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Packet Tracer - Provocarea de Integrare a Abilităților  
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Tabela de Adresare  

 

Echipament Interfață Adresă IP Masca de subreţea Default Gateway 

[[R1Name]] 

G0/0.15 [[R1G0sub15Add]] [[R1G0sub15SM]] N/A 

G0/0.30 [[R1G0sub30Add]] [[R1G0sub30SM]] N/A 

G0/0.45 [[R1G0sub45Add]] [[R1G0sub45SM]] N/A 

G0/0.60 [[R1G0sub60Add]] [[R1G0sub60SM]] N/A 

S0/0/0 [[R1S000Add]] 255.255.255.252 N/A 

S0/0/1 [[R1S001Add]] 255.255.255.252 N/A 

S0/1/0 [[R1S010Add]] 255.255.255.252 N/A 

[[R2Name]] 

G0/0 [[R2G00Add]] [[R2R3LanSM]] N/A 

S0/0/0 [[R2S000Add]] 255.255.255.252 N/A 

S0/0/1 [[R2S001Add]] 255.255.255.252 N/A 

[[R3Name]] 

G0/0 [[R3G00Add]] [[R2R3LanSM]] N/A 

S0/0/0 [[R3S000Add]] 255.255.255.252 N/A 

S0/0/1 [[R3S001Add]] 255.255.255.252 N/A 

[[S1Name]] VLAN 60 [[S1VLAN60Add]]   

[[PC1Name]] NIC DHCP Assigned DHCP Assigned DHCP Assigned 

aTbela de Alocări pentru Porturi și VLAN-uri. 

Număr VLAN - Nume Alocarea portului Network 

15 - Servers F0/11 - F0/20  

30 - PCs F0/1 - F0/10  

45 - Native G1/1  

60 - Management VLAN 60  

Scenariu. 

Această activitate complexă include multe abilități  pe care le-ați dobândit în timpul acestui curs. Mai întâi , 
veți completa documentația pentru rețea. Deci , asigurați-va că aveți instrucțiunile tipărite.    Apoi , veți 
implementa routere inter-VLAN și NAT pe router. În cele din urmă , veți utilizat documentația pentru a verifica 
implementarea prin testarea conectivității end-to-end. 

Documentația 

Vi se cere să documentați în mod complet rețeaua. Veți avea nevoie de o imprimare a acestui set de 
instrucțiuni, care va include o diagramă de topologie ne-etichetată. 

- Etichetați toate numele echipamentelor, adresele de rețea și alte informații importante pe care le-a 

generat Packet Tracer. 
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- Completați Tabela de Adresare și Tabela de Alocări pentru Porturi și VLAN-uri. 

- Completați spațiile libere în pașii de Implementare și Verificare. Informația este furnizată atunci 

când lansați activitatea în Packet Tracer. 

Implementare 

Notă: Toate echipamentele din topologie cu excepția [[R1Name]], [[S1Name]] și [[PC1Name]] sunt complet 
configurate. Nu aveți acces la alte routere. Puteți accesa toate serverele și calculatoarele pentru a le testa. 

Implementați următoarele cerințe folosind documentația dumneavoastră: 

[[S1Name]] 

 Configuraţi accesul la administrarea de la distanţă incluzând adresarea IP şi SSH: 

- Domeniul este cisco.com 

- Utilizator [[UserText]] cu parola [[UserPass]] 

- Lungimea cheii crypto este 1024 

- SSH versiunea 2, limitată la 2 încercări de autentificare şi un timeout de 60 secunde. 

- Parolele cu text în clar ar trebui criptate. 

 Configuraţi, denumiţi şi atribuiţi VLAN-urile. Porturile ar trebui configurate manual ca porturi de acces. 

 Configuraţi trunking. 

 Implementaţi securitatea porturilor: 

- Pe interfaţa Fa0/1 permiteţi 2 adrese MAC care sunt adăugate automat în fişierul de configuraţie 

când sunt detectate. Portul nu ar trebui dezactivat, dar ar trebui capturat un mesaj din registrul 

sistemului dacă apare o încălcare. 

- Dezactivaţi toate porturile nefolosite. 

[[R1Name]] 

 Configuraţi rutarea inter-VLAN. 

 Configuraţi serviciile DHCP pentru VLAN 30. Folosiți LAN ca nume case-sensitive pentru pool. 

 Implementaţi rutarea: 

- Folosiţi procesul OSPF cu ID 1 şi ID-ul router-ului 1.1.1.1 

- Configuraţi o comandă de reţea pentru întregul spaţiu de adresare [[DisplayNet]]. 

- Dezactivați interfețele care nu ar trebui să trimită mesaje OSPF. 

- Configurați o rută implicită către Internet. 

 Implementați NAT: 

- Configurați un ACL standard, cu o singură instrucțiune,numerotat cu 1 Toate adresele IP care aparțin 

spațiuluide adresare [[DisplayNet]] sunt permise. 

- Referiți-vă la documentația voastră și configurați NAT static pentru File Server. 

- Configurați dinamic NAT cu PAT folosind un nume de pool la alegerea dumneavoastră și aceste două 

adrese publice:  

 [[NATPoolText]] 

[[PC1Name]] 

Verificați dacă [[PC1Name]] a primit informația de adresare completă de la [[R1Name]]. 
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Verificare 

Toate echipamentele ar trebui să poată da ping la toate celelalte echipamente. Dacă nu, depanați-vă 
configurările pentru a izola și rezolva problemele. Câteva teste includ: 

 Verificați accesul de la distanță la [[S1Name]] folosind SSH de la un PC. 

 Verificați dacă VLAN-urilor le sunt atribuite porturile potrivite și dacă securitarea porturilor funcționează. 

 Verificați vecinii OSPF și un tabel complet de rutare. 

 Verificați traducerile și staticele NAT.  

- Host-urile exterioare ar trebui să poată accesa File Server la adresa publică. 

-  PC-urile interioare ar trebui să poată accesa serverul Web. 

 Documentați-vă despre orice probleme pe care le-ați întâlnit și soluțiile lor în tabelul Documentarea 

Depanării de mai jos. 

Documentarea Depanării 

Problema Soluția 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Rubrica Scorului Sugerat 

Packet Tracer valorează 70 de puncte. Documentația valorează 30 puncte. 
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