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Lab - Configurarea VLAN-urilor și Trunking  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipame

nt Interfață Adresă IP 

Masca de 

subreţea Default Gateway 

S1 VLAN 1 192.168.1.11 255.255.255.0 N/A 

S2 VLAN 1 192.168.1.12 255.255.255.0 N/A 

PC-A NIC 192.168.10.3 255.255.255.0 192.168.10.1 

PC-B NIC 192.168.10.4 255.255.255.0 192.168.10.1 

PC-C NIC 192.168.20.3 255.255.255.0 192.168.20.1 

Obiective 

Partea 1: Construirea Rețelei și Configurarea Setărilor de Bază ale Rețelei 

Partea 2: Creați VLAN-uri și Atribuiți Porturile Switch-ului 

Partea 3: Mențineți Atribuirea Porturilor VLAN-ului și a Bazei de Date a VLAN-ului 

Partea 4: Configurați un Trunk 802.1Q între Switch-uri 

Partea 5: Stergeți Baza de Date a VLAN-ului 

Condiții/Scenariu 

Switchurile moderne folosesc VLAN-uri pentru a îmbunătăți performanța rețelei prin separarea domeniilor de 
broadcast de Layer 2 în domenii mai mici. VLAN-urile pot fi utilizate și ca măsuri de securitate controlând ce 
hosturi pot comunica. În general, VLAN-urile proiectează mai ușor o rețea astfel încât această să suporte 
scopurile unei organizații. 
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Trunk-urile VLAN sunt utilizate pentru a extinde VLAN-urile pe mai multe echipamente. Trunk-urile permit 
traficului din mai multe VLAN-uri să călătorească printr-un singur link, în timp ce păstrează identificarea și 
segmentarea VLAN-ului intactă. 

În acest laborator, veți crea VLAN-uri pe ambele switchuri din topologie, veți aloca VLAN-uri la porturile de 
acces ale switchului, veți verifica dacă VLAN-urile funcționează conform așteptărilor și veți crea un trunk de 
VLAN între două switchuri pentru a permite hosturilor din același VLAN să comunice prin trunk, indiferent la 
ce switch este atașat hostul. 

Notă: Switchurile folosite sunt Cisco Catalyst 2960 cu Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9 image). Pot fi 
folosite și switchuri și versiuni IOS. În funcție de model și de versiunea Cisco IOS, comenzile disponibile și 
rezultatele produse pot fi diferite față de cele arătate la laboratoare. 

Notă: Asigurați-vă că switchurile au fost șterse și că nu au configurații de pornire. Dacă nu sunteți sigur, 
contactați-vă instructorul. 

Resurse necesare 

 2 Switchuri (Cisco 2960 cu Cisco IOS Release 15.0(2) imagine lanbasek9 sau comparabilă) 

 3 calculatoare (Windows 7, Vista sau XP cu program de emulare a terminalului, cum ar fi Tera Term) 

 Cabluri de consolă pentru a configura echipamentele Cisco IOS prin intermediul porturilor de consolă 

 Cabluri Ethernet așa cum se arată în topologie 

Part 1: Construiți Rețeaua și Configurați Setările de Bază ale Rețelei 

În Partea 1, veți configura topologia rețelei și veți configura setări de bază pe hosturi și switchuri. 

Step 1: Cablați rețeaua așa cum se arată în topologie. 

Atașați echipamentele așa cum se arată în diagrama topologiei și cablurile, în funcție de necesități. 

Step 2: Inițializați și reîncărcați switchurile, dacă este necesar. 

Step 3: Configurați setările de bază pe fiecare switch. 

a. Dezactivați DNS lookup. 

b. Configurați numele echipamentului așa cum se arată în topologie. 

c. Folosiți class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 

d. Alocați cisco ca parole vty și de consolă și activați login-ul pentru liniile vty și consolă. 

e. Configurați logging synchronous pentru linia de consolă. 

f. Configurați un banner MOTD pentru a avertiza utilizatorii că accesul neautorizat este interzis. 

g. Configurați adresa IP afișată în Tabela de Adresare pentru VLAN 1 pe ambele switchuri. 

h. Dezactivați din punct de vedere administrativ toate porturile neutilizate de pe switch. 

i. Copiați configurarea curentă la cea de pornire. 

