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Laborator - Configurarea DHCPv6 Stateless şi Stateful 

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipa

ment Interfață Adresă IPv6 

Lungimea 

Prefixului Default Gateway 

R1 G0/1 2001:DB8:ACAD:A::1 64 N/A 

S1 VLAN 1 Alocat de SLAAC 64 Alocat de SLAAC 

PC-A NIC Alocat de SLAAC și DHCPv6 64 Alocat de R1 

Obiective 

Partea 1: Construiți Rețeleua și Configurați Setările de Bază ale Rețelei 

Partea 2 : Configuraţi Reţeaua pentru SLAAC 

Partea 3 : Configuraţi Reţeaua pentru DHCPv6 Stateless 

Partea 4 : Configuraţi Reţeaua pentru DHCPv6 Stateful 

Context/Scenariu 

Alocarea dinamică a adreselor unicast globale IPv6 poate fi configurată în trei feluri: 

 doar Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)  

 Stateless Dynamic Host Configuration Protocol pentru IPv6 (DHCPv6) 

 DHCPv6 Stateful 

Cu SLAAC (pronunțat slack), un server DCHPv6 nu este necesar hosturilor pentru a obține adrese IPv6. 
POate fi utilizat pentru a primi informații adiționale de care are nevoie hostul, cum ar fi numele de domeniu și 
adresa DNS. Atunci când SLAAC este utilizat pentru a aloca adresele de host IPv6 și DHCPv6 este utilizat 
pentru a aloca alți parametri ai rețelei, acesta poartă numele de DHCPv6 Stateless. 

Folosind Stateful DHCPv6, serverul DHCP alocă toată informația, inclusiv adresa IPv6 a hostului. 

Determinarea modului în care hosturile își obțin informația de adresare IPv6 dinamică depinde de setările 
flag-ului aflate în mesajele RA. 

În acest laborator veți configura mai întâi rețeaua pentru a utiliza SLAAC. După ce a fost verificată 
conectivitatea, veți configura setările DHCPv6 și veți modifica rețeaua astfel încât să folosească Stateless 
DHCPv6. După ce ați verificat dacă Stateless DHCPv6 funcționează corect, veți modifica configurarea pe R1 
pentru a utiliza Stateful DHCPv6. Wireshark va fi utilizat pe PC-A pentru a verifica toate cele trei configurări 
dinamice de rețea. 

Notă: Router-ele folosite la laboratoarele practice de CCNA sunt: Cisco 1941 Integrated Services Routers 
(ISR-uri)și Cisco IOS Release 15.2(4)M3 (universalk9 image). Switch-urile folosite sunt Cisco Catalyst 2960 
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cu Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9 image). Pot fi folosite și alte router-e, switch-uri și versiuni IOS. În 
funcție de model și de versiunea Cisco IOS, comenzile disponibile și rezultatele produse pot fi diferite față de 
cele arătate la laboratoare. Pentru a vizualiza identificatorii corecți ai interfeței, puteți consulta Tabelul cu 
Interfețele Routerelor de la sfârșitul laboratorului. 

Notă: Asigurați-vă că routerele și switchurile au fost șterse și că nu au configurații de pornire. Dacă nu sunteți 
sigur, contactați-vă instructorul. 

Notă: Template-ul implicit folosit de SDM (Switch Database Manager) nu furnizează capabilități de adresă 
IPv6. Verificați dacă SDM folosește fie template-ul dual-ipv4-and-ipv6 fie lanbase-routing. Noul template va 
fi folosit după repornire, chiar dacă configurarea nu este salvată. 

S1# show sdm prefer 

Urmați pașii pentru a aloca template-ul dual-ipv4-and-ipv6 ca template SDM implicit: 

S1# config t 

S1(config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default 

S1(config)# end 

S1# reload 

Resurse necesare 

 1 Router (Cisco 1941 cu software Cisco IOS , Release 15.2(4)M3 imagine universală sau comparabilă) 

 1 Switch (Cisco 2960 cu Cisco IOS Release 15.0(2) imagine lanbasek9 sau comparabilă) 

 1 Calculator (Windows 7 sau Vista cu Wireshark și cu program de emulare a terminalului, cum ar fi Tera 

Term) 

 Cabluri de consolă pentru a configura echipamentele Cisco IOS prin intermediul porturilor de consolă 

 Cabluri Ethernet așa cum se arată în topologie 

Notă: Serviciile clientului DHCPv6 sunt dezactivate pe Windows XP. Este recomandat să utilizați un host cu 
Widnows 7 pentru acest laborator. 

Part 1: Construiți Rețeaua și Configurați Setările de Bază ale Rețelei 

În Partea 1, veți configura topologia rețelei și setările de bază, cum ar fi numele echipamentului, parolele și 
adresele IP ale interfeței. 

Step 1: Cablați rețeaua așa cum se arată în topologie. 

Step 2: Inițializați și reîncărcați routerul și switchul, dacă este nevoie. 

