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IoE și DHCP (Versiunea Instructorului) 

Nota Instructorului: Textul de culoare roșie sau evidențierile cu 

gri indică faptul că textul apare doar în copiile instructorului. 

Obiective 

Configurați DHCP pentru IPv4 sau IPv6 pe un router Cisco 1941. 

La finalul acestui captol, studenții ar trebui să poată configura un router Cisco 1941 pentru adresarea DHCP IPv4 
și IPv6.  În această activitate, studenții vor utiliza Packet Tracer pentru a configura adresarea DHCP pentru 
echipamentele finale într-un mediu casnic. 

Scenariu. 

Acest capitol prezintă conceptul de utilizare a procesului de DHCP  într-o rețea de afaceri mică sau medie; cu 
toate acestea, DHCP  are și alte utilizări!   

Odată cu apariția Internet of Everything (IoE), orice dispozitiv din casa dumneavoastră care are capacitate de  
conectivitate prin cablu sau wireless va putea fi accesat de oriunde. 

Folosind Packet Tracer pentru această activitate de modelare, efectuați următoarele activități:   

 Configurați un router Cisco 1941 (sau un echipament ISR DHCP-server-capable) pentru adresarea DHCP 

IPv4 sau IPv6.  

 Gândiți-vă la cinci dispozitive din casa dumneavoastră care ați dori să primească adrese IP de la serviciul 

DHCP al routerului.  Setați echipamentele finale pentru a solicita adrese DHCP de la serverul DHCP.   

 Arată afișarea care confirmă faptul că fiecare dispozitiv final securizează o adresă IP de la server. Salvați 

informația output-ului print-un program de captură a ecranului sau utilizați tasta PrtScrn. 

 Prezentați-vă concluziile unui coleg sau chiar întregii clase. 

Resurse necesare 

Software-ul Packet Tracer 

Reflecție  

1. De ce ar vrea un utilizator să folosească un router Cisco 1941 pentru a configura DHCP în rețeaua sa de 
domiciliu? Un ISR mai mic nu ar fi suficient de bun pentru a fi utilizat ca server DHCP? 

_______________________________________________________________________________________ 

Răspunsurile vor varia. Routerele 1941 sunt mai scumpe în comparație cu ISR-urile mai mici, dar oferă mai multe 
opțiuni pentru a implementa planurile de securitate și o robustețe mai mare pentru puterea lățimii de bandă sau a 
procesării. 

2. Cum credeți că întreprinderile mici sau medii pot utiliza alocarea de adresă IP prin DHCP în lumea rețelei 
IPv6 și în IoE? Gândiți-vă și notați 5 răspunsuri posibile. 

_______________________________________________________________________________________ 

Firmele mici de amenajare pot porni sistemele de stropire ale clienților atunci când mergi în vacanță bazându-se 
pe alocările adresei IP ale serverului DHCP. 

Companiile electrice mici pot verifica codurile de eroare de pe orice dispozitiv cu o adresă IP pentru a evalua 
dispozitivul final în scopul reparării prin utilizarea alocărilor de adrese IP ale propriului server DHCP. 

Companiile mici de automobile pot furniza estimări pentru reparații în funcție de adresarea IP a automobilelor cu 
adrese conectate automat la serverul DHCP al companiei. 
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Un proprietar poate porni mașina de spălat sau uscătorul din orice locație, în funcție de locația serverului DNS și 
de adresa propriului server DHCP. 

Televizoarele pot fi controlate la pornire și oprire, se pot înregistra programe sau stații și multe altele folosind un 
server DNS și un server DHSP personal. 

Activitatea Instructorului Output-ul și Topologia Reprezentative  

 

 

Router# show run 

(output omitted) 

 

hostname Router 

 

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10 

! 

ip dhcp pool HOME-ADDRESSES 

 network 192.168.1.0 255.255.255.0 

 default-router 192.168.1.1 

! 

(output omitted) 

 

spanning-tree mode pvst 

! 

interface GigabitEthernet0/0 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 duplex auto 
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 speed auto 
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Router# show ip dhcp binding 

IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type 

                 Hardware address 

192.168.1.11     0090.0CC1.A57B            --                     Automatic 

192.168.1.14     0060.3E80.2074            --                     Automatic 

192.168.1.13     0001.C9B3.382D            --                     Automatic 

192.168.1.12     000A.F345.487C            --                     Automatic 

192.168.1.15     00E0.F995.0C3B            --                     Automatic 

Identificați elementele modelului care se referențiază la conținutul IT: 

 Serverele DHCP pot aloca adrese IP către orice echipament din rețea. 

 Serverele DHCP pot furniza companiilor mici sau medii funcționalitatea care nu este asigurată de 

adresarea statică. 

 Administratorii de rețea care configurează serverele DHCP de rețea, cum ar fi routere, switchuri sau 

servere dedicate pot salva timp la implementarea unei scheme de adresare IP. 
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