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Әдістемелік нұсқаулықта зертханалық жұмыстарды жүргізуге дайындық
бойынша нұсқаулықтарды құрайды, онда әр зертханалық жұмыстың
сипаттамасы, эмуляторда желіні құрудың сұлбасы келтірілген, сонымен қатар,
жұмысты өткізудің әдістемесі, ұсынылынатын әдебиеттер тізімі мен бақылау
сұрақтары берілген.
Әдістемелік нұсқаулық 5В100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері
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«Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамының 2014 жылғы жоспары бойынша басылады.

© «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2015 ж.
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Кіріспе
Бұл желілік жабдықты келтірудің әдістемесі Cisco Packet Tracer желілік
жабдығының эмуляторымен сияқты, Cisco фирмасының физикалық желілік
жабдығымен де жұмыс істеуге қолайлы.
Зертханалық жұмыстың ақпараттық түсіндірмесі ретінде «Есептеу
жүйелері мен желілерін ұйымдастыру» пәні бойынша «TVG_OVSIS –
зертханалық жұмыстардың кешені» бағдарламалық қамтамасыз етуі
жасалынды.
Қосымшаны жіберу Labs_OVSiS.exe қосымшасының белгісіндегі
жүгірткінің сол жақ тетігін екі рет басумен жүзеге асырылады. Сонымен сіз
осы қосымшаның негізгі терезесіне тап боласыз (1 сурет).

1 сурет – Қосымшаның негізгі терезесі
Зертханалық жұмысты орындау үшін жүгірткінің сол жақ тетігінің
көмегімен талап етілген жұмыстың атын басу қажет және жоғарғы менюдің
тізіміндегі талап етілген зертханалық жұмысты таңдау керек. Нәтижесінде
қосымшаның оң жартысында желінің берілген сұлбасын жасау мен оны
келтіру бойынша қажетті әрекеттерді көрсетумен жұмыстың сипаттамасы
шығады. Оң жақ төменгі бұрышында Cisco Packet Tracer желісінің
эмуляторын жіберуді жүгірткінің сол жақ тетігін бір рет басу арқылы
мүмкіндік беретін тетік пайда болады (2 сурет).
3

Жоғарғы менюдегі «Көмек» пунктіне жүгірткінің сол жақ тетігіне баса
отырып, кешенді әрекеттің жалпы тізбектілігін көруге болады (3 сурет).

2 сурет – Берілген зертханалық жұмыстың сипаттамасын алу
Жұмысты орындаудың соңында «Тестке өту» тетігіне басу қажет және
өткен материал бойынша бақылау сұрақтарына жауап беру керек (4 сурет).

3 сурет –«Көмек» меню пункті
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4 сурет – Тестілеудің нәтижелері
1 Зертханалық жұмыс №1. Интерфейс пен Cisco Packet Tracer
негізгі функцияларын оқып үйрену
Жұмыстың мақсаты: Cisco Packet Tracer желісі эмуляторының
интерфейсін оқып үйрену.
Тапсырма: осы ұсынылғандармен сәйкестендіріп Cisco Packet Tracer
эмуляторының мүмкіндігін оқып үйрену.
Cisco Packet Tracer - бұл Cisco компаниясымен жасалған желінің
эмуляторы.
Бұл қосымша әртүрлі протоколдардың қолдауымен туынды топология
түрінде неше түрлі жабдықтарда желілерді құруға мүмкіндік береді.
Cisco Packet Tracer бағдарламалық шешімі әртүрлі желілік
құрылғылардың, яғни маршрутизаторлардың, коммутаторлардың, сымсыз
енімнің нүктелерінің, дербес компьютерлердің, желілік принтерлердің, IPтелефондардың және т.б. жұмыстарын имитациялауға мүмкіндік береді.
Интерактивті симулятормен жұмыс істеу ондаған немесе жүздеген
құрылғылардан тұратын нақты желінің келтіруін білдіреді.
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Келтірулер, өз кезегінде, құрылғылардың сипатына байланысты болады:
бірін Cisco IOS операциялық жүйесінің командаларының көмегімен, екіншісін
графикалық веб-интерфейстің есебімен, ал үшіншісін операциялық жүйенің
командалық жолы немесе графикалық меню арқылы келтіруге болады.
Көру режимі сияқты, Cisco Packet Tracer мұндай қасиетінің арқасында
тұтынушы желі бойынша деректерді орналасуын, желілік құрылғылар арқылы
деректердің өтуі кезінде IP-дестелердің параметрлерінің пайда болуы мен
өзгеруін, IP-дестелердің жылдамдығы мен орналасу жолдарын қадағалай
алады. Желіде болып жатқан жағдайларды талдау оның жұмысының
механизмін түсінуге және ақауларды табуға мүмкіндік береді.
Cisco Packet Tracer симулятор ғана емес, нақты желілер, оның ішінде
Интернет арқылы виртуальды желіні қарқындыландыру үшін желілік
қосымша ретінде де қолданылуы мүмкін. Орналасқан жерлеріне қарамастан,
әртүрлі компьютерлердің тұтынушылары оның келтіруін дұрыстап немесе
болған қиындықтардан құтыла келе, бір желілік топологияда жұмыс істей
алады. Cisco Packet Tracer көп тұтынушылық режимнің бұл функциясы
командалық жұмысты ұйымдастыру үшін қолданылуы мүмкін.
Cisco Packet Tracerде тұтынушы тек логикалық емес, сонымен қатар
желінің физикалық моделінде құруды қарқындыландырып, сәйкесінше
жобалаудың дағдыларын жасай алады. Желінің сұлбасын сызбаға нақты бар
ғимараттың немесе бір қаланы салуға болады және барлық оның кабельдік
сымдарын жобалауға, сол немесе ұзындық және тартылатын кабельдің типі
немесе сымсыз желіні жабу зонасының радиусы сияқты физикалық
шектеулерді санағандағы басқа да ғимараттарда және жайларда
құрылғыларды орналастыруға мүмкіндік алады.
Қарқындыландыру, көру, көп тұтынушылық режим және жобалау
мүмкіндігі Cisco Packet Tracerді желілік технологияларға оқытудың бірден-бір
құралы етіп жасайды.
Cisco Packet Tracer интерфейсі
Cisco Packet Tracer басты терезесі
5 суретте салаларға бөлінген бағдарламаның интерфейсі келтірілген.
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5 сурет - Cisco Packet Tracer бағдарламаның интерфейсі
1) Бағдарламаның басты менюі келесілерден тұрады:

Файл - құжаттарды ашу/сақтау операцияларын құрайды.

Дұрыстау – «көшіру/алып тастау, орнына келтіру/қайталау»
стандарттық операциялары.

Келтірулер - өзінің аты айтып тұрғандай.

Түр - жұмыс облысы мен құралдар панелінің масштабы.

Құралдар - түстік палитра және соңғы құрылғылардың
кастомизациясы.

Кеңейту - CPT -дан (Cisco Packet Tracer) барлық зертхананы жасауға
болатын жобалардың мастері, көп тұтынушылық режим бүтін зертхананы
жасай алады.