Step 3: Configurați R1. 

a. Dezactivați DNS lookup. 

b. Configurați numele echipamentului. 

c. Criptați parolele în text clar 

d. Creați un banner MOTD de avertizare a utilizatorilor asupra faptului că accesul neautorizat este interzis. 

e. Folosiți class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 

f. Folosiți cisco pentru parola vty și de conolă și activați autentificarea. 

g. Setați autentificarea prin consolă în modul synchronous. 

h. Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 
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Step 4: Configurați S1. 

a. Dezactivați DNS lookup. 

b. Configurați numele echipamentului. 

c. Criptați parolele în text clar 

d. Creați un banner MOTD de avertizare a utilizatorilor asupra faptului că accesul neautorizat este interzis. 

e. Folosiți class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 

f. Folosiți cisco pentru parola vty și de conolă și activați autentificarea. 

g. Setați autentificarea prin consolă în modul synchronous. 

h. Dezactivați din punct de vedere administrativ toate interfețele intactive. 

i. Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 

Part 2: Configuraţi Reţeaua pentru SLAAC 

Step 1: Pregătiți PC-A. 

a. Verificați dacă protocolul IPv6 a fost activat în fereastra Local Area Connection Properties. În cazul în 
care căsuța Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) nu este bifată, dați clic pentru a o activa. 

 

b. Porniți o captură Wireshark a traficului de pe NIC. 
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c. Filtrați capturarea datelor pentru a vedea doar mesajele RA. Acest lucru poate fi făcut prin filtrarea pe 
pachetele IPv5 cu o adresă de destinație de FF02::1, care este adresa grupului client all-unicast. Intrarea 
filtrului utilizată cu Wireshark este  ipv6.dst==ff02::1, așa cum se arată aici. 

  

Step 2: Configurați R1. 

a. Activați rutarea unicast IPv6. 

b. Alocați adresa unicast IPv6 la interfața G0/1 conform Tabelei de Adresare. 

c. Alocați FE80::1 ca adresă link-local IPv6 pentru interfața G0/1. 

d. Activați interfața G0/1. 

Step 3: Verificați dacă R1 este parte din grupul multicast all-router. 

Folosiți comanda show ipv6 interface g0/1 pentru a verifica dacă G0/1 este parte din grupul multicast all-
router (FF02::2). Mesajele RA nu sunt trimise în afara G0/1 fără acea alocare de grup. 

R1# show ipv6 interface g0/1 

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up 

  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1 

  No Virtual link-local address(es): 

  Global unicast address(es): 

    2001:DB8:ACAD:A::1, subrețeaua este 2001:DB8:ACAD:A::/64  

  Joined group address(es): 

    FF02::1 

    FF02::2 

    FF02::1:FF00:1 

  MTU is 1500 bytes 

  ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds 

  ICMP redirects are enabled 

  ICMP unreachables are sent 

  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1 

  ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000) 

  ND advertised reachable time is 0 (unspecified) 

  ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified) 

  ND router advertisements are sent every 200 seconds 

  ND router advertisements live for 1800 seconds 

  ND advertised default router preference is Medium 

  Hosturile folosesc autoconfig-ul stateless pentru adrese. 

Step 4: Configurați S1. 

Folosiți comanda ipv6 address autoconfig pe VLAN 1 pentru a obține adresa IPv6 prin SLAAC. 

S1(config)# interface vlan 1 

S1(config-if)# ipv6 address autoconfig 

S1(config-if)# end 
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Step 5: Verificați dacă SLAAC a furnizat o adresă unicast la S1. 

Folosiți comanda show ipv6 interface pentru a verifica dacă SLAAC a furnizat o adresă unicast la VLAN1 pe 
S1. 

S1# show ipv6 interface 

Vlan1 is up, line protocol is up 

  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::ED9:96FF:FEE8:8A40 

  No Virtual link-local address(es): 

  Stateless address autoconfig enabled 

  Global unicast address(es): 

    2001:DB8:ACAD:A:ED9:96FF:FEE8:8A40, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64 [EUI/CAL/PRE] 

      valid lifetime 2591988 preferred lifetime 604788 

  Joined group address(es): 

    FF02::1 

    FF02::1:FFE8:8A40 

  MTU is 1500 bytes 

  ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds 

  ICMP redirects are enabled 

  ICMP unreachables are sent 

  Output features: Check hwidb 

  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1 

  ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000) 

  ND NS retransmit interval is 1000 milliseconds 

  Default router is FE80::1 on Vlan1 

Step 6: Verificați dacă SLAAC a furnizat informații despre adresa IPv6 pe PC-A. 

a. Dintr-un prompt de comandă pe PC-A, lansați comanda ipconfig /all. Verificați dacă PC-A arată o adresă 
IPv6 cu prefixul 2001:db8:acad:a::/64. Gateway-ul Default are trebui să aibă adresa FE80::1. 

