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T: Konfiguracja zaawansowana routerów.
Wyróżniamy następujące protokoły warstwy sieciowej:
 protokół IP (Internet Protocol) w wersjach IPv4 oraz IPv6, identyfikuje urządzenia w sieci, jednostką
danych jest datagram,
 protokół ICMP (Internet Control Message Protocol) jest protokołem diagnostycznym (kontrolnym)
wykorzystywanym do sprawdzania połączeń sieciowych,
 protokołu routingu wykorzystywane do dynamicznej konfiguracji tablicy routingu urządzeń sieciowych.
Ustawienia zaawansowane dostępne w urządzeniu:
 UPnP,
 Port Forwarding,
 Access Control,
 Advanced Security,
 LAN Clients,
 Bridge Filters,
 Multicast,
 Static Routing,
 Dynamic Routing.
Dodatkowe narzędzia dostępne w urządzeniu:
 System Commands,
 Remoute Log,
 User Managment,
 Update Gateway,
 Ping Test,
 Modem Test.
Zadanie1:
Zapoznaj się z konfiguracją zaawansowaną (Advanced) routera ADSL firmy D-Link dostępnego
w pracowni komputerowej. Do urządzenia zaloguj się poprzez protokół http wykorzystując konto
użytkownika o nazwie logowania admin zabezpieczonego hasłem admin. Następnie utwórz prezentację
w systemie operacyjnym MS Windows w programie MS PowerPoint na temat dostępnych opcji
zaawansowanej konfiguracji routera. Prezentacja powinna zawierać:
 slajd początkowy (przedstawienie tytułu i autora prezentacji),
 slajd wprowadzający (wymienienie dostępnych zaawansowanych opcji konfiguracyjnych),
 slajd przedstawiający stronę powitalną ustawień zaawansowanych urządzenia,
 odrębne slajdy przedstawiające poszczególne ustawienia zaawansowane dostępne w zarządzanym
routerze (UPnP, Port Forwarding, Access Control, Advanced Security, LAN Clients, Bridge Filters,
Multicast, Static Routing, Dynamic Routing),
 wyjaśnienie konfigurowanych usług w urządzeniu (forwarding, routing, multicast),
 slajd zakończeniowy.
Slajdy w miarę możliwości powinny zawierać zrzuty ekranowe przedstawiające okna konfiguracyjne
routera wraz z wyjaśnieniami dostępnych opcji konfiguracyjnych. Wykonaną pracę zachowaj w pliku
pod nazwą $nazwisko_$klasa_$gr_router_advanced.pptx.
Do realizacji zadania można wykorzystać emulator konfiguracyjny dostępny w serwisie internetowym,
np. http://ui.linksys.com/BEFW11S4/v4/1.52.02/
Routing statyczny (Static Routing) polega na określaniu tablicy routingu na stałe w całej strukturze sieci przez
administratora. Tablica routingu pozwala routerowi na wysyłanie pakietów tylko tą drogą, która prowadzi do
odbiorcy pakietu. Przy zastosowaniu routingu statycznego zmiany w topologii sieci, zmiany parametrów lub
awarie nie wpływają na zmianę tablicy routingu. Wszelkie korekty wprowadzane są przez administratora sieci.
Administrator musi reagować na zmiany obciążenia poszczególnych fragmentów sieci. Routing statyczny nie
zapewnia wyboru optymalnej drogi przesyłania pakietów w sieci. Dlatego też w większości przypadków stosuje
się tzw. routing dynamiczny.
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Przykład konfiguracji routingu statycznego:
s27rout(config)#ip route 192.168.26.0 255.255.255.0 192.168.1.1
s27rout(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.27.254
Zadanie2:
Zaprojektuj sieć komputerową w programie Cisco Packet Tracer odpowiadającą przedstawionemu niżej
schematowi. Pracę zachowaj w pliku pod nazwą $nazwisko_$klasa_$gr_routing.pkt.

Wersja uproszczona:
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Konfiguracja konsolowa routingu statycznego na przykładzie routera nr 1:
r1>enable
r1#configure terminal
r1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.2 #itd.
r1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.7.2
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#itd.