Көмек - қосымша көмек бере алады.
2) Құралдар панелі, оның бір бөлігі меню пункттерін тек қайталайды.
3) Логикалық және физикалық ұйымдардың арасындағы қайта қосқыш.
4) Тағы бір құралдар панелі, оның ішінде объектілерді айқындау,
өшіріп тастау, орын ауыстыру, масштабтау, сонымен қатар туынды дестелерді
қалыптастырудың құралдары болады.
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5) Нақты режим (Real-Time) мен симуляция режимі арасындағы қайта
қосқыш.
6) Соңғы құрылғылар тобы мен байланыс желісінің панелі.
7) Соңғы құрылғылардың өздері, мұнда барлық мүмкін болатын
коммутаторлар, түйіндер, енім нүктелері, өткізгіштер.
8) Тұтынушылық сценариді жасаудың панелі.
9) Жұмыс кеңістігі.
Бір ішкі желіні екіншісінен бөлуге мүмкіндік беретін түстік облыстарды
орналастырудың мысалы (6 сурет).

6 сурет - Түстік облыстарды орналастырудың мысалы
Түстік облыстарды қондыру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
- Құралдар панелінде сәйкесті сурет белгіні таңдаймыз.
- «Бояу» облысындағы режимді таңдаймыз.
- Түс пен форманы таңдаймыз.
- Жұмыс кеңістігінде облысты саламыз.
Сонымен қатар, жазу мен осы облысты орын ауыстыру/масштабтауды
қосуға болады.

8

Cisco Packet
Маршрутизаторлар

Tracer-дегі

жабдықтар

мен

байланыс

желілері.

Маршрутизаторлар маршрутизацияның арнайы алгоритмдерінің
негізінде деректерді берудің тиімді маршрутын іздеу үшін қолданылады,
мысалы транзиттік түйіндері ең аз болатын маршрутты (жолдар) таңдау.

OSI үлгісінің желілік деңгейінде жұмыс істейді.
Коммутаторлар

Коммутаторлар - OSI үлгісінің арналық деңгейінде жұмыс істейтін
құрылғы, ол желінің бір немесе бірнеше сегменті шегінде бірнеше түйіндерді
біріктіру үшін арналған. Коммутатор ішкі кестенің - коммутация кестесінің
негізінде дестелерді таратады, осыған сәйкес трафик соған арналған MACадрестің тек өзіне ғана келеді, ол барлық порттарда (концентратордағы
сияқты) қайталанбайды.

Концентраторлар

Концентратор бір портта қабылданған барлық қалған порттардағы
дестелерді қайталайды.
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Сымсыз құрылғы

Wi-Fi сымсыз технологиялары және олардың негізіндегі желілер. Онда
енім нүктесі болады.
Байланыс желілері

Осы компоненттердің көмегімен бір сұлбаға түйіндерді қосу
жасалынады. Packet Tracer желілік қосудың кең диапазонын қолдайды (1
кесте). Кабельдің әрбір типі интерфейстің белгілі-бір типімен ғана жалғануы
мүмкін.
1 кесте - Кабельдің типі
Кабельдің типі
Сипаттама
Консоль
Консолдық жалғау ДК мен маршрутизатор немесе
коммутатор арасында орындалуы мүмкін. ДК-мен
консольдық сеанстың жұмысы үшін кейбір талаптар
орындалуы керек: екі жақтың қосылу жылдамдығы бірдей
болуы керек, екі жақ үшін деректердің 7 биті (немесе 8
бит) болуы қажет, дәлдік бақылауы бірдей болуы керек, 1
немесе 2 тоқтататын биті болуы қажет (бірақ олардың
бірдей болуы міндетті емес), ал деректер ағыны екі жақ
үшін де қажет.
Мыстық тура

Кабельдің бұл типі OSI-ң әртүрлі деңгейлерінде қызмет
көрсететін құрылғыларды жалғау үшін Ethernet-ті
таратудың стандарттық ортасы болып табылады. Ол
порттың келесі типтерімен жалғануы керек: мыстық 10
Мбит/с (Ethernet), мыстық 100 Мбит/с (Fast Ethernet) және
мыстық 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet).

Мыстық
кроссовер

Кабельдің бұл типі OSI-ң бірдей деңгейлерінде қызмет
көрсететін құрылғыларды жалғау үшін Ethernet-ті
таратудың стандарттық ортасы болып табылады. Ол
порттың келесі типтерімен жалғануы керек: мыстық 10
Мбит/с (Ethernet), мыстық 100 Мбит/с (Fast Ethernet) және
мыстық 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet).
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Оптика

Оптоталшықты орта оптикалық порттар арасын қосу үшін
пайдаланылады (100 Мбит/с немесе 1000 Мбит/с).

Телефондық

Телефондық сым арқылы жалғану тек модемдық порты бар
құрылғылар арасында ғана жүзеге асырылуы мүмкін.
Модемдық жалғанудың стандарттық көрсетілуі - бқл
желілік бұлтқа хабарласа алатын соңғы құрылғы (мысалы,
ДК).
Коаксиалдық орта Packet Tracer бұлтымен жалғанған
кабельдік модем сияқты коаксиалды порттар арасын
жалғау үшін пайдаланылады.
Тізбектілік порттар арқылы жалғану WAN байланысы
үшін жиі қолданылады. Мұндай жалғануларды келтіру
үшін DCE-құрылғысы жағында синхронизацияны ұондыру
қажет.
DTE
синхронизациясы
таңдау
бойынша
орындалады.
DCE
жағын
порттың
қасындағы
«сағаттардың» кішкентай иконкасы бойынша анықтауға
болады. Serial DCE жалғануының типін таңдау кезінде
оған жалғану қолданылатын бірінші құрылғы DCEқұрылғысы болады, ал екіншісі автоматтық түрде DTE
жағында болады. Serial DTE жалғануының типі таңдалған
болса, жақтардың кері орналасуы да мүмкін.

Коаксиалды
DCE сериялы
DTE сериялы

Соңғы құрылғылар

Мұнда соңғы түйіндер, хосттар, серверлер, принтерлер, телефондар
және т.б. көрсетілген.
Интернеттің эмуляциясы

Ғаламдық желінің эмуляциясының мысалы. DSL модемі, «бұлт» және
т.б.
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Тұтынушылық құрылғылар және көп тұтынушылық жұмыстың бұлты

Құрылғыны өзінше жинақтауға болады. Кез-келген қосылуды жасауға
болады.
Жабдықтың физикалық жинақталуы
Жұмыс алаңына Cisco 1841 роутерін қондырыңыз.
келтіруінде оның физикалық конфигурациясын ашамыз (7 сурет).

