
  

 1تمرین شماره 
 های کامپیوتری پیشرفتهشبکهدرس 

 خواهید شد.آشنا  اتصال از راه دور به تجهیزات انواع و (VLAN) مفهوم شبکه محلی مجازی در این تمرین با
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 سالم.

 : ابتدا تمرین هر بخش را به طور کامل بخوانید و بعد به حل آن بپردازید )برخی از نکات در انتهای بخش آمده است(. ۱توجه 

 این مهم است که شما فهم خود را مکتوب کنید نه اینکه ترجمه کنید و یا عیناً متنی را از جایی بنویسید. ماهای تشریحی، برای : در پاسخ۲توجه 

 .تایپ شده باشدها را به زبان فارسی زارش حل تمرین: گ۳توجه 

انجام دهید. علت این امر این است که در محیط کاری خیلی از  مرتب و خوانا زیبا،: تمام سعی خود را بکنید که گزارش نویسی را ۴توجه 

ز کار سپرده شده به ما است که مثل بقیه اجزای کار های خود را باید به صورت گفته شده تحویل دهید. دوستان! واقعاً گزارش نویسی جزئی اگزارش

انجام آن را ارائه دهید کار انجام شده  باید آن را هم به خوبی انجام دهیم. در صورتی که بهترین کار را انجام دهید اما نتوانید به بهترین وجه گزارشِ

 ایم ارائه دهیم نه فراتر از کار انجام شده.گزارش کاری را که انجام داده به بهترین وجه ارزیابی نخواهد شد. نکته آخر اینکه الزاماً ما باید فقط

 .)حتی در اولین بار!( خواهند گرفت -۱00نمره  گیرندگان( ی)کپ گیرنده یو کپ دهندگان( ی)کپ دهنده ی: کپ5توجه 

 شود. ایمیل با شرایط زیر (Zippedپوشه زیپ شده ): گزارش حل تمرین به صورت یک 6توجه 

 

To mehdismi70@gmail.com 

CC mrazian.email@gmail.com 

 LastName#-acn-hw-1 نام فایل:

 LastName #-acn-hw-1 عنوان ایمیل:

 

 در سایت درس قرار داده خواهد شد. تمریننمره : 7توجه 

 از نمره شما کسر خواهد شد درصد ۳ تاخیر به ازای هر ساعتمی باشد.  59:59:۲۳ساعت  6۱/80/6۱۳9 هبنش هس : فرصت انجام این تمرین8توجه 

 )به استثنای شرایط بسیار بسیار خاص برای دانشجوی با این شرایط(. (:.. سه درصد کسر خواهد شد59:59تا  00:00:00ساعت مثال )
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 اولبخش 

 پیش نیاز این بخش: •

 

 سوییچبا مقدمات پیکربندی آشنایی  ✓

  اتصال به تجهیزاتآشنایی با  ✓

 

 تمرین :صورت 

هدف از انجام این تمرین آشنایی با محیط دستوری سوییچ های شرکت سیسکو همچنین کسب مهارت در پیکربندی 

 .نحوه اتصال به تجهیزات از راه دور و نزدیک می باشدو  سوییچاولیه 

 پیاده سازی نمایید:  packet tracerدر این تمرین باید سناریویی را طبق تصویر زیر در محیط 

 توجه : قبل از شروع تمرین، ابتدا صورت تمرین را تا آخرین قسمت مطالعه فرمایید.

 packetو تصویر باید کامال از محیط برنامه   توجه: تمامی مراحل یا توضیح و تصویر از محیط باید ارایه شود.

tracer  .باشد 

 
 توضیح سناریو:

 ازی کنید و اتصاالت را برقرار سازید.در مرحله اول سناریو داده شده را در برنامه پیاده س

 مراحل اجرای سناریو و مواردی که باید انجام دهید:

۱- ip  شوید سوییچوارد خط فرمان با اتصال کنسول سیستم کامپیوتری  و از 192.168.1.1/24سیستم را. 

را  ۱۲۳پسورد  Privillageبر روی مد کاری  SW1و در  تغییر دهید. SW1به hostnameرا با دستور  7سوییچنام  -۲
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 .تنظیم نمایید

 .را انجام دهید. و سپس مجدد تالش کنید تا وارد خط فرمان از طریق کنسول شوید consoleپیکر بندی اتصال از طریق  -۳
Password:console0 

 

 .را بررسی کنیداتصال از طریق کنسول   user nameرا برداشته و از طریق   consoleدر این مرحله رمز مربوط به  -۴

 
Username:acn 

Password:456 

 

 .برقرار سازید ۱ سوییچرا برای   telnetدسترسی  -5
Line vty 0 15 

Password:acn789 

 

