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Sieci komputerowe – laboratorium. 

LAB 8. 

 

Temat:  

Konfigurowanie sieci VLAN. 
 

VLAN (ang. Virtual Local Area Network) jest zbiorem urządzeń sieciowych, które 

niezależnie od swojej fizycznej lokalizacji, są zgrupowane w jedną logiczną grupę (w ten 

sposób mogą być łączone w jedną domenę rozgłoszeniową). Różne sieci VLAN są od siebie 

odseparowane – ramki rozgłoszeniowe nie docierają do innych sieci VLAN nawet jeśli 

VLANy współdzielą to samo medium transmisyjne. 

 
 

Krok 1 

Wejdź w tryb uprzywilejowany przełącznika. Wyświetl bieżący adres IP przełącznika 

Użyj następującego polecenia, aby wyświetlić bieżący adres IP przełącznika.  
S1#show interface VLAN 1 

 

Zbadaj domyślne ustawienia dotyczące sieci VLAN na przełączniku   
S1>show vlan 

 

Krok 2 

Uruchom ponownie (reload) przełącznik a następnie skonfiguruj nazwę przełącznika jako 

S1. Jeśli podczas konfigurowania pojawią się problemy, należy przypomnieć sobie 

laboratorium nr 7 „Podstawowa konfiguracja przełącznika”. 

 

 

Krok 3 

Wykonaj polecenia:  
S1(config)#interface VLAN 1  

 

Jaka jest strategia kolejkowania? Zanotuj informacje o VLAN 1.  
 

S1(config-if)#no shutdown  
S1(config-if)#exit 

 

 

Krok 4 

Definiowanie VLAN w przełączniku. 

Wpisz następujące polecenia, aby utworzyć dwie sieci VLAN i nadać im nazwy:   
S1(config)#vlan 2 
S1(config-vlan)#name PRODUKCJA 
S1(config-vlan)#exit 
S1(config)#vlan 3 
S1(config-vlan)#name KSIEGOWOSC 
S1(config-vlan)#exit  

 
 

Krok 5 

Na przełączniku S1 w uprzywilejowanym trybie EXEC wydaj polecenie: 
S1#show vlan: 

 

Zanotuj otrzymane informacje i porównaj z notatkami z kroku 3. 



 

 

 
 

Krok 6 

Przypisywanie portów do sieci VLAN 2  

Przypisywanie portów do sieci VLAN musi zostać dokonane w trybie interfejsu. Wprowadź 

następujące polecenia, aby dodać port 2 do sieci VLAN 2:  
S1#configure terminal  

S1(config)#interface fastethernet 0/2  

S1(config-if)#switchport mode access  

S1(config-if)#switchport access vlan 2  

S1(config-if)#end 

 

Podobnie przypisz porty 4,5,6. 
 

Krok 6 
Przypisywanie portów do sieci VLAN 3  
Przypisywanie portów do sieci VLAN musi zostać dokonane w trybie interfejsu. Wprowadź 
następujące polecenia, aby dodać port 3 do sieci VLAN3:  
S1 #configure terminal  
S1#interface fastethernet 0/3  
S1#switchport mode access  
S1(config-if)#switchport access vlan 3  
S1(config-if)#end   

 
 Przypisz porty 7-23 do VLAN3 stosujac polecenie range. 
S1(config-if)#interface range fastethernet 0/7 – 23 

Uwaga! W poleceniu interface range jest odstęp przed myślnikiem I po nim 
S1(config-if-range)#switchport mode access 

S1(config-if-range)#switchport access vlan 3 

S1(config-if-range)#end 

 
Wyświetl informacje o VLAN 2 i VLAN 3 wykorzystując komendy: 
S1#show vlan 

S1#show vlan id 2 

S1#show vlan name PRODUKCJA 

 
Wynik zanotuj. 
 

Krok 7 

Ustawienie sieci VLAN 1 
S1(config)#interface VLAN 1  
S1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 
S1(config-if)#ip default-gateway 192.168.1.1  
S1(config-if)#exit 

 
 
 

Krok 8 
Skonfiguruj hosty H1 i H2 tak żeby należały do tej samej podsieci. 
Następnie sprawdź poprawność połączeń: 
- włączając hosty do tego samego VLAN 
- podłączając hosty do różnych VLAN 

Jakie są wyniki komendy ping? 
 

Krok 9 
Usuwanie portu przełącznika z sieci VLAN  
Aby usunąć port przełącznika z sieci VLAN, należy użyć odmiany polecenia switchport z 
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parametrem no w trybie konfiguracji interfejsu portu.  
  
S1 #configure terminal  
S1(config)#interface fastethernet 0/4  
S1(config-if)#no switchport access vlan 2 
S1(config-if)#end 

 
S1#show vlan 

 

Krok 10 
Usuwanie sieci VLAN 
Uwaga! Przed usunięciem sieci VLAN należy zadbać aby nie było do niej przypisanych 
żadnych portów. Jeśli usuniemy VLAN z przypisanymi do niej portami, porty te przestaną być 
dostępne – nie będą przypisane do żadnej z istniejących sieci VLAN. 

 
S1(config)#no vlan 3  
S1(config)#exit   

 

S1#show vlan 

 
 


