-urile 
pot fi activate să suporte roluri specifice în funcție de cum este utilizat switch-ul în rețea. În acest laborator, 
template-ul sdm lanbase-routing este activat pentru a permite switchului să ruteze între VLAN-uri și să 
suporte rutarea statică. 

Step 1: Afișați preferința SDM pe S1. 

Pe S1, lansați comanda show sdm prefer în modul EXEC privilegiat. Dacă template-ul nu s-a modificat din 
setarea implicită din fabrică, tot ar rămâne template-ul implicit. Template-ul default nu suportă rutare statică. 
Dacă adresarea IPv6 este activată , template-ul va fi default dual-ipv4-și-ipv6. 

S1# show sdm prefer 

Template-ul curent este template-ul implicit. 

Template-ul selectate optimizează resursele în  

switch pentru a suporta acest nivel de caracteristici pentru  

0 interfețe rutare și 255 VLAN-uri.  

 

  number of unicast mac addresses:                  8K 

  number of IPv4 IGMP groups:                       0.25K 

  number of IPv4/MAC qos aces:                      0.125k 

  number of IPv4/MAC security aces:                 0.375k 

Care este template-ul curent? 

_______________________________________________________________________________________ 

Step 2: Modificați Preferința SDM pe S1. 

a. Setați preferința SDM la lanbase-routing. (Dacă lanbase-routing este template-ul curent, vă rugăm să 
treceți la Partea 3.) Din modul de configurare global, lansați comanda sdm prefer lanbase-routing. 

S1(config)# sdm prefer lanbase-routing 

Changes to the running SDM preferences have been stored, but cannot take effect  

until the next reload. 

Use 'show sdm prefer' to see what SDM preference is currently active. 

Ce template va fi disponibil după reîncărcare? ________________ 

b. Switchul trebuie reîncărcat pentru ca template-ul să fie activat. 

S1# reload 

 

System configuration has been modified. Save? (yes/no): no 

Proceed with reload? [confirm] 

Notă: Noul template va fi folosit după repornire, chiar dacă configurarea nu este salvată. Pentru a salva 
configurarea curentă, răspundeți cu da pentru a salva configurarea modificată a sistemului. 

Step 3: Verificați dacă template-ul lanbase-routing este încărcat. 

Lansați comanda show sdm prefer pentru a verifica dacă template-ul lanbase-routing a fost încărcat pe S1. 

S1# show sdm prefer 
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 Template-ul curent este "lanbase-routing". 

 Template-ul selectat optimizează resursele în 

 switch pentru a suporta acest nivel de caracteristici pentru 

 0 interfețe rutare și 255 VLAN-uri. 

 

  number of unicast mac addresses:                  4K 

  number of IPv4 IGMP groups + multicast routes:    0.25K 

  number of IPv4 unicast routes:                    0.75K 

    number of directly-connected IPv4 hosts:        0.75K 

    number of indirect IPv4 routes:                 16 

  number of IPv6 multicast groups:                  0.375k 

  number of directly-connected IPv6 addresses:      0.75K 

    number of indirect IPv6 unicast routes:         16 

  number of IPv4 policy based routing aces:         0 

  number of IPv4/MAC qos aces:                      0.125k 

  number of IPv4/MAC security aces:                 0.375k 

  number of IPv6 policy based routing aces:         0 

  number of IPv6 qos aces:                          0.375k 

  number of IPv6 security aces:                     127 

Part 3: Configurați DHCPv4 

În Partea 3, veți configura DHCPv4 pentru VLAN 1, verificați setările IP pe hosturi pentru a valida 
funcționalitatea DHCO și verificați conectivitatea pentru toate echipamentele în VLAN 1. 

Step 1: Configurați DHCP pentru VLAN 1. 

a. Eliminați primele 10 adrese de host valide din rețeaua 192.168.1.0/24. Scrieți comanda utilizată în spațiul 
furnizat. 

____________________________________________________________________________________ 

b. Creați un pool DHCP numit DHCP1. Scrieți comanda utilizată în spațiul furnizat. 

____________________________________________________________________________________ 

c. Alocați rețeaua 192.168.1.0/24 pentru adresele disponibile. Scrieți comanda utilizată în spațiul furnizat. 

____________________________________________________________________________________ 

d. Alocați gateway-ul default sub forma 192.168.1.1. Scrieți comanda utilizată în spațiul furnizat. 