Step 4: Configurați hosturile. 

Consultați Tabela de Adresare pentru informații despre adresa hostului. 

Step 5: Testați conectivitatea. 

Verificați dacă hosturile își pot da ping între ele. 



Lab - Configurarea VLAN-urilor și Trunking-ului 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 3 of 11 

 

Notă: Poate fi necesar să dezactivați paravanul de protecție al calculatoarelor pentru a da ping între 
calculatoare. 

PC-A poate da ping la PC-B? ______ 

PC-A poate da ping la PC-C? ______ 

PC-A poate da ping la S1? ________ 

PC-B poate da ping laPC-C? ______ 

PC-B poate da ping la S2? ________ 

PC-C poate da ping la S2? ________ 

S1 poate da ping la S2?___________ 

Dacă răspundeți cu nu la oricare din întrebările de mai sus, de ce ping-urile nu s-au realizat cu succes? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ping-urile nu s-au realizat cu succes atunci când s-a încercat un ping la un echipament dintr-o subrețea 
diferită. Pentru ca aceste ping-uri să se realizeze cu succes, trebuie să existe un gateway default pentru a 
ruta traficul dintr-o subrețea în alta. 

Part 2: Creați VLAN-uri și Alocați Porturi la Switch 

În Partea 2, veți crea VLAN-uri pentru student, facultate și management pe ambele switchuri. Apoi veți aloca 
VLAN-uri la interfața corespunzătoare. Comanda show vlan command este utilizată pentru a verifica setările 
de configurare. 

Step 1: Creați VLAN-urile pe switchuri. 

a. Creați VLAN-urile pe S1. 

S1(config)# vlan 10 

S1(config-vlan)# name Student 

S1(config-vlan)# vlan 20 

S1(config-vlan)# name Faculty 

S1(config-vlan)# vlan 99 

S1(config-vlan)# name Management 

S1(config-vlan)# end 

b. Creați aceleași VLAN-uri pe S2. 

c. Lansați comanda show vlan pentru a vizualiza lista de VLAN-uri pe S1. 

S1# show vlan 

 

VLAN Name                             Status    Ports 

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

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 

                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 

                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 

                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 

                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 

                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 

                                                Gi0/1, Gi0/2 
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10   Student                          active     

20   Faculty                          active     

99   Management                       active     

1002 fddi-default                     act/unsup  

1003 token-ring-default               act/unsup  

1004 fddinet-default                  act/unsup  

1005 trnet-default                    act/unsup  

 

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2 

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

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0    

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0    

20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0    

99   enet  100099     1500  -      -      -        -    -        0      0    

           

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2 

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

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0    

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0    

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0    

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0    

 

Remote SPAN VLANs 

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

 

 

Primary Secondary Type              Ports 

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

Care este VLAN-ul implicit? __________ 

Ce porturi sunt alocate la VLAN-ul implicit? 

____________________________________________________________________________________ 

Step 2: Alocați VLAN-uri la interfețele corecte ale switchului. 

a. Alocați VLAN-uri la interfețe pe S1. 

1) Alocați PC-A la VLAN-ul Student. 

S1(config)# interface f0/6 

S1(config-if)# switchport mode access 

S1(config-if)# switchport access vlan 10 

2) Mutați adresa IP a switchului din VLAN 99. 

S1(config)# interface vlan 1 

S1(config-if)# no ip address 

S1(config-if)# interface vlan 99 

S1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0 

S1(config-if)# end 

b. Lansați comanda show vlan brief și verificați dacă VLAN-urile sunt alocate la interfețele corecte. 



Lab - Configurarea VLAN-urilor și Trunking-ului 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 5 of 11 

 

S1# show vlan brief 

 

VLAN Name                             Status    Ports 

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

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 

                                                Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 

                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 

                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 

                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 

                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 

                                                Gi0/2 

10   Student                          active    Fa0/6 

20   Faculty                          active     

99   Management                       active     

1002 fddi-default                     act/unsup  

1003 token-ring-default               act/unsup  

1004 fddinet-default                  act/unsup  

1005 trnet-default                    act/unsup  

c. Lansați comanda show ip interfaces brief. 

