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Tabela de Adresare 

Dispozitiv Intefață 

Adresă IPv4 
Mască de 

subreţea 
Default Gateway 

Adresă/Prefix IPv6 

Branch-A 

G0/0   N/A 

N/A   N/A 

G0/2 172.20.31.254 255.255.255.252 N/A 

Branch-B 

G0/0  N/A 

N/A  N/A 

G0/2 2001:DB8:FFFF:FFFF::2/64 N/A 

PC-A1 
Placă de 
rețea 

   

PC-A2 
Placă de 
rețea 

   

PC-B1 
Placă de 
rețea 

  

PC-B2 
Placă de 
rețea 

  

Scenariu 

Fiind un tehnician de rețea familiarizat cu implementarea adresărilor IPv4 și IPv6, acum sunteți pregătit să 
preluați o infrastructură de rețea existentă și să vă aplicați cunoștințele și aptitudinile pentru a finaliza 
configurarea.În această activitate, administratorul de rețea a configurat deja unele comenzi de pe routere.Nu 
modificați sau ștergeți acele configurări.Sarcina dumneavoastră este să completați schema de adresare 
IPv4 și IPv6, să implementați adresarea IPv4 și IPv6 și să verificați conectivitatea. 

Cerințe 

 Configurați setările inițiale pe Branch-A și Branch-B, inclusiv hostname-ul, banner-ul, liniile și 

parolele.Folosiți cisco ca parolă a modului EXEC a utilizatorului și class pentru modul EXEC 

privilegiat.Criptați toate parolele. 

 LAN A1 folosește subnet-ul 172.20.16.0/23.Atribuiți următorul subnet disponibil la LAN A2 pentru un 

maxim de 250 de host-uri. 

 LAN B1 folosește subnet-ul 2001:DB8:FADE:00FF::/64.Atribuiți următorul subnet disponibil la LAN B2. 

 Terminați de documentat schema de adresare în Tabela de Adresare folosind următoarele instrucțiuni: 

- Atribuiți prima adresă IP pentru LAN A1, LAN A2, LAN B1 și LAN B2 la interfața router-ului. 

- Pentru rețelele IPv4, atribuiți calculatoarelor ultima adresă IPv4. 

- Pentru rețelele IPv6, atribuiți calculatoarelor ultima adresă IPv6. 

 Configurați adresarea routerelor conform documentației dumneavoastră.Includeți o descriere adecvată 

pentru fiecare interfață a router-ului.Branch-B folosește FE80::B pe post de adresă de legătură locală.  
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 Configurați calculatoarele cu adresarea aflată în concordanță cu documentația dumneavoastră.Adresele 

Serverului DNS pentru IPv4 și IPv6 sunt arătate în topologie. 

 Verificați conectivitatea între calculatoarele cu IPv4 și cele cu IPv6. 

 Verificați dacă calculatoarele cu IPv4 pot accesa pagina web la central.pka. 

 Verificați dacă calculatoarele cu IPv6 pot accesa pagina web la centralv6.pka. 
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Documentația Tabelei de Adresare. 25  

Scorul din Packet Tracer 75  

Scor Total 100  

 


