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Planul VLAN-ului (Versiunea Instructorului) 

Nota Instructorului: Textul de culoare roșie sau evidențierile cu 

gri indică faptul că textul apare doar în copiile instructorului. 

Obiective 

Implementați VLAN-ul pentru a segmenta o rețea de dimensiuni mici sau medii. 

Această activitatea concentrează cursanții asupra modului în care sunt proiectate VLAN-urile. Ar trebui să se 
realize grupuri de doi sau trei studenți pentru a realiza această activitate la clasă. 

Scenariu 

Proiectați o rețea VLAN de switch-uri pentru afacerea dumneavoastră mică sau mijlocie.   

Afacerea dumneavoastră deține un spațiu cu două etaje într-o clădire înaltă. Următoarele elemente necesită 
atenție la VLAN-uri și acces la scopurile planificării:   

• Management 

• Finanțe 

• Vânzări 

• Resurse Umane  

• Administrator de Rețea  

• Vizitatorii generali ai locației afacerii dumneavoastră 

Aveți două switch-uri Cisco 3560-24PS. 

Folosiți un program software de procesare a cuvintelor pentru a vă proiecta schema rețelei VLAN de switch-uri.  

Secțiunea 1 a design-ului dumneavoastră ar trebui să includă numele departamentelor obișnuite, numele 
sugerate pentru VLAN-uri și numerele și care porturi ale switch-ului ar trebui atribuite cărui VLAN.   

Secțiunea 2 a design-ului dumneavoastră trebuie să prezinte modul în care va fi planificată securitatea pentru 
această rețea de switch-uri. 

Când planul VLAN este terminat, răspundeți la întrebările din PDF-u acestei activități.   

Salvați-vă munca.  Fiți pregătiți să discutați design-ul VLAN-ului dumneavoastră cu un alt grup sau cu toată clasa.  

Resurse necesare 

Program de procesare a cuvintelor 

Reflecție 

1. Ce criteriu ați utilizat pentru alocarea porturilor la VLAN-
uri?____________________________________________________________________________________
___Numărul  
de 
 utilizatori, tipuri de echipamente finale și câte adrese MAC vor trebui alocate la fiecare port de VLAN, dacă 
este nevoie. 

2. Cum ar putea acești utilizatori să acceseze rețeaua dumneavoastră dacă switchurile nu erau disponibile fizic 
pentru utilizatorii generali prin conexiuni  
directe 
? Un echipament de rețea adițională ar putea fi încorporat în rețea sau poate un punct de acces wireless sau 
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routerul ISR cu acces la switchporturile VLAN.  Dacă este o clădire nouă, conexiunile cablate ar trebui 
stabilite permițând acces direct, separat la porturile de rețea construite în pereții biroului. 

3.2. Ați putea reduce numărul de porturi de switch alocate pentru utilizatorii generali dacă ați utilizat un alt 
echipament pentru a îi conecta la switchul de rețea VLAN? Ce va fi afectat? 

__________________________________________________________________Lățimea 
 de bandă va fi partajată dacă utilizatorii împart un port. 

 

Reprezentarea grafică a activității de modelare (schițele vor varia)  

Nota Instructorului: Este un exemplu reprezentativ care ar putea fi construit ca rezultat al acestei activități: 

Tabelele sunt utilizate în acest design - studenții pot alege să își arate design-ul de rețea cu switchuri în format 
grafic care indică alocările de porturi, asocierile departament/inter-VLAN și considerente de securitate. 

 

În acest exemplu, ambele switchuri vor folosi aceleași alocări de switchport și aceeași informație VLAN pentru a 
facilita sarcinile de administrare a rețelei.  Switchurile vor fi conectate printr-o linie de trunk configurat folosind 
unul din porturile Gigabit.  Porturile Gigabit rămase vor fi rezervate pentru conectivitatea la echipamente 
intermediare, servere sau linii de trunk adiționale. 

 

Secțiunea 1: Numere și Nume de VLAN - Alocări de Switchport pe VLAN 

 

Secțiunea 2: Design-ul Securității: 

 Porturile Fa0/1 și Fa0/2 vor fi configurate cu două adrese MAC specifice - în cazul în care o adresă MAC 

nespecificată de la un echipament final accesează aceste două porturi, porturile vor fi oprite. 

 Fa0/3-Fa0/16 vor primi adrese MAC specifice.  Adresele alocate se vor baza pe adresele înregistrare de 

la echipamentele finale localizate în fiecare departament.  Porturile se vor închide dacă securitatea va fi 

încălcată. 

 Porturile Fa0/17-Fa0/22 vor fi deschise pentru utilizarea generală în cadrul companiilor mici și medii. 

 Porturile Fa23 și Fa24 vor fi oprite de către administratorul de rețea și salvate pentru alocarea viitoare a 

VLAN-ului. 

Identificați elementele modelului care se referențiază la conținutul IT:   

Departament 
Număr și Nume de VLAN 

alocat 
Numere de switchport 

Administrarea 
Rețelei 

Native90 Gi0/1 și Gi0/2 

Management Management10 Fa0/1-0/2 

Finance Finance20 Fa0/3-Fa0/6 

Sales Sales30 Fa0/7-Fa0/10 

Human Resources HR40 Fa0/13-Fa0/16 

General General50 Fa0/17-Fa0/22 

(nealocat) Lăsați în VLAN1 (Fa0/23 și Fa0/24 vor fi oprite și rezervate) 
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 VLAN-uri 

 VLAN trunking 

 Domeniile VLAN-ului 

 Alocarea VLAN-ului 

 Securitatea VLAN-ului 


