
 

© 2013 Cisco și/sau membrii săi. Toate drepturile sunt rezervate. Acest document face parte din  1 publică 3Cisco.Pagina 1 din 1 

Switch Trio (Versiunea Instructorului) 

Nota Instructorului: Textul de culoare roșie sau evidențierile cu 

gri indică faptul că textul apare doar în copiile instructorului. 

Obiective 

Verificați configurarea de Layer 2 a unui port de switch conectat la o stație finală. 

Studenții vor folosi Packet Tracer pentru a configura primele trei porturi ale unui switch cu o adresă MAC 
permanentă (o adresă MAC pentru fiecare port) și cu o opțiune de oprire a securității.  Vor valida implementarea 
securității și vor explica procesul unui alt student sau clasei (Alegerea instructorului). 

Scenariu  

Sunteţi administratorul de reţea pentru o întreprindere mică sau mijlocie. Sediul central al afacerii dumneavoastră 
a cerut ca pe toate switch-urile din toate birourile să fie implementată securitate. Memorandul Comunicatul livrat 
dumneavoastră în această dimineaţă prevede: 

 

"Până Luni, 18 aprilie 20xx, primele trei porturi ale tuturor switch-urilor configurabile localizate în toate 
birourile trebuie să fie securizate cu adrese MAC - o adresă trebuie să fie rezervată pentru PC, o adresă 
va fi rezervată pentru laptopul din birou şi o adresă va fi rezervată pentru server-ul biroului.   

 

Dacă securitatea unui port este încălcată, vă rugăm să îl dezactivaţi până când motivul încălcarii poate fi 
descoperit.   

 

Vă rog să implementaţi această politică nu mai târziu decât data menţionată în acest memorandum. 
Pentru întrebări, sunaţi la 1.800.555.1212. Mulțumim. Echipa de Administrare a Reţelelor. 

 

Lucraţi în clasă cu un partener şi creaţi un exemplu în Packet Tracer pentru a testa această nouă politică de 
securitate. După ce v-aţi creat fişierul, testaţi-l cu cel puţin un dispozitiv pentru a asigura că este operaţional sau 
validat.   

 

Salvaţi-vă munca şi pregătiţi-vă să o împărtăşiţi cu întreaga clasa. (Alegerea instructorului) 

Reflecție  

1. De ce ar fi securizat un port de pe un switch folosind acești parametri ai scenariului (și nu toate porturile de pe 
același switch)? 

_______________________________________________________________________________________ 

Răspunsurile vor varia - studenții pot menționa că securizarea fiecărui port de pe un switch va fi dificilă pentru mai 
mulți utilizatori care vor să se conecteze la switch, așadar limitarea utilizării portului la anumite echipamente-
mobilitatea laptop-ului poate fi compromisă, deoarece utilizatorii nu se vor putea conecta la switchuri până când 
nu cunosc ce port pot utiliza.  

2. De ce ar utiliza un administrator de rețea un simulator de rețea pentru a crea, cofnigura și valida un plan de 
securitate în locul unui echipament fizic, actual al unei companii de dimensiuni mici sau medii? 

_______________________________________________________________________________________ 

Folosirea unui simulator de rețea poate salva timp și calitatea livrării datelor în rețea prin pretestarea și validarea 
noilor configurări. 
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Topologia Fizică Originală (doar pentru reprezentare) 

 

După configurarea securității portului pentru Imprimantă, Server și Laptop - toate echipamentele raportează 
switchurilor prin porturile corecte. 

 

Switch# show port-security address 

  Secure Mac Address Table 

------------------------------------------------------------------------------- 

VlanMac AddressTypePortsRemaining     Age 

  (mins) 

     ------------------------------------- 

100E0 .B02B.B6BCSecureStickyFastEthernet0     /1- 

100E0 .F766.AC90SecureStickyFastEthernet0     /2- 

100D0 .BC9D.C76ASecureStickyFastEthernet0     /3- 

------------------------------------------------------------------------------ 

Total Addresses in System (excluding one mac per port)     : 0 

Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 1024 
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Output showing port security status for Fa0/1: 

 

Switch# show port-security int fa0/1 

Port Security              : Enabled 

Port Status                : Secure-up 

Violation Mode             : Shutdown 

Aging Time                 : 0 mins 

Aging Type                 : Absolute 

SecureStatic Address Aging : Disabled 

Maximum MAC Addresses      : 1 

Total MAC Addresses        : 1 

Configured MAC Addresses   : 0 

Sticky MAC Addresses       : 1 

Last Source Address:Vlan   : 00E0.B02B.B6BC:1 

Security Violation Count   : 0 

Topologia se modifică cu Violarea Securității (doar pentru reprezentare) 

 

După schimbarea imprimantei originale cu una nouă, Fa0/1 se oprește pe switch. 

 

Notă instructor: Identificați elementele modelului care se referențiază la conținutul IT: 

 Switchurile pot fi securizate prin alocarea adreselor MAC la oricare sau la toate porturile - manual sau 

prin configurare 

 Porturile de switch LAN pot fi oprite dacă securitarea de pe port este încălcată. 

 Administratorii de rețea pot implementa politicile utile elaborate de management pentru a se asigura că 

rețelele nu sunt compromise prin atacurile de securitate. 