7 сурет - Құрылғының физикалық конфигурациясы
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Роутердің

Сол жағынан көріп тұрғанымыздай, осы роутерді жинақтауға болатын
модульдердің тізімі (2 саны) бар. Қазір онда 2 бос орын бар (3 саны). Оларға
осы модульдерді енгізсе болады. Бұл операцияны қорек көзінің өшірілуі
кезінде орындау керек (1 саны).
WIC (HWIC, VWIC) модульдері дегеніміз құрылғының жанжақтылығын өсіретін кеңейту платалары:
1) WIC - WAN interface card. the first original models.
2) HWIC- high-speed wan interface card- the evolution of wic that is now in
use on the ISR routers.
3) VIC - voice interface card, support voice only.
Мысалы, компьютердің осындағыдай PCI-шинасына (TV-тюнерлер,
дыбыстық карталар, USB-тармақтағышы, желілік карталар) қосылған
платалары бар. Жалпы алғанда, Cisco құрылғысы - бұл желімен жұмыс жасай
алатын көптеген желілік картасы мен операциялық жүйесі бар жүйелік блок.
Төменде әр модуль туралы ақпарат көрсетілген:
а) HWIC - 4ESW - RJ-45 тармақтағышты Ethernet-тің 4 коммутациялық
порты бар жоғары өнімді модуль. Ол маршрутизаторда коммутатордың
мүмкіндігін қосуға мүмкіндік береді.
б) HWIC-AP-AG-B - Cisco 1800 (модульдік), Cisco 2800 және Cisco 3800
роутерлері үшін енімнің қондырылған нүктесінің қызметін қамтамасыз ететін
жоғары жылдамдықты WAN-картасы. Бұл модуль Single Band 802.11b/g
немесе Dual Band 802.11a/b/g радиоарналарын қолдайды.
в) WIC-1AM-да
базалық
телефондық
қызметке
қосу
үшін
пайдаланылатын RJ-11 екі тармақтағышы (телефондық) бар. Карта
телефондық сыммен қосу үшін бір портты пайдаланады, екіншісі қарапайым
модем кезіндегі шақырулар үшін аналогты телефонға қосылуы мүмкін.
г) WIC-1ENET - бұл 10BASE-T Ethernet LAN үшін бірпортты 10 Мб/с
Ethernet картасы.
д) WIC-1T алыстатылған кеңселер немесе ескірген сериялы желілік
құрылғыларға, мысалы, SDLC концентраторларға, сигнализация жүйелері мен
packet over SONET (POS) құрылғыларына бірпортты тізбектілік қосылуды
білдіреді.
е) WIC-2AM құрамында базалық телефондық қызметке қосылуға
пайдаланылатын RJ-11 екі тармақтағышы болады. WIC-2AM-да екі модемдік
порты болады, ол екі арнаны бір уақытта қосу үшін пайдалануға мүмкіндік
береді.
ж) WIC-2T - 2-портты синхронды/асинхронды сериялы желілік модуль
әрбір порттың жеке келтіруі бар көптеген хаттамалардың синхронды немесе
асинхронды режимге ыңғайлы қолдауын білдіреді. Синхронды/асинхронды
қолдаудың қолданылуы:
а) төменгі жылдамдықты агрегацияны (128 Кб/с-ке дейін);
б) dial-up модемдерінің қолдауын;
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с) басқа жабдықты басқарудың порттары бар синхронды немесе
асинхронды жалғану мен Bi-sync және SDLC.типті ескірген хаттамаларды
таратуды білдіреді.
и) WIC-Cover - WIC слотының қабырғасы, ол электронды
компоненттерді қорғау мен салқындататын ауа ағынының алмасуын жақсарту
үшін қажет.
Қорек тетігін жүгірткімен басып, қорек көзін өшіру, 4ESW модулін
жүгірткімен бос слотқа алып келу және қорек көзін қосу. Роутер жүктелуінің
соңын күту. GUI конфигурациясында пайда болған 4 жаңа интерфейсті көре
аламыз (8 сурет).

8 сурет - Құрылғы интерфейсінің конфигурациясы
Қалған құрылғылар осылайша жинақталады. Тағы да Ethernet
(10/100/1000) жаңа модульдері, бірнеше типтердің оптоталшықты
айырғыштары, сымсыз желінің адаптерлері қосылады. Жұмыс компьютеріне
құлаққабы бар микрофонды, деректерді сақтауға қажет қатты дисктерді қосу
мүмкіндігі бар.
Бақылау сұрақтары:
1) Жабдықтың қандай типтері желінің осы эмуляторын қолдайды?
2) Берілген құрылғының қосымша жинақталуы қалай жүргізіледі?
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2 Зертханалық жұмыс №2. 2950 сериялы коммутатор. Бір рангті
желіні құру
Жұмыстың мақсаты: 2950 сериялы коммутатор негізінде бір рангті
желіні құрудың принциптерімен танысу.
Тапсырма:
1) Қарапайым желіні жобалау.
2) Ping утилитасымен танысу және ping-процесті жіберу.
Орындауға ұсынымдар: Жобалауға қажет желі 9 суретте көрсетілген.
Жергілікті есептеуіш желі - бұл әдетте үлкен емес аймақты немесе
ғимараттың аздаған топтарын қамтитын компьютерлік желі. Біздің жағдайда
бұл бір-бірімен белгілі бір қалыпта байланысқан 3 жұмыс станциялары. Ол
үшін біз желілік коммутаторларды (свичтерді) қолданамыз.

