
UJK , Sieci komputerowe LAB 6 

 –   1   – 

Sieci komputerowe – laboratorium. 

LAB 6. 

 

Temat:  

Konfigurowanie protokołu RIP. 

 

 

Ćwiczenie 1.  

Złożenie testowej sieci komputerowej. 

 

Zmontuj sieć komputerową według powyższego rysunku. Wtyczka łącząca routery mająca 

wyraźne nadruki "CISCO" powinna być przyłączona do routera R2. Realizacja następnych 

punktów pozwoli poprawnie skonfigurować interfejsy routera. 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 2.  

Usunięcie wcześniejszej konfiguracji obu routerów. 

 

Po nawiązaniu połączenia terminalowego z routerem rozpoczynamy od usunięcia ewentualnej 

wcześniejszej konfiguracji routera. W tym celu w trybie uprzywilejowanym należy wydać 

polecenie: 
Router#erase startup-config 

 

Następnie wymuś ponowne uruchomienie routera komendą: 
Router#reload 

 

Po zrestartowaniu routera pojawi się komunikat: 
% Please answer 'yes' or 'no'. 

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no] 

 

Napisz no i naciśnij ENTER.  

 

 

Ćwiczenie 3.  

Nadanie routerom nazw. 

W wierszu poleceń trybu użytkownika wpisz: 
Router>enable 

Router#configure terminal 

Router (config)#hostname R1 

R1(config)# 

Analogicznie nadaj nazwę routerowi R2. 
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Ćwiczenie 4. 

Konfigurowanie interfejsu szeregowego Serial 0/0/0 routera R1 
R1(config)#interface serial 0/0/0 

R1(config-if)#ip address 172.17.0.1 255.255.255.252 

R1(config-if)#clock rate 64000 

R1(config-if)#no shutdown 

 

Analogicznie postępuj przy adresowaniu interfejsu szeregowego routera R2. 

UWAGA: Dla routera R2 nie definiuj impulsów zegarowych (clock rate 64000). 

 

 

Ćwiczenie 5. 

Konfigurowanie interfejsu FastEthernet 0/0 routera R1 
R1(config)#interface fastethernet 0/0 

R1(config-if)#ip address 192.16.0.1 255.255.255.0 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#exit 

 

Analogicznie skonfiguruj interfejs ethernetowy dla routera R2. 

 

Ćwiczenie 6. 

Konfigurowanie interfejsu sieciowego dla hosta H1.  

Adres bramy ma być adresem interfejsu fast ethernet routera R1 

Analogicznie skonfiguruj hosta H2. 

 

 

Ćwiczenie 7. 

Wyświetlić informacje o sieciach, które zna router R1 
R1#show ip route 

 

Zanotuj otrzymane informacje. 

 

 

Ćwiczenie 8. 

Sprawdzić czy interfejs Fa0/0 routera R1 jest widoczny z routera R2. (Komenda ping) 

 

 

Ćwiczenie 9. 

Konfigurowanie protokołu RIP  

Poleceniem network „rozgłaszamy” sieć przyłączoną bezpośrednio do danego routera. 
R2(config)#router rip 

R2(config-router)#version 2 

R2(config-router)#network 172.17.0.0 

R2(config-router)#network 192.16.1.0 

R2(config-router)#no auto-summary  

R2(config-router)#exit 

 

Analogicznie skonfiguruj protokół RIP na routerze R1. 

 

 

Ćwiczenie 10. 

Sprawdzenie działania intersieci przez wysłanie pakietów ping. 
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Z hosta H2 przyłączonego do R2 wykonaj ping do interfejsu FastEthernet routera R1. 

Zanotuj wynik. 

 

 

Ćwiczenie 11. 

Sprawdzenie działania zestawionej sieci: 

 

1) Wykorzystując komendę ping sprawdź dostępność hostów H1 i H2. Zanotuj wynik. 

 

2) Obydwa routery ustaw w stan uprzywilejowany i sprawdź który z nich jest urządzeniem 

DCE. Wykorzystaj do tego  polecenie: 
R#show controllers s0 

Zanotuj wynik. 

 

3) Na jednym z routerów sprawdź parametry i aktywne protokoły 
R1#show ip protocols 

Zanotuj wynik, 

 

4) Sprawdź tabele routowania routerów R1 i R2: 
R#show ip route 

Zanotuj wynik porównaj z zanotowanymi informacjami z ćwiczenia 7. 

 

5) Wyświetl i zanotuj parametry interfejsów obu routerów: 
R#show ip interface 

 


