
 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 1 of 2 

 

Packet Tracer - Configurarea Securităţii Porturilor Switch-ului 

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipament Interfață Adresă IP 

Masca de 

subreţea 

S1 VLAN 1 10.10.10.2 255.255.255.0 

PC1 NIC 10.10.10.10 255.255.255.0 

PC2 NIC 10.10.10.11 255.255.255.0 

Rogue Laptop NIC 10.10.10.12 255.255.255.0 

Obiective 

Partea 1: Configurați Securitatea Portului 

Partea 2: Verificați Securitatea Portului 

Context 

În această activitate, veţi configura şi verifica securitatea porturilor pe un switch. Securitatea porturilor vă 
permite să restricţionaţi accesul unui port la trafic prin limitarea adreselor MAC care sunt permise să trimită 
trafic în respectivul port. 

Part 1: Configurați Securitatea Portului 

a. Accesați linia de comandă pentru S1 și activați securitatea portului pe porturile Fast Ethernet 0/1 și 0/2. 

b. Setați maximul astfel încât un singur echipament să poată accesa porturile Fast Ethernet 0/1 și 0/2. 

c. Securizați porturile astfel încât adresa MAC a echipamentului să fie reținută dinamic și adăugată la 
configurarea curentă.  

d. Setați violarea astfel încât porturile 0/1 și 0/2 să nu fie dezactivate atunci când apare o violare, dar 
pachetele de la o sursă necunoscută sunt aruncate. 

e. Dezactivați toate porturile rămase neutilizate. Indiciu: Utilizați cuvântul cheie range pentru a aplica 
această configurare tuturor porturilor, în mod simultan. 
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Part 2: Verificați Securitatea Portului 

a. De la PC1, dați ping la PC2.  

b. Verificați dacă securitatea portului este activată și dacă adresele MAC ale lui PC1 și PC2 au fost 
adăugate la configurarea curentă.  

c. Atașați Rogue Laptop la orice port de switch neutilizat și observați că luminile de link sunt roșii. 

d. Activați portul și verificați dacă Rogue Laptop poate da ping la PC1 și PC2. După verificare, închideți 
portul conectat la Rogue Laptop. 

e. Deconectați PC2 și conectați Rogue Laptop la portul lui PC2. Verificați dacă Rogue Laptop nu poate da 
ping la PC1. 

f. Afișați violările de securitate a portului pentru portul la care este conectat Rogue Laptop. 

g. Deconectați Rouge Laptop și reconectați PC2. Verificați dacă PC2 poate da ping la PC1. 

h. De ce PC2 poate da ping la PC1, dar Rogue Laptop nu?  