9 сурет - Жобаланатын желі
Packet Tracer 5.0 төменгі сол жақтағы бұрышына «Желілік
коммутаторлар» құрылғысын таңдаймыз, ал оң жақтағы тізімге 2950-24
коммутаторын таңдаймыз, жүгірткінің сол тетігін баса отырып, оны жұмыс
облысына қоямыз. «Жұмыс станцияларымен (ЖC-ЖT)» де солай жасаймыз.
Одан әрі сәйкесті интерфейсті қолдана отырып, 1.5 суретте
көрсетілгендей құрылғыларды жалғау қажет. Ықшамдау үшін Packet Tracer
5.0 төменгі сол жақ бұрышындағы «Байланыс типін» таңдаймыз және
жүгірткінің сол жақ тетігімен берілген белгіні баса отырып, «Жалғаудың
типін автоматты түрде таңдау» көрсетеміз, сосын өзімізге қажет құрылғыға
басамыз және сол басу жолымен басқалармен қосамыз.
Әрі қарай ең маңызды кезең - келтіру басталады. Біз OSI желілік
моделінің бастапқы деңгейлерінде (коммутатор 2-ші, концентратор – 1-ші
деңгейде) жұмыс істейтін құрылғыларды пайдаланатындықтан, оларды
келтірудің қажеті жоқ. Жұмыс станцияларын, атап айтқанда IP-адресті, ішкі
желінің маскасын, шлюзды келтіру ғана қажет.
Төменде бір станцияның (PC1) келтірілуі ғана келтірілген, қалғандары
осыған сәйкес келтіріледі.
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Керек жұмыс станциясы бойынша екі рет басу жүргіземіз, ашылған
терезеден Жұмыс столын таңдаймыз, әрі қарай - интерфейстің
Конфигурациясы, сосын сәйкесті келтіруді жүргіземіз:
IP-адрес. Бізге белгілі болғандай, IP протоколына негізделген жергілікті
желілерде келесі адрестер пайдаланылуы мүмкін:
1) 10.0.0.0—10.255.255.255.
2) 172.16.0.0—172.31.255.255.
3) 192.168.0.0—192.168.255.255.
Сондықтан берілген диапазондардан IP-адресті таңдаймыз, мысалы
192.168.0.1.
Маңызды! Барлық жұмыс станцияларының IP-адресі сол бір ішкі желіде
(яғни диапазонда) орналасуы керек, әйтпесе ping процесі орындалмайды.
Ішкі желінің маскасы. Оның мәні IP-адрес енгізілгеннен кейін
автоматты түрде қойылады.
Шлюз. Жолды тотырмауға болады.
Келтіру біткен кезде, жұмыстың екінші бөліміне өтуге, яғни pingпроцесті жіберуге болады. Мысалы, оны PC2-мен жібереміз және PC0-мен
байланысының болуын тексереміз.
Маңызды! Студент ping-процесті қайдан жіберуді өзі таңдай алады, ең
бастысы, шарт орындалуы керек: пакеттер міндетті түрде коммутатор және
концентратор арқылы жіберілуі қажет.
Ол үшін керек жұмыс станциясы бойынша екі рет басу жүргіземіз,
ашылған терезеден «Жұмыс столын» таңдаймыз, әрі қарай - «Командалық
жол». Команданы енгізуді ұсынады, біз оны іске асырамыз:
PC>ping 192.168.0.1
және Enter клавишын басамыз.
Егер барлық келтірулер дұрыс болса, онда біз келесі ақпаратты көреміз:
Pinging 192.168.0.1with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=183ms TTL=120
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=90ms TTL=120
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=118ms TTL=120
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=87ms TTL=120
Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 87ms, Maximum = 183ms, Average = 119ms PC>
Бұл деген, байланыстың қондырылғанын білдіреді, желінің бұл бөлігі
дұрыс жұмыс жасайды.
Packet Tracer 5.0-те модельдеу режимі қарастырылған, онда Ping
утилитасы қалай жұмыс жасайтыны нақты суреттеледі және көрсетіледі.
Сондықтан жұмыс облысының төменгі сол жақ бұрышындағы бір атты белгіні
басып немесе Shift+S клавишы комбинациясы бойынша осы режимге өту
қажет. «Модельдеу панелі» ашылады, онда ping-процесс орындалуымен
байланысты барлық жағдайлар бейнеленеді.
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Енді ping-процесін жіберуді қайталау қажет. Оны жібергеннен кейін
«Модельдеу панелін» ығыстыруға болады, ол жобаланған желінің сұлбасында
пакеттерді жіберу/қабылдауды бақылау үшін керек.
«Автоматты түрде» тетігі барлық ping-процесті біріккен процесте
модельдеуді білдіреді, «Қадам бойынша» тетігі оның қадам бойынша
бейнеленуіне мүмкіндік береді.
Өзіне пакеті алып жүретін ақпаратты, оның құрылымын білу білу үшін,
«Ақпарат» графасында түрлі-түсті шаршыдағы жүгірткінің оң тетігін басу
жеткілікті.
Модельдеу ping-процесінің бітуі кезінде немесе сәйкесті жұмыс
станциясының «Редактрлеу» терезесін жабу кезінде тоқтатылады.
Бақылау сұрақтары:
1) Желінің кабельдік жалғануы қалай жүзеге асырылады?
2) Желі түйінінің IP-адресін келтіру қалай жүргізіледі?
3) Желіні тестілеу қалай жүргізіледі?
3 Зертханалық жұмыс №3. Сisco 2620xm эмуляциясының
мысалында cisco маршрутизаторының жұмысымен алдын-ала танысу
Жұмыстың мақсаты: Сisco 2620XM-мен жұмыстың интерфейсін және
екі бір рангті желілер арасындағы маршрутизацияны оқып-үйрену.
Тапсырма: нұсқауға сәйкес екі бір рангті желілердің байланысы үшін
маршрутизаторды пайдаланып желі бөлігінің жинақталуы мен келтіруін
жүргізу.
Орындауға ұсынымдар: 10 суретке сәйкестендіріп эмуляторда желі
құру.

10 сурет - Сisco 2620XM маршрутизаторының интерфейсі арқылы екі бір
рангті желілер байланысының сұлбасы
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Желілер арасындағы байланысты ұйымдастыру үшін Cisco
маршрутизаторының алдын-ала келтіруін жүргізу қажет. Кофигурацияда
маршрутизатор бір Ethernet интерфейспен қондырылады. Маршрутизатордың
physical қосымша бетінде NM-4E тізімінен таңдап және алдын-ала қорек көзін
өшіру тетігін басып, жүгірткінің сол жақ тетігін баса отырып модульді
маршрутизатордың бейнесіне алып келу керек. 11 суретке сәйкес бейнені
аласыздар. Осыдан кейін тағы да қорек көзін қосу керек және маршрутизатор
интерфейсінің келтіруін жүргізу қажет.

11 сурет - Қосымша Ethernet модульді қондыру
Маршрутизатор интерфейсінің келтіруін 12 суретке сәйкестендіріп
config қосымша бетінде эмулятордың сызбалық интерфейсі арқылы жүргізуге
болады. Маршрутизатордың интерфейстерінде 192.168.0.1 және 192.168.1.1
адрестерін қондырыңыз. Порттардың статусын «On» күйіне келтіріңіз. Осы
қосымша бетте консолдық терезені және таңдалған интерфейстің консолдық
келтіруінің командаларын көре аласыздар.
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12 сурет - Маршрутизатор интерфейсін келтіру
12 суретте бейнеленгендей сұлбаның сол жақ бөлігі үшін 192.168.0.2192.168.0.4 адрестерін және оң жақ бөлігі үшін 192.168.1.2-192.168.1.4
адрестерін қондырыңыз.
Сұлба жұмысын тексеру үшін келесі командаларды орындаңыз.
Компьютердің «Desktop» қосымша бетінің терминалдық терезесінен
Ping 192.168.1.3 көре аласыздар, ол 13 суретте келтірілген.
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13 сурет - Маршрутизатор жұмысын тексеру
Бақылау сұрақтары:
1) Егер желінің сегменттерін маршрутизаторсыз жалғаса не болады?
2) Әртүрлі желілерден компьютерлер пингтеле алады ма?
3) Желінің бір сегментінен компьютерлер пингтеле алады ма?
4) Интерфейстің статусы қандай командамен «On»-ға өзгере алады?
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4 Зертханалық жұмыс №4. Статикалық маршрутизациялау
Жұмыстың мақсаты: Роутерде статикалық маршрутты жасаудың
командаларын оқып-үйрену.
Тапсырма: төменде көрсетілген нұсқауларды пайдаланып, cisco
жабдығында статикалық маршрутизациялаудың негізгі принциптерімен
танысу.
Cisco Packet Tracer интерфейсі сызбалық мастерлерінің көмегімен
статикалық маршрутизациялаудың келтіруін жүргіземіз.
14 суретте көрсетілгендей, желінің сұлбасын жасаңыз.

