
SIECI KOMPUTEROWE 

ĆWICZENIE  6 

PODSTAWY KONFIGURACJ I PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO 

PRZEGLĄD KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO: 

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem

  
2. Wykasuj konfigurację urządzenia: 

a. Wejdź do trybu  “privileged EXEC” (polecenie enable) 

b. Usuo informację o VLAN-ach:  

Switch#delete flash:vlan.dat    

Delete filename [vlan.dat]?[Enter]    

Delete flash:vlan.dat? [confirm] [Enter]    

W przypadku gdy nie ma zapisanych VLAN-ów zobaczymy komunikat 

%Error deleting flash:vlan.dat (No such file or directory) 

c. Usuo startową konfigurację z pamięci NVRAM: 

Switch#erase startup-config   

d. Sprawdź cz informacja o VLAN-ach została usunięta (show vlan) 

e. Uruchom ponownie urządzenie: Switch(config)#reload   

3. Sprawdź początkową konfigurację switcha: 

a. Polecenie show running-config w trybie enabled 

b. Ile przełącznik ma interfesjów Fastethernet ?__________________________________ 

c. Ile jest dostępnych interfejsów Gigabit Ethernet?_______________________________ 

d. Jaki jest dostępny zakres linii vty (terminalowych)?_____________________________ 

e. Sprawdź aktualnie zapisaną konfigurację urządzenia (Switch#show startup-config), 

jaką odpowiedź uzyskamy? 

f. Wyświetl informacje o interfejsie VLAN1 (Switch#show interface vlan1), co to jest 

za interfejs? Jakie informacje są wyświetlone? 

4. Wykorzystując polecenia show version: Sprawdź informację na temat wersji IOS urządzenia. 

5. Przetestuj interfejsy FastEthernet na przykładzie int Fa0/18  

a. Czy interfejs jest aktywny i dlaczego? 

b. Jaki jest MAC adres interfejsu? 

c. Jakie są parametry prędkości i duplex portu? 

6. Przetestuj informacje dotyczące VLAN-ów (Switch#show vlan) 

a. Jak jest nazwany VLAN 1? ________________________________  

b. Które porty należa do VLAN1? __________________________   



c. Czy VLAN1 jest aktywny? _________________________________________________  

d. Jaki jest rodzaj domyślnego VLAN-u? ______________________________ 

7. Sprawdź zawartośd pamięci flash (Switch#dir flash: lub Switch#show flash  ): 

a. Jakie pliki i katalogi zawarte są w pamięci flash? 

b. Zlokalizuj plik z obrazem systemu operacyjnego. Podaj jego nazwę i rozmiar. 

8. Określenie zawartości pliku konfiguracji startowej (show startup-config) 

a. Jaki otrzymamy wynik polecenia i dlaczego?___________________________ 

b. Wykonaj jakiekolwiek zmiany w konfiguracji switcha, a następnie zapisz je do konfiguracji 

startowej: 

Switch#configure terminal  

Switch(config)#hostname S1  

S1(config)#exit  

S1#  

S1# copy running-config startup-config. 

c. Jak teraz wygląda plik konfiguracyjny w pamięci NVRAM? 

 

PODSTAWOWA KONFIGURACJA PRZEŁĄCZNIKA  

1. Ustawienie nazwy urządzenia: 

Switch#configure terminal  

S1(config)#hostname S1 

S1(config)#exit 

2. Konfiguracja haseł dostępu (hasło logowania i linii vty)- ustaw na cisco: 

S1(config)#line console 0   

S1(config-line)#password cisco   

S1(config-line)#login   

S1(config-line)#line vty 0 15   

S1(config-line)#password cisco   

S1(config-line)#login   

S1(config-line)#exit   

3. Hasło trybu „enabled” – ustaw na class 

S1(config)#enable secret class 

4. Konfiguracja adresów IP: Aby mied możliwośd zdalnego dostępu do przełącznika, konieczne jest 

ustawienie odpowiednich adresów IP dla VLAN-u zarządzania (management), domyślnie jest to 

VLAN 1. Jednak zalecane jest wykorzystanie innego VLAN-u do zarządzania, w naszym przypadku 

będzie to VLAN 99 o  adresie IP: 172.17.99.11/24 

S1(config)#vlan 99  

S1(config-vlan)#exit  

S1(config)#interface vlan99  

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed 

state to down  

S1(config-if)#ip address 172.17.99.11 255.255.255.0  

S1(config-if)#no shutdown  



S1(config-if)#exit  

 

Zauważ, że VLAN 99 pozostaje nieaktywny (down) mimo wpisywania polecenia no shutdown.  

Dla celów testowych przypiszmy więc wszystkie porty do VLAN 99: 

S1(config)#interface range fa0/1 - 24  

S1(config-if-range)#switchport access vlan 99  

S1(config-if-range)#exit  

S1(config)#  

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed 

state to down  

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed 

state to up 

Uwaga: To polecenie może byd niedostępne lub mied inną postad na niektórych przełącznikach. 