Care este statusul pentru VLAN 99? De ce? 

____________________________________________________________________________________ 

d. Folosiți Topologia pentru a aloca VLAN-uri la porturile corespunzătoare pe S2. 

e. Ștergeți adresa IP pentru VLAN 1 pe S2. 

f. Configurați o adresă IP pentru VLAN 99 pe S2 conform Tabelei de Adresare. 

g. Folosiți comanda show vlan brief pentru a verifica dacă VLAN-urile sunt alocate la interfețele corecte. 

S2# show vlan brief 

 

VLAN Name                             Status    Ports 

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

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 

                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 

                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13 

                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 

                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 

                                                Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2 

10   Student                          active    Fa0/11 

20   Faculty                          active    Fa0/18 

99   Management                       active     

1002 fddi-default                     act/unsup  

1003 token-ring-default               act/unsup  

1004 fddinet-default                  act/unsup  

1005 trnet-default                    act/unsup  

PC-A poate da ping la PC-B? De ce? 

____________________________________________________________________________________ 

S1 poate da ping la S2? De ce? 
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____________________________________________________________________________________ 

Part 3: Mențineți Atribuirea Porturilor VLAN-ului și a Bazei de Date a 

VLAN-ului 

În Partea 3, veți modifica alocările de VLAN la porturi și veți șterge VLAN-urile din baza de date de VLAN. 

Step 1: Alocați un VLAN la mai multe interfețe. 

a. Pe S1, alocați interfețele F0/11 – 24 la VLAN 10. 

S1(config)# interface range f0/11-24 

S1(config-if-range)# switchport mode access 

S1(config-if-range)# switchport access vlan 10 

S1(config-if-range)# end 

b. Lansați comanda show vlan brief pentru a verifica alocările VLAN-ului. 

c. Realocați F0/11 și F0/21 la VLAN 20. 

d. Verificați dacă alocările de VLAN sunt corecte. 

Step 2: Ștergeți o alocare de VLAN de pe o interfață. 

a. Folosiți comanda no switchport access vlan pentru a șterge alocarea VLAN 10 de pe F0/24. 

S1(config)# interface f0/24 

S1(config-if)# no switchport access vlan 

S1(config-if)# end 

b. Verificați dacă s-a efectuat modificarea VLAN. 

Cu ce VLAN este acum asociat F0/24? 

____________________________________________________________________________________ 

Step 3: Ștergeți un ID de VLAN din baza de date VLAN. 

a. Adăugați VLAN 30 la interfața F0/24 fără a lansa comanda VLAN. 

S1(config)# interface f0/24 

S1(config-if)# switchport access vlan 30 

% Access VLAN does not exist. Creating vlan 30 

Notă: Tehnologia curentă a switchurilor nu mai necesită lansarea comenzii vlan pentru a adăuga VLAN-
ul la baza de date. Prin alocarea unui VLAN necunoscut la un port, VLAN-ul se adaugă la baza de date 
de VLAN. 

b. Verificați dacă noul VLAN este afișat în tabela VLAN. 

S1# show vlan brief 

 

VLAN Name                             Status    Ports 

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

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 

                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 

                                                Fa0/9, Fa0/10, Gi0/1, Gi0/2 

10   Student                          active    Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 

                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 
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                                                Fa0/20, Fa0/22, Fa0/23 

20   Faculty                          active    Fa0/11, Fa0/21 

30   VLAN0030                         active    Fa0/24 

99   Management                       active     

1002 fddi-default                     act/unsup  

1003 token-ring-default               act/unsup  

1004 fddinet-default                  act/unsup  

1005 trnet-default                    act/unsup 

Care este numele implicit pentru VLAN 30? 

____________________________________________________________________________________ 

c. Folosiți comanda no vlan 30 pentru a șterge VLAN 30 din baza de date. 

S1(config)# no vlan 30 

S1(config)# end 

d. Lansați comanda show vlan brief.  F0/24 a fost alocat la VLAN 30. 

După ștergerea lui VLAN 30, la ce VLAN este alocat portul F0/24? Ce se întâmplă cu traficul destinat la 
hostul atașat la F0/24? 