14 сурет - Желінің сұлбасы
Бұл сұлбада келесі компоненттерден тұратын корпоративті желі
көрсетілген:
1 желі – Switch1-де 1-ші ұйымдастырудың желісі тұйықталады (2 кесте):
2 кесте - Бірінші ұйымдастырудың желісі
Компьютер
IP адрес
Comp2
192.168.1.2/24
Comp3
192.168.1.3/24
Comp4
DHCP серверден алынған

Функциялар
DNS және HTTP сервер
DHCP сервер
Желінің клиенті

Бұл желіде Comp2-ке ұйымдастыру сайтымен DNS және Web сервері
қондырылған.
Comp3-ке DHCP сервері қондырылған. Comp4 компьютері IP адресті
DHCP серверден, адрес DNS сервер провайдерінен (Provider сервері) және
шлюздан алады. Желідегі шлюз – 192.168.1.1/24.
2 желі – Switch2-ге 2-ші ұйымдастырудың желісі тұйықталады (3 кесте):
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3 кесте - Екінші ұйымдастырудың желісі
Компьютер
IP адрес
Comp5
10.0.0.5/8
Comp6
10.0.0.6/8
Comp7
DHCP серверден алынған

Функциялар
DNS және HTTP сервері
DHCP сервер
Желінің клиенті

Бұл желіде Comp5-ке ұйымдастыру сайтымен DNS және Web сервері
қондырылған.
Comp4-ке DHCP сервері қондырылған. Comp7 компьютері IP адресті
DHCP серверден, адрес DNS сервер провайдерінен (Provider сервері) және
шлюздан алады. Желідегі шлюз – 10.0.0.1/8.
3 желі – Hub1-қа 200.200.200.0/24 қалалық желісі тұйықталады. Желіде
желінің барлық сайты бойынша деректерді құрайтын провайдердің
(200.200.200.10/24 IP адресі бар Provaider компьютері) DNS сервері
қондырылған. Желіде желінің барлық сайты (Comp2, Comp5, Comp8)
бойынша деректерді құрайтын провайдерлер қондырылған.
4 желі –Router3 маршрутизаторы қалалық желіні интернетке Switch3
коммутаторы (210.210.210.0/24 желісі) арқылы шығарады. Comp8-ге
(210.210.210.8/24 IP адрес, 210.210.210.3/24 шлюз) сайтты DNS және Web
сервері қондырылған.
Маршрутизаторда екі интерфейстен болады:
Router1 – 192.168.1.1/24 және 200.200.200.1/24.
Router2 – 10.0.0.1/8 және 200.200.200.2/24.
Router3 – 210.210.210.3/24 және 200.200.200.3/24.
Міндеті:
1 – ұйымның желісін келтіру;
2 – провайдердің DNS серверін келтіру;
3 – роутерлардағы маршрутизацияның статикалық кестесін келтіру;
4 – Comp4, Comp7 және Comp8 компьютерлерінің әрқайсысындағы
желінің жұмысын тексеру. Олардың әрқайсысынан корпоративті желінің
барлық үш сайты ашылуы керек.
Алдыңғы зертханалық жұмыстарда желілік қызметтер мен DNS серверді
келтіру қарастырылды. Роутерлардағы статикалық маршрутизацияны
келтіруге кірісеміз. Көрсетілген сұлбада төрт желі болғандықтан,
маршрутизацияның кестелері кем дегенде осы желілердің әрқайсысының
жазбасынан, яғни төрт жазбасынан тұру керек. Маршрутизация кестелеріндегі
Cisco роутерінде ереже бойынша роутердің интерфейсі қосылған желілерге
жолдар тіркелмейді. Сондықтан әр роутерде екі жазбадан енгізу қажет.
Бірінші
роутерді
келтіріңіз.
Ол
үшін
маршрутизатордың
конфигурациясына кіріңіз және интерфейстерде IP адрес мен ішкі желінің
маскасын
қондырыңыз.
Сосын
МАРШРУТИЗАЦИЯ
бөлімінде
СТАТИКАЛЫҚ қосымша бетін ашыңыз, деректерді енгізіңіз (15 сурет) және
ҚОСУ тетігін басыңыз:
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15 сурет - 10.0.0.0/8 желісі үшін деректер
Нәтижесінде маршрутизацияның кестесінде екі жазба шығу керек
(16 сурет):

16 сурет - Маршрутизацияның статикалық кестесін қалыптастыру
Маршрутизация кестесінің толық келтіруін көру үшін, графикалық
менюден ТЕКСЕРУ инструментін таңдаңыз (лупаның пиктограммасы),
роутердегі сұлбаны басыңыз және ашылған менюден МАРШРУТИЗАЦИЯ
КЕСТЕСІ пунктін таңдаңыз.
Барлық роутерлерді келтіргеннен кейін сіздің желіңізде кез-келген
компьютердің IP адресінің енімі болады және сіз Comp4, Comp7 и Comp8
компьютерлерінен кез-келген сайтты аша аласыздар.
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5 Зертханалық жұмыс №5. RIP протоколын келтіру
Жұмыстың мақсаты: динамикалық маршрутизацияның протоколын
оқып-үйрену.
Тапсырма: 17 суретте көрсетілген сұлбаны құрыңыз және RIP
маршрутизациясы протоколын келтіріңіз.

17 сурет - Желінің сұлбасы
Сұлбада келесі үш желі көрсетілген:
Switch1 – 10.11.0.0/16 желісі.
Switch2 – 10.12.0.0/16 желісі.
Роутердің желісі - 10.10.0.0/16.
Құрылғыларда келесі адресацияны енгізіңіз:
Маршрутизаторда екі интерфейстен болады:
Router1 – 10.11.0.1/16 және 10.10.0.1/16.
Router2 – 10.10.0.2/16 және 10.12.0.1/16.
ДК11 - 10.11.0.11/16.
ДК12 - 10.12.0.12/16.
Router1 маршрутизаторында RIP протоколының келтіруін жүргіземіз.
Роутер консолындағы конфигурацияға кіріңіз және келесі келтірулерді
орындаңыз (командаларды енгізу кезінде ішкі желіні маскасын көрсетпесе де
болады, өйткені ол роутер интерфейсінің келтіруінен автоматты түрде
алынады):
Привилегирленген режимге кіріңіз:
Router1>en
Конфигурация режиміне кіріңіз:
Router1>#conf t
RIP протоколының конфигурация режиміне кіріңіз:
Router1(config)#router rip
Роутерге клиенттік желіні қосыңыз:
Router1(config-router)#network 10.11.0.0
Роутерге екінші желіні қосыңыз:
Router1(config-router)#network 10.10.0.0
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RIP протоколының екінші версиясын пайдалануды беріңіз:
Router1(config-router)#version 2
RIP протоколының конфигурация режимінен шығыңыз:
Router1(config-router)#exit
Келтіру консолынан шығыңыз:
Router1(config)#exit
Маршрутизатордың жадысына келтірулерді сақтаңыз:
Router1>#write memory
Router2 маршрутизаторында RIP протоколының келтіруін осыған ұқсас
жүргізіңіз.
ping командасымен ДК11 және ДК12 компьютерлері арасындағы
байланысты тексеріңіз. Егер байланыс бар болса – барлық келтірулер дұрыс
жасалынған.
Бақылау сұрақтары:
1) RIP протоколы жұмысының сұлбасын суреттеңіз.
2) Ішкі шлюздың маршрутизациясының протоколдарын салыстыруды
жасаңыз.
3) Төменде көрсетілген протоколдардың қайсысы дистанциондывекторлық алгоритм бойынша жұмыс істейді және олардың негізгі
айырмашылықтары қандай?
- RIP;
- IGRP;
- EIGRP;
- OSPF
6 Зертханалық жұмыс № 6. Ciscoның бір коммутаторында VLANды келтіру
Жұмыстың мақсаты: Сisco комутаторының негізінде VLAN-ды
келтірудің әдістемесін оқып-үйрену.
Тапсырма: берілген сұлба мен жұмыстың сипаттамасына сәйкес
эмулятордағы желінің келтіруін жүргізу.
Бұл жұмыста Сisco фирмасы коммутаторының енім порттарында VLAN
келтіру қарастырылады. Желіні құрыңыз, оның логикалық топологиясы 14
суретте көрсетілген. Компьютерлер Cisco 2960-24ТТ коммутаторымен
жалғанған. 4 кестеде компьютерлердің адресі келтірілген.
Бұл жұмыстың міндеті – компьютерлердің екі тәуелсіз тобын құру: ДК0,
ДК1 және ДК2 бір бірі үшін ғана енімі болу керек, екінші тәуелсіз топ - ДК3 и
ДК4 компьютерлері. Ол үшін екі жеке VLAN құрамыз (18 сурет).
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VLAN 3

