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T: Konfiguracja przełącznika. 
 

Zadanie1: 

Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat adresu sprzętowego MAC. 

 

MAC (ang. Medium Access Control) jest sprzętowym adresem kart sieciowych pracujących w standardzie 

Ethernet. Adres ten jest nadawany przez producenta karty w procesie produkcji i jest niepowtarzalny w skali 

światowej. Adres MAC jest 48-bitowy i zapisywany w postaci sześciu par cyfr szesnastkowych oddzielonych 

dwukropkami (najczęściej), np. 00:13:02:DC:23:C2. 

W celu wyświetlenia adresu sprzętowego karty sieciowej należy w konsoli tekstowej wydać polecenie: 
ipconfig /all 

ifconfig eth0 

 

Zadanie2: 

Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat przełączników sieciowych. 

 

Przełącznik (komutator, z ang. switch) to urządzenie służące do łączenia segmentów sieci komputerowej 

pracujące w drugiej warstwie (łącza danych) modelu ISO/OSI. Przełącznik w sieci Ethernet analizuje adresy 

MAC nadawcy i odbiorcy przychodzącej paczki informacji. Po otrzymaniu pakietu informacji przełącznik 

szuka adresu MAC odbiorcy w prowadzonej tablicy skojarzeń. Jeżeli adres nie występuje w bazie, to ramka 

wysyłana jest na wszystkie porty z wyjątkiem źródłowego. Natomiast, gdy adres MAC jest znany, to ramka 

wysyłana jest tylko na port określony w tablicy skojarzeń. 

 

Przełączniki pod względem funkcjonalności dzielimy na: 

 przełączniki niezarządzane, które nie oferują zaawansowanych funkcji, 

 przełączniki zarządzane, które umożliwiają zmianę wielu zaawansowanych parametrów przełączania, 

 przełączniki warstwy trzeciej, które umożliwiają dodatkowo przełączanie na podstawie adresu IP. 

 

Parametry konfiguracyjne przełączników zarządzanych: 

 protokół STP (ang. Spanning Tree Protocol), który pozwala na kontrolę połączeń pomiędzy 

przełącznikami, 

 protokół SNMP (ang. Simple Network Management Protocol), który umożliwia zarządzanie 

urządzeniami sieciowymi i monitorowania ich, 

 port Mirroring, to funkcja umożliwiająca przesyłanie danych z wybranego portu lub wybranej sieci VLAN 

równocześnie do innego portu (lustrzane odbicie wysyłanych danych), 

 QoS (ang. Quality of Service), usługa umożliwiająca ustawianie priorytetów dla wybranego typu ruchu 

sieciowego w celu zapewnienia jak najlepszej jakości dostarczanych usług, 

 zarządzanie pasmem (ang. bandwith control), usługa pozwalająco kontrolowanie przepustowości na 

wybranym porcie, 

 sieci wirtualne (ang. Virtual Local Area Network, VLAN), standard pozwalający na podział urządzeń 

podłączonych do jednej fizycznej sieci na niezależne sieci logiczne, 

 agregacja łączy (ang. link agregation), usługa umożliwiająca na łączenie przełączników równocześnie 

kilkoma połączeniami, 

 połączenie ramek, pozwala na znakowanie identyfikatorem sieci VLAN ramek przesyłanych pomiędzy 

przełącznikami. 

 

Zadanie3: 

Zapoznaj się z wyjaśnieniami powyższych pojęć publikowanymi w serwisie Wikipedii. 

 

Zadanie4: 

Wyjaśnij wymienione poniżej pojęcia:  

 protokół internetowy, 

 adres IP, 

 IPv4, 

 IPv6, 
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 klasy adresów IP, 

 adres publiczny, 

 adres prywatny, 

 podsieć, 

 NAT, 

 port protokołu. 