5. Ustawienie bramy domyślnej dla switcha: 

S1(config)#ip default-gateway 172.17.99.1  

S1(config)#exit 

6. Weryfikacja ustawieo VLAN-u zarządzania (opisz te parametry, które potrafisz zidentyfikowad): 

S1#show interface vlan 99 

7. Konfiguracja IP komputera PC1 

a. adres IP :172.17.99.21/24 

b. Brama domyślna 172.17.99.1 

8. Weryfikacja połączenia PC1 <-> S1 

9. Konfiguracja parametrów portu przełącznika (port speed, duplex mode), przykładowa 

konfiguracja: 

S1#configure terminal   

S1(config)#interface fastethernet 0/18  

S1(config-if)#speed 100   

S1(config-if)#duplex full  

S1(config-if)#end 

Weryfikacja ustawieo: 

S1#show interface fastethernet 0/18 

10. Zapisz konfigurację do pamięci nvram, oraz sprawdź czy została poprawnie zapisana. Czy wszystkie 

wprowadzone zmiany są widoczne w pliku startup-config? 

 

ZARZĄDZANIE TABLICĄ MAC 

1. Za pomocą polecenia ipconfig/All, zapisz adres fizyczny mac komputera PC1 oraz PC2. 

a. PC1 MAC:_________________________________ 

b. PC2 MAC:_________________________________ 

2. Określ jakich adresów nauczył się przełącznik 

S1#show mac-address-table   

Ile wyświetlono adresów dynamicznych?__________ 

Ile w sumie wyświetlono adresów mac?___________ 

Czy adres dynamiczny odpowiada hostowi PC1?_________ 



3. Opcje tablicy adresów MAC 

S1#show mac-address-table ? 

Ile mamy dostępnych opcji?________________ 

Wyświetl tylko dynamiczne adresy MAC, ile ich jest? 

Wyświetl wpis dla adresu MAC odczytanego z hosta PC1 

4. Wyczyśd tablicę adresów MAC, a następnie zweryfikuj wynik: 

S1#clear mac-address-table dynamic   

S1#show mac-address-table   

Ile teraz jest adresów statycznych?_______ 

Ile jest adresów dynamicznych?_________ 

Wyświetl tablicę adresów mac po chwili i porównaj rezultaty 

5. Ustawianie statyczny adresów MAC 

a. Przypisz adres MAC używanego interfejsu komputera PC1 do odpowiedniego portu 

przełącznika: 

S1(config)#mac-address-table static 00e0.2917.1884 vlan 99 

interface  fastethernet 0/18 

b. Zweryfikuj rezultat (S1#show mac-address-table) 

c. Porównaj zmiany z poprzednimi wynikami 

Uwaga! Użyty adres MAC jest tylko przykładowy! 

6. Usuwanie statycznych wpisów MAC 

a. Usuo wcześniej przypisany adres MAC: 

b. Zweryfikuj zmiany 

S1(config)#no mac-address-table static 00e0.2917.1884 vlan 99 

interface  fastethernet 0/18   

S1#show mac-address-table 

 

PORT SECURITY 

1. Skonfiguruj PC2 

a. PC2 IP: 172.17.99.32/24 

b. Brama: 172.17.99.1 

c. Na razie nie podłączaj hosta do przełącznika! 

2. Zweryfikuj poprawnośd połączenia PC1 i przełącznika S1 

3. Sprawdź opcje „port security” 

S1# configure terminal  

S1(config)#interface fastethernet 0/18  

S1(config-if)#switchport port-security ?  

  aging        Port-security aging commands  

  mac-address  Secure mac address  

  maximum      Max secure addresses  

  violation    Security violation mode  

4. Ustawienie opcji Port security portu dostępowego (access port) 



a. Skonfiguruj port fa0/18 tak by tylko akceptował połączenia z dwóch urządzeo (hostów), 

o adresach mac pozyskanych dynamicznie, oraz aby blokował ruch gdy naruszymy zasady 

bezpieczeostwa. Przykładowa konfiguracja: 

S1(config-if)#switchport mode access   

S1(config-if)#switchport port-security   

S1(config-if)#switchport port-security maximum 2  

S1(config-if)#switchport port-security mac-address sticky   

S1(config-if)#switchport port-security violation protect  

S1(config-if)#end 

S1(config-if)#switchport port-security 

5. Zweryfikuj działanie testowanej opcji (S1#show port-security) 

6. Sprawdź czy w aktualnej konfiguracji (show run), widad wpisane przez nas zmiany 

7. Modyfikacja ustawieo Port-security 

a. Zmniejsz ilośd dozwolonych hostów na interfejsie fa 0/18 do jednego 

b. Zweryfikuj rezultaty 

8. Wprowadzenie niewłaściwego hosta 

a. Wypnij PC1 z portu fa0/18 i na jego miejsce podłącz PC2 

b. Prześledź komunikaty na konsoli oraz zachowanie się przełącznika 

c. Zweryfikuj stan interfejsu fa0/18 (S1#show interface fastethernet 0/18  ) 

d. Jaki jest jego status? 

9. Reaktywacja portu 

S1# configure terminal  

S1(config)#interface fastethernet 0/18  

S1(config-if)# no shutdown    

S1(config-if)#exit 

10. Wyczyśd konfigurację przełącznika, przywród poprawne ustawienia sieci stacji PC1 oraz PC2 

 

W sprawozdaniu należy zamieścid przebieg dwiczenia zawierający opis poszczególnych etapów konfiguracji, 

odpowiedzi na postawione pytania, oraz finalną konfigurację przełącznika. 