____________________________________________________________________________________ 

S1# show vlan brief 

 

VLAN Name                             Status    Ports 

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

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 

                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 

                                                Fa0/9, Fa0/10, Gi0/1, Gi0/2 

10   Student                          active    Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 

                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 

                                                Fa0/20, Fa0/22, Fa0/23 

20   Faculty                          active    Fa0/11, Fa0/21 

99   Management                       active     

1002 fddi-default                     act/unsup  

1003 token-ring-default               act/unsup  

1004 fddinet-default                  act/unsup  

1005 trnet-default                    act/unsup 

e. Lansați comanda no switchport access vlan pe interfața F0/24. 

f. Lansați comanda show vlan brief pentru a determina alocarea VLAN pentru F0/24. La ce VLAN este 
alocat F0/24? 

____________________________________________________________________________________ 

Notă: Înainte de ștergerea unui VLAN din baza de date, este recomandat să realocați toate porturile 
alocate acelui VLAN. 

De ce ar trebui să realocați un port la un alt VLAN înainte de a șterge VLAN-ul din baza de date? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Part 4: Configurați un Trunk 802.1Q între Switchuri 

În Partea 4, veți configura interfața F0/1 pentru a utiliza Dynamic Trunking Protocol (DTP) și pentru a permite 
negocierea modului trunk. După ce ați realizat și verificat acest lucru, veți dezactiva DTP pe interfața F0/1 și 
veți configura ca și când este un trunk. 

Step 1: Folosiți DTP pentru a iniția trunking-ul pe F0/1. 

Modul DTP implicit al unui port de switch 2960 este dynamic auto. Acest lucru permite interfeței să 
convertească link-ul într-un trunk dacă interfața vecină este setată pe un mod de trunk sau dinamic. 

a. Setați F0/1 pe S1 pentru a negocia modul trunk. 

S1(config)# interface f0/1 

S1(config-if)# switchport mode dynamic desirable 

*Mar  1 05:07:28.746: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed 

state to down 

*Mar  1 05:07:29.744: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, 

changed state to down 

S1(config-if)# 

*Mar  1 05:07:32.772: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, 

changed state to up 

S1(config-if)# 

*Mar  1 05:08:01.789: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed 

state to up 

*Mar  1 05:08:01.797: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed 

state to up 

De asemenea, ar trebui să primiți mesaje de stare a link-ului pe S2. 

S2# 

*Mar  1 05:07:29.794: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, 

changed state to down 

S2# 

*Mar  1 05:07:32.823: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, 

changed state to up 

S2# 

*Mar  1 05:08:01.839: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed 

state to up 

*Mar  1 05:08:01.850: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed 

state to up 

b. Lansați comanda show vlan brief pe S1 și S2. Interfața F0/1 nu mai este alocată la VLAN 1. Interfețele 
trunked nu sunt afișate în tabela de VLAN. 

S1# show vlan brief 

 

VLAN Name                             Status    Ports 

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

1    default                          active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 

                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 

                                                Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2 

10   Student                          active    Fa0/6, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 

                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 

                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/22, Fa0/23 

20   Faculty                          active    Fa0/11, Fa0/21 
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99   Management                       active     

1002 fddi-default                     act/unsup  

1003 token-ring-default               act/unsup  

1004 fddinet-default                  act/unsup  

1005 trnet-default                    act/unsup  

c. Lansați comanda show interfaces trunk pentru a vizualiza interfețele trunked. Observați că modul pe S1 
este setat pe desirable, iar pe S2 este setat pe auto. 

S1# show interfaces trunk 

 

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan 

Fa0/1       desirable        802.1q         trunking      1 

 

Port        Vlans allowed on trunk 

Fa0/1       1-4094 

 

Port        Vlans allowed and active in management domain 

Fa0/1       1,10,20,99 

 

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned 

Fa0/1       1,10,20,99 

 

S2# show interfaces trunk 

 

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan 

Fa0/1       auto             802.1q         trunking      1 

 

Port        Vlans allowed on trunk 

Fa0/1       1-4094 

 

Port        Vlans allowed and active in management domain 

Fa0/1       1,10,20,99 

 

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned 

Fa0/1       1,10,20,99 

Notă: În mod impicit, toate VLAN-urile sunt permise pe un trunk. Comanda switchport trunk vă permite 
să controlați ce VLAN-uri au acces la trunk. Pentru acest laborator, păstrați setările implicite care permit 
tuturor VLAN-urilor să traverseze F0/1. 

d. Verificați dacă traficul VLAN-ului trece prin interfața trunk F0/1. 