 

Zadanie5: 

Zapoznaj się z zawartością następujących witryn 

internetowych: 

http://www.rogaski.org/cisco/sem3/switch_configuration.html  

http://starelamy.org/2012/10/podstwowa-konfiguracja-przelacznikow-hp-procurve/  

https://meraki.cisco.com/products/switches  

http://www.linksys.com/pl-eu/products/switches  

http://ui.linksys.com/files/  

http://ui.linksys.com/files/LGS528P/V1.0.1.4/  

 

Zadanie6: 

Zapoznaj się z tematami lekcji zamieszczonymi na stronach 137-146 wydawnictwa Helion. 

 

Zadanie7: 

Zapoznaj się z opisem przełącznika zarządzanego  TP-Link TL-SG108E dostępnym na stronie 

http://www.komputronik.pl/product/257413/Elektronika/Peryferia_PC/TP_Link_TL_SG108E.html?gcli

d=CLLQgZaXksoCFQs8GwodWPADBw&gclsrc=aw.ds 

 

Konfiguracja przełączników zarządzanych poprzez przeglądarkę www: 

 Konfiguracja podstawowych parametrów pozwala na określenie adresu IP urządzenia, nazwy i opisu 

urządzenia, prędkości poszczególnych portów. 

 
 Konfiguracja protokołu STP (domyślnie wyłączony) pozwala określić priorytet urządzenia (Bridge 

Priority), maksymalny czas życia (Bridge Max Age) komunikatów BPDU (Bridge Protocol Data Unit), czas 

pomiędzy wysyłaniem kolejnych komunikatów o poprawności działania urządzenia (Bridge Hello Time), 

maksymalny czas pomiędzy zmianami statusu łącza (Bridge Forward Delay), priorytety (Priority) oraz 

koszty (Path Coast) transmisji przez dany port. 

http://www.rogaski.org/cisco/sem3/switch_configuration.html
http://starelamy.org/2012/10/podstwowa-konfiguracja-przelacznikow-hp-procurve/
https://meraki.cisco.com/products/switches
http://www.linksys.com/pl-eu/products/switches
http://ui.linksys.com/files/
http://ui.linksys.com/files/LGS528P/V1.0.1.4/
http://www.komputronik.pl/product/257413/Elektronika/Peryferia_PC/TP_Link_TL_SG108E.html?gclid=CLLQgZaXksoCFQs8GwodWPADBw&gclsrc=aw.ds
http://www.komputronik.pl/product/257413/Elektronika/Peryferia_PC/TP_Link_TL_SG108E.html?gclid=CLLQgZaXksoCFQs8GwodWPADBw&gclsrc=aw.ds
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 Konfiguracja protokołu SNMP pozwala konfigurować hasła dostępu do urządzenia poprzez protokół 

SNMP, ustawienia Trap Settings do automatycznego zapisu informacji do serwera SNMP o danym 

zdarzeniu na urządzeniu (restart, włączenie, wyłączenie, błąd odbioru danych, błąd wysłania danych). 

Konfiguracja polega na podaniu hasła dla odczytu (Read Community) oraz hasła odczytu i zapisu (Set 

Community) logów urządzenia. Dodatkowo podajemy nazwę, lokalizację oraz dane kontaktowe do osoby 

zarządzającej urządzeniem. Można również określić adres IP serwera, do którego przesyłane będą dane 

dotyczące zdarzeń na urządzeniu (Trap Manager IP). 

 
 Konfiguracja usługi port mirroring pozwala określić port, do którego wysyłane będą duplikowane dane, 

oraz porty źródłowe, z których dane będą przekazywane (RX – odbierane, TX – wysyłane, Both – TX i RX, 

None – dane nie będą duplikowane). 
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 Konfiguracja QoS pozwala określić priorytet transmisji (najwyższy (highest), wysoki (high), zwykły 

(middle) oraz niski (low)) dla danego portu. 

