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Sieci komputerowe – laboratorium. 

LAB 7. 

 

Temat:  

Konfigurowanie przełączników zarządzalnych. 
 

 
Złożenie testowej sieci komputerowej 

 

Zmontuj sieć komputerową według powyższego rysunku. Linia ciągła to kabel prosty, linią 

przerywaną zaznaczony jest przewód konsolowy (rollover). Na początku nie podłączaj hosta 

H3. Host H3 będzie wykorzystany w Laboratorium 8. 

 

 

 

 

Tabela adresacji: 
Nazwa urządzenia Interfejs  Adres IP  Maska Brama domyślna Port przełącznika 

S1 - - - - 

R2 Fa0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 - Fa0/5 

H1 NIC   192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 Fa0/11 

H2 NIC   192.168.1.4 255.255.255.0 192.168.1.1 Fa0/18 

H3 NIC   192.168.1.6 255.255.255.0 192.168.1.1 - 

 

 

Ćwiczenie 1.  

Podłącz host H1 do portu Fa0/11 przełącznika S1,  oraz host H2 do portu Fa0/18. Skonfiguruj 

interfejsy sieciowe hostów według adresacji zaproponowanej w tabeli powyżej. 

 

 

Ćwiczenie 2. 

Podłącz router do przełącznika przez port Fa0/5. Skonfiguruj router R2 nadając mu nazwę 

"R2". Następnie skonfiguruj interfejs Fa0/1 zgodnie z podaną wyżej tabelą adresacji 

(szczegóły w lab. 5).  

 

 

Ćwiczenie 3. 

Podłącz kabel konsolowy do przełącznika i utwórz połączenie terminalowe z takimi samymi 

parametrami połączenia jak z routerem. 

 

Skonfiguruj nazwę przełącznika: 
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 Switch>enable 

 Switch #configure terminal 

 Switch (config)#hostname S1 

 S1(config)# 
 

Sprawdź wersję systemu operacyjnego przełącznika: 

 
 S1>show version 

 

 

Ćwiczenie 4. 

Sprawdzenie poprawności połączeń sieci testowej. 

 

W celu sprawdzenia poprawności konfiguracji przełącznika i routera wydaj komendę ping na 

interfejs Fa0/1 routera z konsoli CLI przełącznika S1. Czy komenda ping zakończyła się 

sukcesem? 

 

 

Ćwiczenie 5. 

Adresy MAC które zostały zarejestrowane przez przełącznik: 

a) Wykorzystując komendę ipconfig /all zapisz adresy MAC komputerów H1,H2 i H3. 

b) Adresy zapisane w tablicy CAM można zobaczyć przy pomocy komendy show mac-

address-table  
 

S1#show mac-address-table 

 

c) Ile adresów dynamicznych jest w tabeli CAM? 

d) Jakie opcje są dostępne dla polecenia mac-address-table? 

 
S1(config)mac-address-table ? 

 

 

Ćwiczenie 6. 

Ustawianie przepustowości i trybu duplex dla portów przełącznika. 

Wykorzystaj komendę show interfaces w celu sprawdzenia ustawień portów Fa0/5, Fa0/11 

oraz Fa0/18. Czasami zachodzi potrzeba ustawienia konkretnej przepustowości i trybu 

transmisji na danym porcie przełącznika. Przykładowo, aby port 5 ustawić administracyjnie w 

tryb half duplex przy przepustowości 10 Mb/s należy wydać następujące polecenia: 

 
S1>enable 

S1#configure terminal  

S1(config-if)#interface FastEthernet 0/5  

S1(config-if)#speed 10  

S1(config-if)#duplex half  

S1(config-if)#end  

S1# 
 

Następnie wydaj komendę show interfaces w celu sprawdzenia ustawień portu 5. 

 

 