____________________________________________________________________________________ 

e. Alocați serverul DNS ca 192.168.1.9. Scrieți comanda utilizată în spațiul furnizat. 

____________________________________________________________________________________ 

f. Alocați un timp de leasing de 3 zile. Scrieți comanda utilizată în spațiul furnizat. 

____________________________________________________________________________________ 

g. Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 

Step 2: Verificați DHCP și conectivitatea. 

a. Pe PC-A și PC-B, deschideți prompt-ul de comandă și lansați comanda ipconfig. Dacă informația IP nu 
este prezentă sau este incompletă, lansați comanda ipconfig /release, urmată de ipconfig /renew. 

Pentru PC-A, afișați următoarele:  
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Adresă IP:  __________________________________________  

Masca de subrețea:___________________________ 

Default Gateway:  _____________________________________  

Pentru PC-B, afișați următoarele: 

Adresă IP:  __________________________________________  

Masca de subrețea: _________________________  

Default Gateway:  _____________________________________  

b. Testați conectivitatea dând ping de la PC-A la gateway-ul default, PC-B și R1. 

Din PC-A este posibil să dați ping la gateway-ul default VLAN 1? ________ 

Din PC-A, este posibil să dați ping la PC-B? __________ 

Din PC-A, este posibil să dați ping la R1 G0/1? _____ 

Dacă răspunsul este nu la orice întrebare, depanați configurările și corectați eroarea. 

Part 4: Configurați DHCPv4 pentru mai multe VLAN-uri 

În Partea 4 veți aloca PC-A la un port accesând VLAN 2, veți configura DHCPv4 pentru VLAN 2, veți reînnoi 
configurarea IP a lui PC-A pentru a valida DHCPv4 și verificați conectivitatea din VLAN. 

Step 1: Alocați un port la VLAN 2. 

Plasați portul F0/6 în VLAN 2. Scrieți comanda utilizată în spațiul furnizat. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Step 2: Configurați DHCPv4 pentru VLAN 2. 

a. Excludeți primele 10 adrese de host valide din rețea 192.168.2.0. Scrieți comanda utilizată în spațiul 
furnizat. 

___________________________________________________________________________________ 

b. Creați un pool DHCP denumit DHCP2. Scrieți comanda utilizată în spațiul furnizat. 

___________________________________________________________________________________ 

c. Alocați rețeaua 192.168.2.0/24 pentru adresele disponibile. Scrieți comanda utilizată în spațiul furnizat. 

____________________________________________________________________________________ 

d. Alocați gateway default ca 192.168.2.1. Scrieți comanda utilizată în spațiul furnizat. 

____________________________________________________________________________________ 

e. Alocați serverul DNS ca 192.168.2.9. Scrieți comanda utilizată în spațiul furnizat. 

____________________________________________________________________________________ 

f. Alocați un timp de leasing de 3 zile. Scrieți comanda utilizată în spațiul furnizat. 

____________________________________________________________________________________ 

g. Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 
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Step 3: Verificați DHCPv4 și conectivitatea. 

a. Pe PC-A, deschideți prompt-ul de comandă și lansați comanda ipconfig /release, urmată de comanda 
ipconfig /renew. 

Pentru PC-A, afișați următoarele: 

Adresa IP:  __________________________________________  

Masca de subrețea:___________________________ 

Default Gateway:  _____________________________________  

b. Testați conectivitatea dând ping de la PC-A la gateway-ul default VLAN 2 și PC-B. 

Din PC-A, este posibil să dați ping la default gateway? _________ 

Din PC-A, puteți da ping la PC-B? ____ 

Ping-urile s-au realizat cu succes? De ce? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

c. Lansați comanda show ip route pe S1. 

Care este rezultatul acestei comenzi? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Nici un gateway default nu a fost setat și nici o tabelă de rutare nu este prezentă pe switch. 

Part 5: Activați Rutarea IP 

În Partea 5, veți activa rutarea IP pe switch, care va permite comunicarea inter-VLAN. Pentru ca toate rețelele 
să comunice, trebuie implementate rute statice pe S1 și R1. 

Step 1: Activați rutarea IP pe S1. 

a. Din modul de configurare global, folosiți comanda ip routing pentru a activa rutarea pe S1. 