 
 Konfiguracja sieci VLAN polega na podaniu identyfikatora (VID), nazwy danej sieci (VLAN name) oraz 

wskazaniu portów urządzenia należących do danej sieci. Porty mogą działać w dwóch trybach: bez 

znakowania ramek (Untag VLAN Ports) oraz ze znakowaniem ramek (Tag VLAN Ports) identyfikatorem 

sieci VLAN przez urządzenie podłączone do danego portu. Zastosowanie różnych sieci VLAN uniemożliwi 

wymianę danych pomiędzy urządzeniami podłączonymi do różnych portów (VLAN). Aby możliwa była 

wymiana danych pomiędzy tymi urządzeniami należy podłączyć do portu typu trunk router oraz przypisać 

mu adresację z różnych sieci VLAN (tworzenie podinterfejsów). 
(config-if)#interface GigabitEthernet0/1.2 

(config-if)#encapsulation dot1q 27 

(config-if)#ip address 192.168.19.201 255.255.255.0 

Konfiguracja nowej sieci VLAN o identyfikatorze 27: 
>enable 

#configure terminal 

(config)#vlan 27 

(config-vlan)#name s27-vlan 

(config-vlan)#exit 

(config)#exit 

#exit 
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 Konfiguracja łącza typu trunk pozwala określić nazwę połączenia i wskazać porty urządzenia należące do 

danego łącza. Jest to połączenie pomiędzy switchami bądź switchami i routerami, za pomocą którego 

przenoszony jest cały ruch VLAN. Po obu stronach łącza musi być ten sam standard łącza trunk. 

 
 

 



Tomasz Greszata - Koszalin 2016 - http://greszata.pl  

Strona 6 z 21 

Konfiguracja przełącznika firmy CISCO 

Wyświetlenie bieżącej konfiguracji interfejsów urządzenia: 
show interfaces 

 

Konfiguracja przykładowego portu Ethernet: 
enable 

configure terminal 

interface FastEthernet0/1 

speed auto #speed 10  speed 100  speed 1000 

duplex half #duplex full duplex auto 

shutdown  #no shutdown 

exit 

int Fa0/2 

speed 100 

duplex full 

no shutdown 

exit 

exit 

 

Zadanie8: 

Zaprojektuj sieć komputerową w programie Cisco Packet Tracer odpowiadającą pracowni 

komputerowej w sali 27. W projekcie wykorzystaj przełącznik firmy Cisco model 2950T. Pracę 

zachowaj w pliku pod nazwą $nazwisko_przelacznik.pkt i prześlij pocztą elektroniczną na adres 

greszata@zs9elektronik.pl. 

 
 

Konfiguracja dostępu do przełącznika zarządzanego poprzez protokół telnet (domyślnie urządzenie umożliwia 

konfigurację tylko przez port konsolowy) użytkownikowi z najwyższymi uprawnieniami (level 15): 
en 

conf t 

username admin password admin level 15 

mailto:greszata@zs9elektronik.pl


Tomasz Greszata - Koszalin 2016 - http://greszata.pl  

Strona 7 z 21 

#enable password haslo  #ustawienie hasla dostępowego do konsoli 

#enable secret haslo #ustawienie hasla zaszyfrowanego do konsoli 

 

Konfiguracja VLAN w przełącznikach zarządzalnych: 
#interface FastEthernet0/1 #wybór portu 

#switchport mode access #włączenie trybu nontrunking 

#switchport access vlan 101 #przypisanie portu do vlan 

#interface vlan 1   #wybór identyfikatora vlan 

#ip address 192.168.19.254 255.255.255.0  #nadanie IP dla vlan 

#no shutdown 

#end 

 

#interface fa0/2 

#switchport mode trunk #włączenie trybu trunk (wszystkie vlany) 

#switchport trunk encapsulation dot1q 

#switchport trunk allowed vlan 27,28,32 

#no shutdown 

#exit 

exit 

 

Konfiguracja routera do łączenia dwóch sieci VLAN: 
#interface FastEthernet0/0 #wybór portu 

#no shutdown 

#interface FastEthernet0/0.1  #pierwszy podinterfejs 

#ip address 192.168.19.254 255.255.255.0 

#encapsulation dot1q 27  #podłączenie podinterfejsu do vlan 27 

#interface FastEthernet0/0.2  #drugi podinterfejs 

#ip address 192.168.18.254 255.255.255.0 

#encapsulation dot1q 32  #podłączenie podinterfejsu do vlan 32 

#no shutdown 

#exit 

 

