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Packet Tracer - Conectați un router la un LAN  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipa

ment Interfață Adresă IP 

Masca de 

subreţea Gateway Default 

R1 

G0/0 192.168.10.1 255.255.255.0 N/A 

G0/1 192.168.11.1 255.255.255.0 N/A 

S0/0/0 (DCE) 209.165.200.225 255.255.255.252 N/A 

R2 

G0/0 10.1.1.1 255.255.255.0 N/A 

G0/1 10.1.2.1  255.255.255.0 N/A 

S0/0/0 209.165.200.226 255.255.255.252 N/A 

PC1 NIC 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.1 

PC2 NIC 192.168.11.10 255.255.255.0 192.168.11.1 

PC3 NIC 10.1.1.10 255.255.255.0 10.1.1.1 

PC4 NIC 10.1.2.10 255.255.255.0 10.1.2.1 

Obiective 

Partea 1: Afișați Informația Routerului 

Partea 2: Configurați Interfețele Routerului 

Partea 3: Verificați Configurarea 
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Context 

În această activitate, veți utiliza diferite comenzi pentru a afișa starea curentă a routerului.Apoi veți utiliza 
Tabela de Ta a configura interfețele Ethernet ale routerului.În final, veți folosi comenzile pentru a verifica și 
testa configurările.  

Notă: Routerele din această activitate sunt parțial configurate.Unele configurații nu sunt acoperite în acest 
curs, dar sunt furnizate pentru a vă ajuta la folosirea comenzilor de verificare.  

Part 1: Afișați Informația Routerului 

Step 1: Afișați informația interfeței pe R1. 

Notă: Dați clic pe un echipament și apoi pe fila CLI pentru a accesa linia de comandă direct.Parola consolei 
este cisco.Parola modului EXEC privilegiat este class. 

a. Ce comandă arată statisticile pentru toate interfețele configurate pe un router?  

b. Ce comandă afișează informația doar despre interfața Serial 0/0/0?  

c. Introduceți comanda pentru a afișa statisticile pentru interfața Serial 0/0/0 pe R1 și răspundeți la 
următoarele întrebări: 

1) Care este adresa IP configurată pe R1?  

2) Care este lățimea de bandă de pe interfața Serial 0/0/0?  

d. Introduceți comanda pentru a afișa statisticile pentru interfața GigabitEthernet 0/0 și răspundeți la 
următoarele întrebări: 

1) Care este adresa IP pe R1?  

2) Care este adresa MAC a interfeței GigabitEthernet 0/0?  

3) Care este lățimea de bandă pe interfața GigabitEthernet 0/0?  

Step 2: Afișați o listă a interfețelor de pe R1. 

a. Ce comandă afișează un rezumat al interfețelor curente, statusurilor și adreselor IP alocate? show ip 
interface brief 

b. Introduceți comanda pe fiecare router și răspundeți la următoarele întrebări: 

1) Câte interfețe seriale sunt pe R1 și R2?.  

2) Câte interfețe Ethernet sunt pe R1 și R2?  

3) Toate interfețele Ethernet de pe R1 sunt aceleași? Dacă nu, explicați diferențele.  

Step 3: Afișați tabela de rutare pe R1. 

a. Ce comandă arată conținutul tabelei de rutare?  

b. Introduceți comanda pe R1 și răspundeți la următoarele întrebări: 

1) Câte rute conectate sunt? (folosesc codul C)?  

2) Ce rută este afișată?  

3) Cum gestionează un router un pachet destinat pentru o rețea care nu se afișează în tabela de rutare?  
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Part 2: Configurați Interfețele Routerului 

Step 1: Configurați interfața GigabitEthernet 0/0 pe R1. 

a. Introduceți următoarele comenzi pentru a adresa și activa interfața GigabitEthernet 0/0 pe R1: 

R1(config)# interface gigabitethernet 0/0 

R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 

R1(config-if)# no shutdown 

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed 

state to up 

b. Este o practică utilă să configurați o descriere pentru fiecare interfață pentru a ajuta la documentarea 
informației rețelei.Configurați descrierea interfeței indicând ce dispozitiv este conectat la aceasta.  

