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Sieci komputerowe. 

Ćwiczenie 7. Serwery: HTTP, DNS, DHCP. 

1. Teoria 
 co to jest serwer: HTTP, DNS, DHCP 

 
2. Przebieg ćwiczenia 

 symulacja Cisco Packet Tracer układu A: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ustawienie odpowiednich adresów IP na komputerach (w programie CPT) 
 opisanie w programie sieci i komputerów 
 testy: ping 
 włączenie serwera HTTP, wyłączenie wszystkich pozostałych serwerów 
 zmiana domyślnej strony www na serwerze, wpisanie imienia i nazwiska 
 z poziomu przeglądarki (PC) wpisać adres IP serwera, tj. 192.168.0.1 
 wyświetlenie się imienia i nazwiska ucznia w przeglądarce na komputerze symulatora 

CPT oznaczać będzie zaliczenie ćwiczenia A – ZAWOŁAĆ PROWADZĄCEGO w celu 
zaliczenia ćwiczenia 
 

 symulacja Cisco Packet Tracer układu B: 

 

 ustawienie odpowiednich adresów 
IP na komputerach (w programie 
CPT) 

 opisanie w programie sieci i 
komputerów 

 testy: ping 
 włączenie usługi HTTP na 

pierwszym serwerze 
 włączenie usługi DNS na drugim serwerze  
 wyłączenie wszystkich pozostałych usług na obydwóch 

serwerach 
 zmiana domyślnej strony www na serwerze, wpisanie 

imienia i nazwiska 
 w serwerze DNS wprowadzić regułę przypisującą dowolnej nazwie, 

(np. wp.pl) adres serwera HTTP, tj. 192.168.0.1 
 z poziomu przeglądarki (PC) wpisać nazwę ustawioną w serwerze DNS (www.wp.pl) 

192.168.0.1
255.255.255.0

192.168.0.0
255.255.255.0

Serwer HTTP

192.168.0.10
255.255.255.0
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 wyświetlenie się imienia i nazwiska ucznia w przeglądarce na komputerze symulatora 
CPT oznaczać będzie zaliczenie ćwiczenia 2 – ZAWOŁAĆ PROWADZĄCEGO w celu 
zaliczenia ćwiczenia 
 
 

 symulacja Cisco Packet Tracer układu C: 
 

 włączenie usługi DHCP na serwerze, 
wyłączenie wszystkich pozostałych 
usług 

 ustawienie usługi DHCP: 
Default Gateway: 192.168.0.1, 
DNS Serwer: 192.168.0.2, Start IP 
Address: 192.168.0.10 

 testowanie połączeń między 
komputerami (ping …) 

 wykonanie układu na 
rzeczywistych elementach 

 ustawienie usługi DHCP na 
routerze udostępnionym do 
ćwiczeń 

 pozytywne wyniki testów ping 
między komputerami będą 
oznaczały zaliczenie ćwiczenia – 
ZAWOŁAĆ PROWADZĄCEGO w 
celu zaliczenia ćwiczenia C 
 
 

  symulacja Cisco Packet Tracer układu D: 
 

 
 włączyć i ustawić odpowiednie usługi na serwerach 
 sprawdzić prawidłowość przydzielania adresów IP hostom oraz działanie strony 

www.wp.pl z poziomu przeglądarki poszczególnych komputerów 
 wyświetlenie się imienia i nazwiska ucznia oznaczać będzie zaliczenie ćwiczenia 4 – 

ZAWOŁAĆ PROWADZĄCEGO w celu zaliczenia ćwiczenia D 
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 symulacja Cisco Packet Tracer układu E: 

 

 ustawienia jak w ćwiczeniu D + ustawienia routerów (zastosować routing statyczny!) 
 wyświetlenie się imienia i nazwiska ucznia oznaczać będzie zaliczenie ćwiczenia 5 

 
 

 symulacja Cisco Packet Tracer układu F: 

 

 ustawienia jak w ćwiczeniu D + ustawienia routerów 
 wyświetlenie się imienia i nazwiska ucznia oznaczać będzie zaliczenie ćwiczenia 6 – 

ZAWOŁAĆ PROWADZĄCEGO w celu zaliczenia ćwiczenia F (ocena 5) 
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3. Sprawozdanie 
1) przygotuj tabelę zawierającą 10 najczęściej wpisywanych nazw stron internetowych oraz 

ich adresy IP 
Lp. Nazwa domeny (DNS) Adres IP 
1 allegro.pl  
…   
10   
 

2) narysuj układ F z lekcji 
3) napisz ustawienia i adresy IP poszczególnych serwerów: DHCP, DNS, HTTP 

Ustawienia serwera DHCP 
Adres IP : 
Maska  : 
Default Gateway: 
DNS Server : 
Start IP Address: 

Ustawienia serwera DNS 
Adres IP : 
Maska  : 
Domain Name : 
IP Address : 

Ustawienia serwera HTTP 
Adres IP : 
Maska  : 
Default Page Content (index.html): 

 