Więcej na stronie: http://www.networkexpert.pl/artykul/52_vlany-polaczenia-typu-trunk-i-vtp.html  

 

http://www.networkexpert.pl/artykul/52_vlany-polaczenia-typu-trunk-i-vtp.html
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Szczegóły każdego protokołu TCP/IP są przedstawione w dokumentacji znanej jako żądanie odpowiedzi 

(Request for Comments, RFC). Są one swobodnie rozpowszechniane w Internecie (np. pod adresem 

http://www.faqs.org/rfcs/rfc768.html). Ważne RFC: 

 RFC 768 "User Datagram Protocol (UDP)", 

 RFC 791 "Internet Protocol (IP)", 

 RFC 792 "Internet Control Message Protocol (ICMP)", 

 RFC 793 "Transmission Control Protocol (TCP)", 

 RFC 821 "Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)", 

 RFC 959 "File Transfer Protocol (FTP)", 

 RFC 1725 " Post Offece Protocol, Version 3 (POP3)", 

 RFC 2616 "Hypertext Transfer Protocol (HTTP)", itd. 

RFC są zwiastunem nowych technologii i technik. 

 

Zadanie8: 

Odszukaj w serwisie internetowym http://www.faqs.org dokumentacji na temat adresacji MAC (Media 

Access Control). 

 
 

http://www.faqs.org/rfcs/rfc768.html
http://www.faqs.org/
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Zadanie 9: 

Przeprowadź konfigurację przełącznika zarządzanego w serwisie internetowym http://www.tp-

link.com.pl/emulators.html. Z przeprowadzonych działań utwórz sprawozdanie w dowolnym procesorze 

tekstu. Na jednej stronie o rozmiarze A4, orientacji pionowej, umieść dwa opisane zrzuty z ekranu, o 

szerokości minimum 14 cm. Każdą stronę podpisz swoim imieniem i nazwiskiem w nagłówku strony a 

w stopce oznacz numer strony wg schematu Strona X z Y. Pracę zachowaj w pliku pod nazwą 

$nazwisko_przelacznik_tplink i prześlij pocztą elektroniczną do nauczyciela na adres 

greszata@zs9elektronik.pl. 

 

Konfiguracja przełącznika zarządzanego TP-Link TL-SG3216: 

W celu połączenia się z urządzeniem należy sprawdzić w instrukcji obsługi bądź na tabliczce informacyjnej 

urządzenia jego adres IP (w naszym przypadku domyślnie 192.168.0.1). Wpisujemy ten adres do przeglądarki 

i autoryzujemy (domyślnie admin/admin): 

 
 

Na stronie startowej zapoznamy się z bieżącą ogólną konfiguracją urządzenia: 

 

http://www.tp-link.com.pl/emulators.html
http://www.tp-link.com.pl/emulators.html
mailto:greszata@zs9elektronik.pl
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W zakładce Device Descryption możezmy ustalić nazwę urządzenia i jego lokalizację: 

 
 

W zakładce System Time ustawiamy naszą strefę czasową oraz adresy serwerów czasu: 

 
 

W zakładce Daylight Saving Time ustawiamy datę zmiany czasu: 
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Tutaj konfiguryjemy adres IPv4 urządzenia: 

 
 

A w tej zakładce adres IPv6: 

 
 

W ustawieniach User Management zapoznamy się z listą dostępnych kont użytkowników w przełączniku: 
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Oraz będziemy mogli zmodyfikować lub dodać nowe konta użytkowników: 

 
 

W kategorii System Tools możemy przywrócić konfigurację przełącznika z pliku kopii ustawień: 

 
 

Jak również możemy zapisać bieżące ustawienia konfiguracyjne w pliku: 
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Oprogramowanie przełącznika możemy zaktualizować do najnowszej wersji publikowanej przez producenta: 

 
 

Po wprowadzonych zmianach system urządzenia możemy zrestartować: 

 
 

Albo przwrócić ustawienia domyślne producenta: 
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