S1 poate da ping  la S2? _____ 

PC-A poate da ping la  PC-B? __________ 

PC-A poate da ping la  PC-C? _________ 

PC-B poate da ping la  PC-C? _______ 

PC-A poate da ping  la S1? _______ 

PC-B poate da ping  la S2? ________ 

PC-C poate da ping  la S2? __________ 
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Dacă ați răspuns cu nu la una din întrebările de mai sus, explicați mai jos. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Step 2: Configurați manual interfața de trunk F0/1. 

Comanda switchport mode trunk este utilizată pentru a configura manual un port ca un trunk. Această 
comandă ar trebui lansată la ambele capete ale link-ului. 

a. Modificați modul switchport-ului pe interfața F0/1 pentru a forța trunking-ul. Asigurați-vă că faceți asta pe 
ambele switchuri. 

S1(config)# interface f0/1 

S1(config-if)# switchport mode trunk 

 

b. Lansați comanda show interfaces trunk pentru a vizualiza modul trunk. Observați că modul s-a 
modificat din desirable în on. 

S2# show interfaces trunk 

 

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan 

Fa0/1       on               802.1q         trunking      99 

 

Port        Vlans allowed on trunk 

Fa0/1       1-4094 

 

Port        Vlans allowed and active in management domain 

Fa0/1       1,10,20,99 

 

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned 

Fa0/1       1,10,20,99 

De ce ați vrea să configurați manual o interfață în modul trunk în loc să utilizați DTP? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Part 5: Ștergețe baza de date de VLAN. 

În Partea 5, veți șterge baza de date VLAN din switch. Este necesar să faceți asta la inițializarea unui switch 
cu setările implicite. 

Step 1: Determinați dacă baza de date VLAN există. 

Lansați comanda show flash pentru a determina dacă fișierul vlan.dat există în flash. 

S1# show flash 

 

Directorul flash:/ 

 

    2  -rwx        1285   Mar 1 1993 00:01:24 +00:00  config.text 

    3  -rwx       43032   Mar 1 1993 00:01:24 +00:00  multiple-fs 

    4  -rwx           5   Mar 1 1993 00:01:24 +00:00  private-config.text 

    5  -rwx    11607161   Mar 1 1993 02:37:06 +00:00  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin 
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    6  -rwx         736   Mar 1 1993 00:19:41 +00:00  vlan.dat 

 

32514048 bytes total (20858880 bytes free) 

Notă: Dacă există un fișier vlan.dat localizat în flash, atunci baza de date VLAN nu conține setările 
implicite. 

Step 2: Ștergeți baza de date VLAN. 

a. Lansați comanda detele vlan.dat pentru a șterge fișierul vlan.dat din flash și resetat baza de date VLAN 
la setările sale implicite. Vi se va cere de două ori să confirmați că doriți să ștergeți fișierul vlan.dat. 
Apăsați Enter de ambele dăți. 

S1# delete vlan.dat 

Delete filename [vlan.dat]?  

Delete flash:/vlan.dat? [confirm] 

S1# 

b. Lansați comanda show flash pentru a verifica dacă fișierul vlan.dat a fost șters. 

S1# show flash 

 

Directory of flash:/ 

 

    2  -rwx        1285   Mar 1 1993 00:01:24 +00:00  config.text 

    3  -rwx       43032   Mar 1 1993 00:01:24 +00:00  multiple-fs 

    4  -rwx           5   Mar 1 1993 00:01:24 +00:00  private-config.text 

    5  -rwx    11607161   Mar 1 1993 02:37:06 +00:00  c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin 

 

32514048 bytes total (20859904 bytes free) 

Pentru a inițializa un switch la setările implicite, ce alte comenzi sunt necesare? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Reflecție 

1. De ce este nevoie pentru a permite hosturile din VLAN 10 să comunice cu cele din VLAN 20? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Care sunt câteva beneficii principale pe care le poate avea o organizație datorită utilizării eficiente a VLAN-
urilor? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 