VLAN 2

18 сурет - Бір коммутаторлы желінің сұлбасы
4 кесте
Компьютер

IP адрес

ДК0
ДК1
ДК2
ДК3
ДК4

10.0.0.1/8
10.0.0.2/8
10.0.0.3/8
10.0.0.4/8
10.0.0.5/8

Коммутатордың
порты
1
2
3
4
5

Әрі қарай ДК0, ДК1 және ДК2 VLAN 2-де орналасады, ал ДК3 және
ДК4 VLAN 3-те орналасады деп есептейміз.
ДК0 хостының конфигурациясын тексеру үшін ipconfig командасын
орындаймыз. Команданы орындағанның нәтижесі 19 суретте көрсетілген.
Басқа хосттарды да осылайша тексеруге болады.

19 сурет - Хосттың конфигурациясын тексеру
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PING командасын пайдалана отырып, барлық компьютерлер
арасындағы байланысты тексереміз. Қазір олар бәрі бір желіде және бір-біріне
енімі бар.
Енді коммутаторда желіні құрылымдау және ретке келтіру үшін, VLAN
2 және VLAN3 келтіруімен айналысамыз. Әрі қарай коммутаторды келтіруге
көшеміз. Оның консолын ашамыз. Packet Tracer-де осыны орындау үшін,
жұмыс облысында коммутатор бойынша жүгірткінің сол жақ тетігін екі рет
басыңыз.
Ашылған терезеде CLI қосымша бетіне көшіңіз. Сіз консол терезесін
көресіз. Командалар кірісіне ену үшін, Enter-ді басыңыз. Консолда
бейнеленген ақпарат, FasteEthernet0/1 – FasteEthernet0/5 интерфейстері жұмыс
күйінде екенін көрсетеді.
Еnable командасын орындай отырып, привилегирленген режимге өтеміз:
Switch>en
Switch#
VLAN-ның бар коммутаторындағы ақпаратты қараймыз (20 сурет). Ол
үшін келесі команданы орындаймыз:
Switch#sh vl br

20 сурет - Коммутатордағы VLAN туралы ақпаратты қарау
Команданы орындау нәтижесінде экранда көрінетіндер: VLAN
нөмірлері – бірінші бағана, VLAN атауы - екінші бағана, VLAN күйі – үшінші
бағана, VLAN-ға қатысты порттар – төртінші бағана. Коммутаторда көріп
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тұрғанымыздай бес VLAN бар. Коммутатордың барлық порттары VLAN 1-ге
қатысты. Қалған төрт VLAN қызметтік болып саналады және жиі
қолданбайды.
Жоспарлаған желіні іске асыру үшін, коммутаторда тағы екі VLAN
жасаймыз. Ол үшін привилегирленген режимде келесі команданы орындаңыз:
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#
Конфигурация режиміне өту үшін, VLAN 2 командасын енгіземіз. Осы
командамен 2 нөмірлі VLAN коммутаторын жасаймыз. Указатель ввода
Switch(config)# кіріс көрсеткіші Switch(config-vlan)#-ке өзгереді, бұл барлық
коммутаторды толықтай емес, тек жеке VLAN-ды конфигурациялайды деген
сөз, бұл жағдайда 2 нөмірлі VLAN. Егер сіз «vlan x» командасын қолдансаңыз,
мұндағы x VLAN нөмірі, VLAN x коммутаторда жасалмаған кезде, ол
автоматты түрде жасалады және оны конфигурациялауға кірісесіз. Сіз VLAN
конфигурация режимінде болған кезіңізде таңдалған виртуалды желінің
параметрлерінің өзгеруі мүмкін, мысалы оның атын name командасының
көмегімен өзгертуге болады.
Қойылған міндеттерге жету үшін, VLAN 2 төмендегідей
конфигурациялаймыз:
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name subnet_10
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-3
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2
Осы конфигурацияны қарастырамыз. Осының алдында VLAN 2
командасымен айтып өткендей, коммутаторда 2 нөмірлі жаңа VLAN
жасаймыз, name subnet_10 командасы нөмірлі виртуалды желінің subnet_10 2
атын меншіктейді. interface range fastEthernet 0/1-3 командасын орындай келе,
біз коммутатордың fastEthernet0/1, fastEthernet0/2 және fastEthernet0/3
интерфейстерін конфигурациялауға көшеміз. Осы командадағы range кілттік
сөзі бір портты ғана емес, порттардың бүтін диапазонын конфигурациялауға
болатынын көрсетеді, оны қолданбауға да болады, бірақ соңғы үш қатарды
ауыстыруға тура келеді:
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config)#interface fastEthernet 0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
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Switchport mode access командаcы енім порты (аксесс порт) сияқты
коммутатордың таңдалған портын конфигурациялайды. Switchport access vlan
2 командасы бұл порттың 2 нөмірлі VLAN үшін енім порты болып
саналатынын көрсетеді.
Екі рет exit командасын теріп, конфигурация режимінен шығыңыз және
өзімізге таныс sh vl br командасын орындап, конфигурация нәтижесін қарап
шығыңыз (21 сурет):

21 сурет - VLAN-дағы порттарды тарату
Коммутаторда тағы бір 2 нөмірлі және subnet_10 атты VLAN,
fastEthernet0/1, fastEthernet0/2 және fastEthernet0/3 болып табылатын енім
порттары пайда болды.
Әрі қарай осылайша subnet_192 атты VLAN 3 және оның порттарымен
fastEthernet0/4 және fastEthernet0/5с интерфейсін жасаймыз. Оның нәтижесі
төмендегідей болуы керек (18 сурет):