Routing dynamiczny (Dynamic Routing) jest podstawową metodą zdobywania informacji w dużych sieciach
wielosegmentowych. Routery poznają topologię sieci oraz budują tabele routingu poprzez wymianę informacji
między routerami z wykorzystaniem protokołów routingu dynamicznego. Protokoły routingu dynamicznego
dzielą się na protokoły wektora odległości (distance vector) oraz protokoły stanu łącza (link state).
EGP (ang. Exterior Gateway Protocol) to protokół trasowania zewnętrznego służący do łączenia systemów
autonomicznych. Wyróżniamy następujące protokoły EGP: BGP.
BGP (ang. Border Gateway Protocol) zewnętrzny protokół trasowania (routingu). BGP w wersji czwartej jest
podstawą działania współczesnego internetu. Jest protokołem wektora ścieżki umożliwiającym tworzenie
niezapętlonych ścieżek pomiędzy różnymi systemami autonomicznymi. Protokół BGP funkcjonuje w oparciu
o protokół warstwy 4 (port TCP o numerze 179).
IGP (ang. Interior Gateway Protocols) to rodzina protokołów trasowania danych wewnątrz systemu
autonomicznego. Wyróżniamy następujące protokoły IGP: RIP, IGRP, EIGRP, OSPF i IS-IS.
Protokół IGRP (ang. Interior Gateway Routing Protocol) jest protokołem wektora odległości i został
opracowany przez firmę Cisco w celu wyeliminowania niektórych ograniczeń protokołu RIP. Protokół nie
może być implementowany bez licencji. Wybór trasy przekazywania pakietów dokonywany jest przez routery
na podstawie szerokości pasma, obciążenia łącza, opóźnienia i niezawodności. Obsługiwane sieci rozgłaszane
są przez routery co 90 sekund poprzez wszystkie interfejsy bezpośrednio przez warstwę IP jako protokół nr 9.
Przykład konfiguracji routingu dynamicznego poprzez protokół IGRP:
s27rout(config)#router igrp 10
;identyfikator obszaru (domena routingu)
s27rout(config-router)# network 192.168.27.0
EIGRP (ang. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) to protokół trasowania Cisco Systems operujący na
wektorze odległości. Jest przeznaczony do trasowania wewnątrz systemu autonomicznego (IGP).
RIP (ang. Routing Information Protocol, pol. Protokół Informowania o Trasach) jest protokołem wektora
odległości. Protokół RIP nie ma własnego protokołu warstwy transportowej i nie jest w nim ogłaszana maska.
Routery rozgłaszają obsługiwane przez siebie tabele routingu co 30 sekund poprzez port 520 protokołu UDP.
Protokół RIP konfigurujemy za pomocą polecenia router oraz podkomend network.
Przykład konfiguracji routingu dynamicznego poprzez protokół RIP:
s27rout(config)#router rip
s27rout(config-router)#network 192.168.27.0
s27rout(config-router)#version 2
Konfiguracja konsolowa routingu dynamicznego na przykładzie routera nr 1 z zadania 2:
r1>enable
r1#configure terminal
r1(config)#route rip
r1(config-router)#network 192.168.0.0
r1(config-router)#network 192.168.4.0
r1(config-router)#network 192.168.7.0
r1(config-router)#network 192.168.8.0
OSPF (ang. Open Shortest Path First) to protokół stanu połączenia. Został zaprojektowany w celu zwiększenia
efektywności przetwarzania w sieciach pracujących z protokołem IP. Jest udoskonalonym protokołem RIP,
ponieważ pozwala na wybór ścieżki na podstawie wieloparametrowego kryterium kosztu określanego jako
routing najniższego kosztu (least-cost-routing). W poleceniu network używamy jako parametry adres sieci,
maskę zastępczą dopasowującą adresy IP oraz identyfikatora obszaru, do którego należy interfejs.
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Przykład konfiguracji routingu dynamicznego poprzez protokół OSPF:
s27rout(config)#router ospf 10
;identyfikator procesu
s27rout(config-router)#network 192.168.27.0 0.0.0.255 area 0
IS-IS (ang. Intermediate System to Intermediate System) to protokół trasowania typu stanu łącza (link-state)
oparty na otwartych standardach. IS-IS jest protokołem wewnętrznej bramy (IGP, ang. Interior Gateway
Protocol), czyli używany jest wewnątrz systemu autonomicznego. Używa algorytmu Dijkstry, by znaleźć
najlepszą ścieżkę w sieci.
Zadanie3:
Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii wyjaśnienie na temat hasła TTL (ang. Time To Live).
Zadanie4:
Zaprojektuj sieć komputerową w programie Cisco Packet Tracer odpowiadającą przedstawionemu niżej
schematowi. W projekcie zastosuj się do podanych nazw urządzeń i adresów sieci komputerowych.
Konfigurację IP poszczególnych urządzeń należy dopasować samodzielnie. W przedstawionym
projekcie należy zastosować routing statyczny lub dynamiczną wymianę informacji o obsługiwanych
sieciach pomiędzy routerami z wykorzystaniem protokołu RIP. Ocenie podlegać będzie poprawność
wykonania projektu, możliwość wymiany danych pomiędzy wszystkimi komputerami oraz estetyka.
Pracę zachowaj w pliku pod nazwą $nazwisko_$klasa_$gr_routing_test.pkt i prześlij pocztą
elektroniczną do nauczyciela w postaci załącznika na adres greszata@zs9elektronik.pl.