S1(config)# ip routing 

b. Verificați conectivitatea inter-VLAN. 

Din PC-A, este posibil să dați ping la PC-B? __________ 

Ce funcție efectuează switchul? 

____________________________________________________________________________________ 

c. Vizualizați informația din tabela de rutare pentru S1. 

Ce informație despre rută se află în output-ul acestei comenzi? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

d. Vizualizați informația din tabela de rutare pentru R1. 

Ce informație despre rută se află în output-ul acestei comenzi? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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e. Din PC-A este posibil să dați ping la R1? __________ 

Din PC-A este posibil să dați ping la Lo0? ________ 

Considerați tabela de rutare a celor două echipamente, ce ar trebui adăugat pentru a comunica între 
toate rețelele? 

____________________________________________________________________________________ 

Step 2: Alocați rute statice. 

Activarea rutării IP permite switchului să realizeze rute între VLAN-urile alocate pe switch. Pentru ca toate 
VLAN-urile să comunice cu routerul, rutele statice trebuie adăugate la tabela de rutare a switchului și a 
routerului. 

a. Pe S1 creați o rută statică implicită la R1. Scrieți comanda utilizată în spațiul furnizat. 

____________________________________________________________________________________ 

b. Pe R1, creați o rută statică la VLAN 2. Scrieți comanda utilizată în spațiul furnizat. 

____________________________________________________________________________________ 

c. Vizualizați informația din tabela de rutare pentru S1. 

Cum este reprezentată ruta statică implicită? 

____________________________________________________________________________________ 

d. Vizualizați informația din tabela de rutare pentru R1. 

Cum este reprezentată ruta statică? 

____________________________________________________________________________________ 

e. Puteți da ping la R1 din PC-A? __________ 

Puteți da ping la Lo0 de la PC-A? _________ 

Reflecție 

1. În configurarea DHCPv4, de ce ați exclude adresele statice înainte de setarea pool-ului DHCPv4? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Dacă sunt prezente pool-uri DHCPv4, cum alocă switchul informația IP la hosturi? 

_______________________________________________________________________________________ 

3. În afară de switching, ce funcții mai poate realiza switchul Cisco 2960? 

_______________________________________________________________________________________ 
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Tabela Interfețelor Routerului 

Rezumatul Interfețelor Routerului 

Modelul 

Routerului 

Interfața Ethernet #1 Interfața Ethernet #2 Interfața Serială #1 Interfața Serială #2 

1800 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

1900 Gigabit Ethernet 0/0 
(G0/0) 

Gigabit Ethernet 0/1 
(G0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

2801 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/1/0 (S0/1/0) Serial 0/1/1 (S0/1/1) 

2811 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

2900 Gigabit Ethernet 0/0 
(G0/0) 

Gigabit Ethernet 0/1 
(G0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

Notă: Pentru a afla cum este configurat routerul, uitați-vă la interfețe pentru a identifica tipul routerului și câte 
interfețe are routerul. Nu există o listă efectivă cu toate combinațiile configurărilor pentru fiecare clasă de routere. 
Acest tabel include identificatorii pentru combinațiile posibile de interfețe Seriale și Ethernet din dispozitiv. Tabelul 
nu include nici un alt tip de interfață, chiar dacă un anumit router poate. Un astfel de exemplu poate fi interfața 
ISND BRI. Denumirea din paranteză este prescurtarea legală care poate fi folosită în comenzile Cisco IOS pentru 
a reprezenta interfața. 

Apendix A - Comenzi de Configurare 

Configurați DHCPv4 

S1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10 

S1(config)# ip dhcp pool DHCP1 

S1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0 

S1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1 

S1(dhcp-config)# dns-server 192.168.1.9 

S1(dhcp-config)# lease 3 

Configurați DHCPv4 pentru mai multe VLAN-uri 

S1(config)# interface f0/6 

S1(config-if)# switchport access vlan 2 

S1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.10 

S1(config)# ip dhcp pool DHCP2 

S1(dhcp-config)# network 192.168.2.0 255.255.255.0 

S1(dhcp-config)# default-router 192.168.2.1 

S1(dhcp-config)# dns-server 192.168.2.9 

S1(dhcp-config)# lease 3 

Activati Rutarea IP 

S1(config)# ip routing 
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S1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.10 

R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 g0/1 

 