22 сурет - VLAN-дағы порттарды тарату
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Барлығы дайын және біздің желіміз келтірілді. Тек оны тестілеуден
өткізу керек. ДК0 компьютерінің консолына өтіңіз. Одан желінің барлық
компьютерлерін пингтен өткізіңіз. ДК1 және ДК2 компьютерлеріне енім бар,
ал ДК3 және ДК4 компьютерлеріне енім жоқ. Барлық бес компьютер теория
жүзінде 10.0.0.0/8 бір ішкі желіде орналасуы және олар бірін-бірі көруі қажет,
тәжірибе жүзінде олар әртүрлі виртуалды жергілікті желілерде орналасады,
сондықтан өзара әсері болмайды.
Бақылау сұрақтары:
1) Виртуалды жергілікті желілер не үшін жасалынады? Олардың
артықшылықтары?
2) VLAN мен коммутатор порттары өзара қалай байланысады?
3) Әртүрлі виртуалды желілер арасындағы қатынас қалай қамтамасыз
етіледі?
4) Виртуалды жергілікті желілерді басқару қалай жүргізіледі?
7 Зертханалық жұмыс № 7. Корпоративті желідегі VLAN-ды келтіру
Жұмыстың мақсаты: VLAN арасындағы маршрутизация принциптерін
оқып-үйрену.
Тапсырма: эмуляторда 23 суретке сәйкес желіні құру. Нұсқауды
орындай келе, төмендегі деректерді VLAN келтіруіне алып келу және әртүрлі
VLAN арасында маршрутизацияны ұйымдастырыңыз.
Желінің келесі сұлбасын құрыңыз (23 сурет):
Желінің құрамы:
- екінші деңгейлі таратудың үш коммутаторы 2950-24 (Switch1, Switch2,
Switch4);
- роутердің ролін атқаратын үшінші деңгейлі орталық коммутатор 356024PS (Switch3);
- сервер (Server1);
- әрбірінде екі түйіні бар үш ішкі желі.
Кез келген вилан үшін осы вилан мен Server1 сервердің түйіндерінің
ғана енімі бар.
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VLAN 10

VLAN 11

VLAN 12

VLAN 13

23 сурет - Корпоративті желінің сұлбасы
5 және 6 кестелерде компьютерлер
параметрлерін қондырудың деректері келтірілген.

мен

коммутаторлардың

5 кесте - Компьютерлердің конфигурациясы
Коммутатордың
Компьютер IP адрес
Коммутатор
порты
ДК1
10.11.0.11/16 Switch4
4
ДК2
10.11.0.2/16 Switch1
1
ДК3
10.13.0.3/16 Switch1
2
ДК4
10.13.0.4/16 Switch2
1
ДК5
10.12.0.5/16 Switch2
2
ДК6
10.12.0.6/16 Switch4
2
Server1
10.10.0.7/16 Switch4
1

VLAN
VLAN 11
VLAN 11
VLAN 13
VLAN 13
VLAN 12
VLAN 12
VLAN 10

6 кесте - Порттар бойынша коммутаторлардың байланысы
Switch3 орталық
Таратудың екінші деңгейіндегі
коммутаторының порты
коммутатордың порты
1
Switch1 – 3 порт
2
Switch4 – 3 порт
3
Switch2 – 3 порт
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Барлық коммутаторларды келтіргеннен кейін барлық компьютерлер мен
серверде шлюздарды өзінше қондырыңыз.
Орталық коммутаторды конфигурациялаңыз:
1 кезең.
Switch3 орталық коммутаторының конфигурациясына өтіңіз және онда
VLAN базасын құрыңыз.
1. VLAN 10 құрыңыз:
Switch3>en
Switch3#conf t
Switch3(config)#vlan 10
Switch3(config-vlan)#exit
2. VLAN 11, VLAN 12 және VLAN 13 құрыңыз.
3. Сервер режимінде VTP протоколын келтіріңіз:
Switch3(config)#vtp domain HOME
Switch3(config)#vtp password HOME
Switch3(config)#vtp mode server
4. VTP конфигурациясы туралы ақпаратты қарап шығыңыз:
Switch#sh vtp status
5. Барлық интерфейстерді транкқа келтіріңіз:
Switch3(config)#int fa0/1
Switch3(config-if)#switchport mode trunk
Switch3(config-if)#exit
және осы келтірулерді екінші мен үшінші интерфейстер үшін қайталаңыз.
2 кезең.
Switch4 коммутаторының конфигурациясына өтіңіз және оны client
режиміне ауыстырыңыз:
1. VLAN 10 коммутаторында жасаңыз және оған 1 портты access порт
сияқты беріңіз.
Switch4>en
Switch4#conf t
Switch4(config)#vlan 10
Switch4(config-vlan)#exit
Switch4(config)#int fa0/1
Switch4(config-if)#switchport access vlan 10
Switch4(config-if)#switchport mode access
Switch4(config-if)#no shut
2. VLAN 11 коммутаторында жасаңыз және оған 4 портты access порт
сияқты беріңіз.
3. VLAN 12 коммутаторында жасаңыз және оған 2 портты access порт
сияқты беріңіз.
4. Коммутаторды в client режиміне ауыстырыңыз.
Switch4(config)#vtp domain HOME
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Switch4(config)#vtp password HOME
Switch4(config)#vtp mode client
Маңызды! Домен аты мен паролін енгізу кезінде керек регистрді сақтаңыз.
4 кезең.
Switch1 коммутаторының конфигурациясына өтіңіз және келесі
келтірулерді орындаңыз:
1) VLAN 11 коммутаторында жасаңыз және оған 1 портты access порт
сияқты беріңіз.
2) VLAN 13 коммутаторында жасаңыз және оған 2 портты access порт
сияқты беріңіз.
3) Коммутаторды в client режиміне ауыстырыңыз.
5 кезең.
Switch2 коммутаторының конфигурациясына өтіңіз:
1) VLAN 12 коммутаторында жасаңыз және оған 2 портты access порт
сияқты беріңіз.
2) VLAN 13 коммутаторында жасаңыз және оған 1 портты access порт
сияқты беріңіз.
3) Коммутаторды client режиміне ауыстырыңыз.
6 кезең.
OSI моделінің арналық деңгейінде желінің жұмысқа қабілеттілігін
тексеріңіз. Барлық келтірулерді қондырғаннан кейін VLAN кестесі VTP
протоколының көмегімен коммутатор бойынша бөлінеді.
Нәтижесінде бір виланда орналасқан компьютерлердің бір-біріне енімі
бар, ал басқа компьютерлердің енімі болмайды. Компьютерлердің келесі
жұптары арасында байланысты PING командасымен тексеріңіз:
а) ДК1 – ДК2;
б) ДК3 – ДК4;
в) ДК5 – ДК6.
Егер сіз дұрыс жасаған болсаңыз, онда ping жұптар арасынан өтеді,
бұрыс болса – келесі қондыруларды тексеріңіз:
- транктық порттар болып саналатын Switch3-те барлық порттар,
Switch1, Switch2 және Switch4 – үшінші порт;
- коммутаторлардағы интерфейстерді жалғау;
- әрбір коммутаторда домендердің аты мен парольдары (sh vtp status
командасы);
- коммутатордағы интерфейстердің виланға байланысы (sh vl br
командасы).
7 кезең.
Орталық коммутатордағы маршрутизацияны келтіріңіз.
Әрбір VLAN үшін интерфейстерді жасаймыз.
Vlan 10 (шлюз) үшін интерфейсті келтіру:
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Switch3(config)#int vlan 10
Switch3(config-if)#ip address 10.10.0.1 255.255.0.0
Switch3(config-if)#no shut
Switch3(config-if)#exit
10.[VLAN].0.1 IP адресі мен /16 маскасын бере отырып, әр VLAN үшін
осы келтірулерді қайталаңыз.
Осыдан кейін әр компьютердің келтіруіне кіріңіз және керекті шлюзды
қондырыңыз. Мысалы ДК1 үшін – 10.11.0.1.
Маршрутизацияны мына командамен қосыңыз:
Switch3(config)#ip routing
8 кезең.
OSI моделінің желілік деңгейінде желінің жұмыс істеу қабілеттілігін
тексеріңіз. Маршрутизацияны қосқаннан кейін барлық компьютерлер кезкелген хосттан енімі болады.
9 кезең.
Жұмыстың негізгі міндетін орындаймыз: кез-келген вилан үшін осы
вилан мен Server1 сервердің түйіндерінің ғана енімі болуы мүмкін.
Ол үшін желінің трафигіне келесі шектеулерді енгіземіз:
1 - Пакеттерді кез-келген хосттан серверге рұқсат ету.
2 - Пакеттерді серверден кез-келген хостқа рұқсат ету.
3 – Бір ішкі желіден трафикті осы ішкі желіге рұқсат ету.
4 – Барлық қалғандарына тыйым салу.
Желінің трафигіне шектеу access-list сүзгілеу командасының көмегімен
беріледі. Бұл команда енім тізімі болып аталатын рұқсат ету мен тыйым салу
опциясының тізіміндегі сүзгілеудің критерилерін береді. Енім тізімінде екі
ереже болады: permit – рұқсат ету және deny – тыйым салу. Бұл ережелер
пакетті желі бойынша әрі қарай өткізеді немесе оның енімін блоктап
тастайды.
Енім тізімдері нақтырақ №14 зертханалық жұмыста қарастырылады.
Орталық коммутаторды (Switch3) ашамыз және оның конфигурациясын
access-list сүзгілеу командасының көмегімен ауыстырамыз:
Switch3(config)#ip access-list extended 100
(100 нөмірі бойынша енімнің кеңейтілген тізімі жасалады)
Switch3(config-ext-nacl)#permit ip any 10.10.0.0 0.0.0.255
Switch3(config-ext-nacl)#permit ip 10.10.0.0 0.0.0.255 any
(10.10.0.0/24 желісіне енім рұқсат етіледі)
Switch3(config-ext-nacl)#permit ip 10.11.0.0 0.0.0.255 10.11.0.0
0.0.0.255
Switch3(config-ext-nacl)#permit ip 10.12.0.0 0.0.0.255 10.12.0.0
0.0.0.255
Switch3(config-ext-nacl)#permit ip 10.13.0.0 0.0.0.255 10.13.0.0
0.0.0.255
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(рұқсат етіледі:

10.11.0.0/24 желісінен осы желіге енім;
10.12.0.0/24 желісінен осы желіге енім;
10.13.0.0/24 желісінен осы желіге енім.
Switch3(config-ext-nacl)#exit
Енді бұл access-list-ті нақты интерфейске қоямыз және кіріс трафигінде
барлық VLAN-дарға қолданамыз (in опциясы – кіріс трафигіне, out – шығыс
трафигіне):
Switch3(config)#int vlan 10
Switch3(config-if)#ip access-group 100 in
Бұл қадамды әрбір VLAN үшін қайталаймыз.
Нәтижесінде алатынымыз:
Кез-келген вилан үшін тек осы виланның түйіндері мен Server1
серверінің енімі болуы мүмкін.
Бақылау сұрақтары:
1) VLAN-ды бірнеше коммутаторда тұрғызуға болады ма? Оны қалай
істеуге болады?
2) Кадрдың идентификаторының (tag) қызметі? Ол қайда орналасқан?
3) Транк дегеніміз не? Коммутатор мен маршрутизаторда ол қалай
жасалады?
4) Интерфейске VLAN-дв тағайындау үшін қандай командалар
қолданылады?
5) Транктық қосылуларды жасау үшін қандай командалар қолданылады?
6) VLAN верификациясы үшін қандай командалар қолданылады?
8 Зертханалық жұмыс №8. WiFi сымсыз желісі. Оны келтіру
Жұмыстың мақсаты: сымсыз құрылғылардың енім
қосылуының негізін, енім нүктелерін келтіруді оқып-үйрену.

нүктесіне

Тапсырма: енімнің сымсыз нүктелерін келтіруді жүргізу және интернет
желісіне шыға алатын екі дербес компьютерлердің жергілікті желісін
ұйымдастыру.
Эмуляторда 24 суретке сәйкес желі құрамыз.
Провайдер сервері үшін 212.10.10.2 IP-адрес беріңіз. Серверде DNS
және DHCP қызметтерін келтіріңіз.
Сымсыз маршрутизаторда бірнеше интерфейстерді келтіру қажет.
«Internet» бөлімінде DHCP бойынша провайдерден алынған параметрлерді
келтіру керек.
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24 сурет - Сымсыз желі. Internet желісіне қосылу
Lan бөлімінде 192.168.0.1/24 адресін қондырыңыз.
Әрі қарай Wireless бөлімінде SSID желісі мен WEP шифрлау кілтін беру
қажет.
Сымсыз желіні дербес компьютерлерде келтіру үшін Ethernet
интерфейсін сымсыз желінің PT-HOST-NM-1W интерфейсінің алдыңғы
панеліне ауыстыру қажет. Wireless қосымша бетінде SSID желісі мен WEP
кілтін келтіріңіз. Қосқаннан кейін ping командасымен жұмыс станцияларының
арасындағы және жұмыс станциясынан провайдердің серверіне дейін
байланыстың болуын тексеріңіз.
Бақылау сұрақтары:
1) Деректерді сымсыз тарату қандай принципке негізделген?
2) SSID не үшін қажет?
3) WEP кілті не үшін қажет?
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Аннотация
Данная ниже методика настройки сетевого оборудования применима
как к работе с эмулятором сетевого оборудования Cisco Packet Tracer, так и с
физическим сетевым оборудованием фирмы Cisco.
В качестве информационного сопровождения лабораторных работ было
создано программное обеспечение TVG_OVSIS – «Комплекс лабораторных
работ по дисциплине «Организация вычислительных систем и сетей».
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