 ادرس اختصاص دهید.  int vlanبا دستور زیر به -6

Int vlan 1: ip 192.168.1.10/24 

 

عملیات   SW1متصل شوید و در خط فرمان سیستم ، به  SW1خارج و با کابل مناسب به  سوییچکابل کنسول را از  -7

telnet  .را انجام دهید 

 

را در آن فعال کنید و همچنین   telnetمتصل و فقط   SW8جدا کرده و با کابل کنسول به  SW1اتصال سیستم را از -8

 را تنظیم نمایید ۱۲۳پسورد  Privillageبر روی مد کاری  SW8در 
Line vty 0 15 

Password:acn987 

 

 ادرس اختصاص دهید.  int vlanبا دستور زیر به  -9
Int vlan 1: ip 192.168.1.20/24 

 

 

و  کرده  telnetو به آن  متصل  SW1را جدا کرده و سیستم را با کابل مناسب به   SW8حال دوباره اتصال سیستم با -۱0

 تغییر دهید. SW2را به   SW8را انجام داده و نام   telnetعملیات   8 سوییچبه   خط فرمان هماناز طریق 

 

را بیان کنید و نظرات خود را در مورد فواید هر   telnetبا   sshرا تنظیم خواهیم کرد.ابتدا تفاوت   sshدر این مرحله  -۱۱

 کدام بیان فرمایید.
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 (سوییچ)با اتصال کنسول به را اعمال کنید.  sshپیکربندی   SW1حال  در -۱۲

 را قبول کنید.  rsa 512به هنگام پرسش  •
Ip domain name: cisco 

Line vty 0 15 

Login local 

 

عملیات   SW1به  و از آن  کلیک کنید( سوییچال کابل نیست و روی )نیازی به اتصشده  sw2در این مرحله وارد  -۱۳

ssh  .را انجام دهید.مشاهدات خود با تصویر بیان کنید 

 ،از چه گذر واژه ای باید استفاده کرد؟چرا؟SSHاز طریق  SW1*برای ورود به 
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 دوم بخش
 پیش نیاز این بخش: •

 

 آشنایی با مد های مختلف سوییچ ✓

  VLANآشنایی با پیکربندی  ✓

  

 صورت تمرین:

در این تمرین شما می بایست سناریو زیر را ایجاد کرده و پیکربندی سوییچ را به گونه ای انجام دهید تا کامپیوتر های 

 بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. VLANموجود در هر 

 سناریو مورد نظر را مانند تصویر پیاده سازی و پیکربندی نمایید. 

 ا صورت تمرین را تا آخرین قسمت مطالعه فرمایید.توجه : قبل از شروع تمرین، ابتد

 packetو تصویر باید کامال از محیط برنامه   توجه: تمامی مراحل یا توضیح و تصویر از محیط باید ارایه شود.

tracer  .باشد 

 
 

 

 
 مراحل اجرای سناریو و مواردی که باید انجام دهید:
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 .تغییر دهید  SW1نام سوییچ را با دستور به  -۱

را تنظیم نمایید.)از اجرای دستور مربوطه تصویر قرار  ۱۲۳پسورد  Privillageدر سوییچ بر روی مد کاری  -۲

 دهید(

مربوطه را طبق توضیح سناریو شرح دهید  VLANو اختصاص هر پورت به  VLANدستورات مربوط به ایجاد  -۳

 و از انجام مراحل کار در یک سوییچ گزارش تصویری بیاورید.
Pc7:192.168.1.1/24 

Pc8:192.168.1.2/24 

Pc9:192.168.1.3/24 

Pc10:192.168.1.4/24 

Vlan 10 name:v10 

Vlan 20 name:v20 

 

 

را پینگ  VLANواقع در همین  pc10، قرار دارد VLAN 10که در  PC7پس از پیکربندی اولیه سناریو از  -۴

 کنید، نتیجه چیست؟ )همراه با ارائه تصویر(

 چیست؟)با تصویر(ارسال کنید. نتیجه   pc8برای   pingاست ودرخ   pc7حال از -5
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 موسبخش 
بتوانند  VLANتوپولوژی شبکه زیر را ایجاد کنید به طوری که رایانه های یک  VTPبا استفاده از  .دیوش انشآ VTP اب -1

 نمایند. Pingهمدیگر را 
 laptop3 هب laptop0 زا ping ریوصت (فلا

 laptop2 هب laptop1 زا ping ریوصت (ب

 چیئوس ره زا sh vlan brief ریوصت (ب

 چیئوس ره زا sh vtp stat ریوصت (ج

 

 

 

 

 

 

 زندگی صحنه یکتای هنر مندی ماست... هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود...

 خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد...حنه پیوسته بجاست... ص
 

 

 

 موفق باشید.


