
  

Ćwiczenie konfguracji sprzętu
CISCO na komputerze

Krótke wprowadzenie do
PacketTracer i GNS3



  

Packet Tracer
● https://www.netacad.com/courses/packet-tracer

● Stworzony przez CISCO
● Symuluje sprzęt CISCO

(i tylko CISCO)
● Bezpłatny, wymaga założenia darmowego 

konta na CISCO NetAcad
● Symuluje sprzęt, wynik komend może 

różnić się od komend wykonanych na 
prawdziwym sprzęcie

https://www.netacad.com/courses/packet-tracer




  

Klik otwiera okno sprzętu

Konfiguracja fizyczna

Konsola sprzętu



  

Moduły rozszerzeń można "wkładać"
do urządzenia metodą drag&drop

Włączanie i wyłączanie urządzeń odbywa się przez
kliknięcie na rysunku na włączniku prądu 



  

Można dołożyć do sieci urządzenie symulujące komputer



  

Przykładowa sieć z użyciem połączenia szeregowego (np. zgodnego z
nieaktualnym już V.35 czy własnościowym standardem HSSI).

Sprzęt w lab. sieciowym PP ma po 2 interfejsy Ethernetowe i 2 interfejsy szeregowe,
stąd prośba o zapoznanie się z obsługą takiego połączenia.

Połączenia (i złącza) szeregowe nie są symetryczne, jedna strona (DCE, sprzęt
dostawcy usługi) wysyła zegar określający prędkość połączenia, druga strona
(DTE, sprzęt klienta) dostosowuje prędkość do tego zegara

Połączenia Ethernetowe Szeregowe

https://pl.wikipedia.org/wiki/V.35
https://en.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Serial_Interface


  

Ustawienia ogólne PC2

brama domyślna



  

Ustawienia interfejsu
sieciowego na PC2

IP i maska



  

Konsola sprzętu

Na pytanie "czy wejść w kreator
początkowych ustawień" należy
odpowiadać "nie"



  

Przykład konfiguracji połączeń
i tras dla Router6 (włącznie z
konfiguracją końca DCE
połączenia szeregowego)



  

Przykład poleceń
diagnostycznych



  

GNS3
● https://www.gns3.com/
● Gotowy obraz urządzenia VirtualBoxa z 

GNS3 można pobrać ze strony Tadeusza 
Kobusa

● Darmowe oprogramowanie emulujące sieć 
urządzeń na bazie obrazów systemów 
opearcyjnych

● Może uruchamiać obrazy systemów 
operacyjnych pracujących na sprzęcie 
CISCO

https://www.gns3.com/
http://www.cs.put.poznan.pl/tkobus/students/sk1/sk.html


  

Część 1:
Jak dodawać nowe urządzenia



  



  



  



  

Należy wskazać obraz systemu

Jeśli dysponuje się inną wersją
obrazu niż znana przez gns3,
należy stworzyć nową wersję 



  

Konfiguracja (szablonu)
urządzenia 



  

Możliwość dodania
modułów rozszerzeń
do sprzętu



  

1. Dodać urządzenie
    (drag&drop)

2. Włączyć urządzenie

3. Odczekać kilkanaście sekund
    aż urządzenie się włączy

4. Wyznaczyć  Idle-PC

Żeby emulowane urządzenie CISCO nie zużywało 100% procesora, należy:



  

Część 2:
Przykładowa sieć

Dodawanie połączeń

Etykiety
interfejsów



  

Uruchomienie całego sprzętu

Włączenie konsoli



  

Konsola przykładowego Linuksa
(emulowanego w Qemu)

Konsola routera CISCO



  

Część poleceń
konfiguracyjnych



  

Przykłady poleceń
diagnostycznych



  

Koniec
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