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Packet Tracer - Configurarea Trunk-urilor  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipament Interfață Adresă IP 

Masca de 

subreţea 

Portul 

switch-

ului VLAN 

PC1 NIC 172.17.10.21 255.255.255.0 S1 F0/11 10 

PC2 NIC 172.17.20.22 255.255.255.0 S1 F0/18 20 

PC3 NIC 172.17.30.23 255.255.255.0 S1 F0/6 30 

PC4 NIC 172.17.10.24 255.255.255.0 S2 F0/11 10 

PC5 NIC 172.17.20.25 255.255.255.0 S2 F0/18 20 

PC6 NIC 172.17.30.26 255.255.255.0 S2 F0/6 30 

Obiective 

Partea 1: Verificați VLAN-uri 

Partea 2: Configurați Trunk-uri 

Context 

Trunk-urile sunt necesare pentru a transmite informații despre VLAN-uri între switch-uri. Un port de pe un 
switch este fie un port de acces fie un port trunk. Porturile de acces transportă trafic de la un VLAN specific 
atribuit portului. Un port trunk este implicit un membru al tuturor VLAN-urilor, prin urmare, transmite trafic 
pentru toate VLAN-urile. Această activitate se concentrează pe crearea porturilor trunk și atribuirea lor unui 
VLAN nativ, altul decât cel implicit. 
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Part 1: Verificați VLAN-urile 

Step 1: Afișați VLAN-urile curente. 

a. Pe S1, lansați comanda care afișează toate VLAN-urile configurate. Ar trebui să fie 9 VLAN-uri în total. 
Observați cum toate cele 26 porturi de pe switch sunt alocate unui port sau altul. 

b. Pe S2 și S3, afișați și verificați dacă toate VLAN-urile sunt configurate și alocate la switchport-urile 
corecte conform Tabelei de Adresare. 

Step 2: Verificați pierderea conectivității dintre calculatoarele din aceeași rețea. 

Deși PC1 și PC4 se află în aceeași rețea, nu își pot da ping între ele. Acest lucru se întâmplă deoarece 
porturile care conectează switchurile sunt alocate la VLAN 1 în mod implicit. Trebuie configurare trunk-uri 
pentru a se asigura conectivitatea între calculatoare din aceeași rețea și VLAN. 

Part 2: Configurați Trunk-uri 

Step 1: Configurați trunking pe S1 și utilizați VLAN 99 ca VLAN nativ. 

a. Configurați interfețele G1/1 și G1/2 pe S1 pentru trunking. 

b. Configurați VLAN 99 ca VLAN nativ pentru interfețe G1/1 și G1/2 pe S1. 

Durează aproximativ un minut pentru ca portul trunk-ului să devină activ din cauza Spanning Tree-ului 
despre care veți învăța în capitolele ce urmează. Dați clic pe Fast Forward Time pentru a accelera 
procesul. După ce porturile devin active, veți primi periodic următoarele mesaje syslog: 

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet1/2 

(99), with S3 GigabitEthernet1/2 (1). 

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet1/1 

(99), with S2 GigabitEthernet1/1 (1). 

Ați configurat VLAN 99 ca VLAN nativ pe S1. În orice caz, S2 și S3 folosesc VLAN 1 ca VLAN nativ 
implicit așa cum indică mesajul syslog. 

Deși aveți o nepotrivire de VLAN nativ, ping-urile dintre calculatoarele din același VLAN se realizează cu 
succes. De ce?  

Step 2: Verificați dacă trunking-ul este activat pe S2 și S3. 

Pe S2 și S3, lansați comanda show interface trunk pentru a confirma că DTP a negociat cu succes trunking-
ul cu S1 pe S2 și S3. Output-ul afișează și informații despre interfețele trunk pe S2 și S3. 

Ce VLAN-urile active sunt permise pe trunk?  

Step 3: Corectați nepotrivirea VLAN-ului nativ pe S2 și S3. 

a. Configurați VLAN 99 ca VLAN nativ pentru interfețele corespunzătoare pe S2 și S3. 

b. Lansați comanda show interface trunk pentru a verifica configurarea VLAN nativă corectă. 

Step 4: Verificați configurarea pe S2 și S3. 

a. Lansați comanda show interface interface switchport pentru a verifica dacă VLAN-ul nativ este acum 
99. 

b. Folosiți comanda show vlan pentru a afișa informațiile cu privire la VLAN-urile configurate. De ce portul 
G1/1 de pe S2 nu mai este alocat la VLAN 1? Portul G1/1 este un port de trunk, iar porturile de trunk nu 
sunt afișate. 
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Rubrica Scorului Sugerat 

Packet Tracer valorează 80 de puncte. Cele trei întrebări de la Pasul 1, 2 și 4 valorează 20 puncte. 