Wersja uproszczona:

Zadanie5:
W grupach dwuosobowych należy skonfigurować połączenie sieciowe w taki sposób, aby jedno
stanowisko udostępniało połączenie drugiemu. Ćwiczenie należy wykonać w systemie Linux bez
dodawania dodatkowych urządzeń sieciowych i modyfikowania plików konfiguracyjnych.
Rozwiązanie zadania5 (pracujemy na koncie root):
Czynności wykonywane na serwerze (stanowisko nieparzyste):
w celu ominięcia problemów z firewall-em należy na czas ćwiczenia wyłączyć zabezpieczenia oraz
zdefiniować translację adresów NAT:
/sbin/iptables –F
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/sbin/iptables –P INPUT ACCEPT
/sbin/iptables –P FORWARD ACCEPT
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
#/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT

konfigurujemy dodatkowy adres IP dla karty sieciowej:
ifconfig eth0:1 192.168.9.1 netmask 255.255.255.0

włączamy przekazywanie pakietów:
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

sprawdzamy dokonane ustawienia poleceniami:
ifconfig
route –n
traceroute wp.pl

włączamy nasłuch na karcie sieciowej:
tcpdump

Czynności wykonywane na kliencie (stanowisko parzyste):
wyłączamy kartę sieciową w celu usunięcia poprzedniego numeru IP:
ifconfig eth0 down

włączamy kartę sieciową z nową konfiguracją IP:
ifconfig eth0 192.168.9.2 netmask 255.255.255.0

dodajemy nową domyślną bramkę internetową:
route add default gw 192.168.9.1

sprawdzamy dokonane ustawienia poleceniami:
ifconfig
route -n

sprawdzamy funkcjonowanie połączenia:
ping 212.77.100.101
ping wp.pl
traceroute wp.pl

możemy dodać konfigurację serwera DNS w przypadku problemów z adresami domenowymi:
echo "nameserver 194.204.152.34" >> /etc/resolv.conf

Na zakończenie resetujemy dokonane zmiany wydając na obu komputerach polecenie:
/etc/init.d/network restart

Przykładowe polecenia konfigurujące routing w systemie Linux Ubuntu:
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route
route

-n
add
del
add
del
add
add
add
del
add
add

default gw 192.168.27.1
default
-net 192.168.27.0 netmask 255.255.255.0
-net 192.168.27.0 netmask 255.255.255.0
-net 192.168.27.0 netmask 255.255.255.0
-net 192.168.27.0 netmask 255.255.255.0
-host 192.168.27.1 gw 10.0.0.1
-host 192.168.27.1 gw 10.0.0.1
-host 192.168.27.1 dev eth0
-host 192.168.27.1 gw 10.0.0.1 dev eth0

gw 192.168.27.1
gw 192.168.27.1
dev eth0
gw 192.168.27.1 dev eth0
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Konfiguracja routera poprzez przeglądarkę www na przykładzie routera firmy Edimax model BR-6228nS V2:
Ustawienia portu WAN w urządzeniu możemy dokonać na kilka sposobów, np. wykorzystując usługę DHCP:

System pozwala na wykorzystanie usługi Dynamicznego DNS oraz lokalnej usługi DHCP z możliwością
rezerwacji adresów IP na podstawie adresów MAC klientów sieci lokalnej:
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Konfiguracja routera poprzez przeglądarkę www na przykładzie routera firmy Edimax:
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