R1(config-if)# description LAN connection to S1   

c. Acum R1 ar trebui să poată da ping la PC1. 

R1(config-if)# end 

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

R1# ping 192.168.10.10 

 

Tastați escape sequence pentru a întrerupe. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.10, timeout is 2 seconds: 

.!!!! 

Rata de succes este de 80% (4/5), timpul pentru dus-întors min/mediu/max = 

0/2/8 ms. 

Step 2: Configurați interfețele rămase Gigabit Ethernet pe R1 și R2. 

a. Folosiți informația din Tabela de Ta a termina configurațiile interfeței pentru R1 și R2.Pentru fiecare 
interfață, faceți următoarele: 

1) Introduceți adresa IP și activați interfața. 

2) Configurați o descriere corespunzătoare. 

b. Verificați configurările interfeței. 

Step 3: Realizați back up al configurărilor pe NVRAM. 

Salvați fișierele de cofnigurare de pe ambele routere pe NVRAM.Ce comandă ați folosit?  

Part 3: Verificați Configurarea 

Step 1: Folosiți comenzile de verificare pentru a verifica configurările interfeței. 

a. Folosiți comanda show ip interface brief pe R1 și R2 pentru a verifica rapid dacă interfețele sunt 
configurate cu adresa IP corectă și dacă sunt active. 

Câte interfețe de pe R1 și R2 sunt configurate cu adrese IP și se află în starea “up”?  

Ce parte din configurarea interfeței nu este afișată în rezultatul comenzii?  

Ce comenzi pot fi utilizate pentru a verifica această parte de configurare?  
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b. Folosiți comanda show ip route pe R1 și R2 pentru a vizualiza tabelele de rutare curente și răspundeți la 
următoarele întrebări: 

1) Câte ruta conectate vedeți pe fiecare router?  

2) Câte rute EIGRP (codul D) vedeți pe fiecare router?  

3) Dacă routerul știe toate rutele din rețea, atunci numărul de rute conectate și rutele învățate în mod 
dinamic (EIGRP) ar trebui să fie egale cu numărul total de LAN-uri și WAN-uri.Câte LAN-uri și WAN-
uri sunt în topologie?  

4) Acest număr se potrivește cu numărul de rute C și D arătate în tabela de rutare?  

Notă: Dacă răspundeți cu nu, atunci omiteți o configurare cerută.Revizualizați pașii din Partea 2. 

Step 2: Testați întreaga conectivitate din rețea. 

Acum ar trebui să puteți da ping de la orice calculator la orice alt calculator din rețea.În plus, ar trebui să 
puteți da ping interfețelor active de pe routere.De exemplu, următoarele teste ar trebui să se realizeze cu 
succes: 

 Din linia de comandă din PC1, dați ping la PC4. 

 Din linia de comandă din R1, dați ping la PC2. 

Notă: Pentru simplitatea acestei activități, switch-urile nu sunt configurate; nu veți putea da ping la ele. 
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Rubrica Scorului Sugerat  

Secțiunea Activitate 

Locația 

Întrebării 

Puncte 

Posibile 

Punctaj 

obținut 

Partea 1: Afișați 
Informația Routerului 

Pasul 1a 2  

Pasul 1b 2  

Pasul 1c 4  

Pasul 1d 6  

Pasul 2a 2  

Pasul 2b 6  

Pasul 3a 2  

Pasul 3b 6  

Total Partea 1 30  

Partea 2: Configurați 
Interfețele Routerului 

Pasul 3 2 
 

Total Partea 2 2  

Partea 3: Verificați 
Configurarea 

Pasul 1a 6  

Pasul 1b 8  

Total Partea 3 14  

Scorul din Packet Tracer 54  

Scor Total (cu bonus) 100  

 

 

 


