
SIECI KOMPUTEROWE 

ĆWICZENIE 7 

PODSTAWY KONFIGURACJI VLAN 

PRZEGLĄD KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO: 

Ustawienia początkowe i topologia sieci: 

 
Tabela adresów: 

 

Przypisanie sieci VLAN do portów dla S2 i S3: 

 

 

1. Przygotuj sied wg powyższego schematu (dokonaj odpowiednich połączeo urządzeo w 

laboratorium, bądź stwórz odpowiednią topologię w symulatorze) 

2. Wykasuj konfigurację urządzenia, wyłącz aktywne porty: 

Switch#delete flash:vlan.dat    

Delete filename [vlan.dat]?[Enter]    

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

Switch#erase startup-config  Uruchom ponownie urządzenie: 

Switch(config)#reload   

Switch#config term  



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

Switch(config-if-range)#shutdown  

Switch(config-if-range)#interface range gi 

Switch(config-if-range)#shutdown 

3. Podstawowa konfiguracja switchy: 

a. Nazwy urządzeo (Switch(config)#hostname Switchname),  

b. wyłącz DNS lookup (no dns lookuap) 

c. skonfiguruj hasła jak w dwiczeniu 8 

d. uaktywnij porty dostępowe na S2 i S3: 

S2(config)#interface range fa0/6, fa0/11, fa0/18  

S2(config-if-range)#switchport mode access 

S2(config-if-range)#no shutdown  

 

S3(config)#interface range fa0/6, fa0/11, fa0/18  

S3(config-if-range)#switchport mode access  

S3(config-if-range)#no shutdown 

4. Konfiguracja aktywnych interfejsów ethernetowych komputerów PC (patrz tabela) 

5. Konfiguracja wirtualnych sieci LAN (VLAN) na przełącznikach sieciowych 

a. Utwórz VLAN-y na S1: 

S1(config)#vlan 10  

S1(config-vlan)#name faculty/staff  

S1(config-vlan)#vlan 20  

S1(config-vlan)#name students  

S1(config-vlan)#vlan 30  

S1(config-vlan)#name guest  

S1(config-vlan)#vlan 99  

S1(config-vlan)#name management  

S1(config-vlan)#end  

S1# 

b. Zweryfikuj poprawnośd utworzonych VLAN-ów korzystając z polecenia   

S1#show vlan brief.   

Jaki jest wynik tej operacji? 

c. Skonfiguruj i zweryfikuj VLAN-y na urządzeniach S2 i S3. Które porty są przydzielone do 

utworzonych VLAN-ów? 

d. Przydziel porty do odpowiednich sieci VLAN urządzeo S2 i S3 

S3(config-if-range)#switchport access vlan 30  

S3(config-if-range)#interface range fa0/11-17  

S3(config-if-range)#switchport access vlan 10  

S3(config-if-range)#interface range fa0/18-24  

S3(config-if-range)#switchport access vlan 20  

S3(config-if-range)#end  

S3#copy running-config startup-config  

Destination filename [startup-config]? [enter]  

Building configuration...  

[OK] 

e. Określ które porty dodano do sieci VLAN (show vlan id vlan-number lub show 

vlan name vlan-name), jakie porty dodano do VLAN 10 na urządzeniu S2? 



f. Podobnie jak dwiczeniu nr 8 VLAN 99 ma byd używany jako management VLAN. Skonfiguruj 

odpowiednio adresy IP do zarządzania urządzeniami: 

S1(config)#interface vlan 99  

S1(config-if)#ip address 172.17.99.11 255.255.255.0  

S1(config-if)#no shutdown  

S2(config)#interface vlan 99  

S2(config-if)#ip address 172.17.99.12 255.255.255.0  

S2(config-if)#no shutdown  

S3(config)#interface vlan 99 

S3(config-if)#ip address 172.17.99.13 255.255.255.0  

S3(config-if)#no shutdown 

g. Skonfiguruj “trunking “oraz “native”  VLAN dla portów trunkowych na wszystkich switchach,  

S1(config)#interface range fa0/1-5  

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

S1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99  

S1(config-if-range)#no shutdown  

S1(config-if-range)#end  

S2(config)# interface range fa0/1-5  

S2(config-if-range)#switchport mode trunk       

S2(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99  

S2(config-if-range)#no shutdown  

S2(config-if-range)#end  

S3(config)# interface range fa0/1-5  

S3(config-if-range)#switchport mode trunk       

S3(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99  

S3(config-if-range)#no shutdown  

S3(config-if-range)#end 

h. Zweryfikuj poprawnośd konfiguracji za pomocą polecenia: S1#show interface trunk 

jaki uzyskamy wynik? 

i. Sprawdź czy przełączniki mogą się komunikowad. Z S1 przetestuj poleceniem ping połączenia 

z adresami zarządzania urządzeo S2 i S3. Jaki otrzymano wynik? 

j. Ze stacji PC2 przetestuj połączenia do różnych hostów znajdujących się w różnych sieciach 

VLAN, opisz wyniki testu. Czy PC2 może komunikowad się z PC1? 

k. Przenieś PC1 do tego samej sieci VLAN co PC2, czy mogą się komunikowad? Dlaczego? 

S2#configure terminal  

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.  

S2(config)#interface fastethernet 0/11  

S2(config-if)#switchport access vlan 20  

S2(config-if)#end 

l. Zmieo ustawienia adresu IP hosta PC1na 172.17.20.22, bramę domyślną i maskę podsieci 

pozostaw bez zmian. Czy teraz PC1 i PC2 mogą się komunikowad? Wyjaśnij dlaczego? 

6. Zapisz konfigurację przełączników i umieśd w sprawozdaniu. 

7. Wyczyśd ustawienia urządzeo. 

 