 

b. Din Wireshark uitați-vă la mesajele RA care au fost capturate. Extindeți layer-ul Internet Control Message 
Protocol v6 pentru a vizualiza informația Flags and Prefix. Primele două flag-uri controlează utilizarea 
DHCPv6 și nu sunt setată dacă DHCPv6 nu este configurat. Informația prefixului este de asemenea 
conținută în mesajul RA. 
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Part 3: Configurați Rețeaua pentru Steless DHCPv6 

Step 1: Configurați un server DHCP IPv6 pe R1. 

a. Creați un pool DHCP IPv6. 

R1(config)# ipv6 dhcp pool IPV6POOL-A 

b. Alocați un nume de domeniu la pool. 

R1(config-dhcpv6)# domain-name ccna-statelessDHCPv6.com 

c. Alocați adresa serverului DNS. 

R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:acad:a::abcd 

R1(config-dhcpv6)# exit 

d. Alocați pool-ul DHCPv6 la interfață. 

R1(config)# interface g0/1 

R1(config-if)# ipv6 dhcp server IPV6POOL-A 

e. Setați DHCPv6 network discovery (ND) other-config-flag. 

R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag 

R1(config-if)# end 

Step 2: Verificați setările DHCPv6 pe interfața G0/1 din R1. 

Folosiți comanda show ipv6 interface g0/1 pentru a verifica dacă interfața face acum parte din grupul IPv6 
multicast all-DHCPv6-servers (FF02::1:2). Ultima linie din output-ul acestei comenzi show verifică dacă a fost 
setat other-config-flag. 

R1# show ipv6 interface g0/1 

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up 
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  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1 

  No Virtual link-local address(es): 

  Global unicast address(es): 

    2001:DB8:ACAD:A::1, subrețeaua este 2001:DB8:ACAD:A::/64 

  Joined group address(es): 

    FF02::1 

    FF02::2 

    FF02::1:2 

    FF02::1:FF00:1 

    FF05::1:3 

  MTU is 1500 bytes 

  ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds 

  ICMP redirects are enabled 

  ICMP unreachables are sent 

  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1 

  ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000) 

  ND advertised reachable time is 0 (unspecified) 

  ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified) 

  ND router advertisements are sent every 200 seconds 

  ND router advertisements live for 1800 seconds 

  ND advertised default router preference is Medium 

  Hosts use stateless autoconfig for addresses. 

  Hosts use DHCP to obtain other configuration. 

Step 3: Vizualizați modificările rețelei pe PC-A. 

Folosiți comanda ipconfig /all pentru a revizualiza modificările rețelei. Observați că informațiile adiționale, 
inclusiv numele domeniului și informația despre serverul DNS au fost preluate de pe serverul DHCPv6. În 
roice caz, adresele link-local și unicast globale IPv6 au fost obținute anterior din SLAAC. 
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Step 4: Vizualizați mesajele RA în Wireshark. 

Derulați în jos la ultimul mesaj RA care este afișat în Wireshark și extindeți-l pentru a vizualiza setările flag-
ului ICMPv6. Observați că celălalt flag de configurare este setat la 1. 

 

Step 5: Verificați dacă PC-A nu și-a obținut adresa IPv6 de la un server DHCPv6. 

Folosiți comenzile show ipv6 dhcp binding și show ipv6 dhcp pool pentru a verifica dacă PC-A nu a 
obținut o adresă IPv6 de la pool-ul DHCPv6. 

R1# show ipv6 dhcp binding 

R1# show ipv6 dhcp pool 

DHCPv6 pool: IPV6POOL-A 

  DNS server: 2001:DB8:ACAD:A::ABCD 

  Domain name: ccna-statelessDHCPv6.com 

  Active clients: 0 

Step 6: Resetați setările de rețea IPv6 pentru PC-A. 

a. Opriți interfața F0/6 pe S1. 

Notă: Oprirea interfeței F0/6 împiedică PC-A să primească o nouă adresă IPv6 înainte să reconfigurați 
R1 pentru Stateful DHCPv6 în Partea 4. 

S1(config)# interface f0/6 

S1(config-if)# shutdown 

b. Opriți captura Wireshark a traficului pe NIC-ul PC-A. 

c. Resetați setările IPv6 pe PC-A pentru a șterge setările Stateless DHCPv6. 

1) Deschideți fereastra Local Area Connection Properties, deselectați Internet Protocol Version 6 
(TCP/IPv6) , iar apoi dați clic pe OK pentru a accepta modificarea. 

2) Deschideți din nou fereastra Local Area Connection Properties, dați clic pe Internet Protocol 
Version 6 (TCP/IPv6) iar apoi clic pe OK pentru a accepta modificarea. 
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Part 4: Configuraţi Reţeaua pentru DHCPv6 Stateful 

Step 1: Pregătiți PC-A. 

a. Porniți o captură Wireshark a traficului de pe NIC. 

b. Filtrați capturarea datelor pentru a vedea doar mesajele RA. Acest lucru poate fi făcut prin filtrarea pe 
pachetele IPv5 cu o adresă de destinație de FF02::1, care este adresa grupului client all-unicast. 

 

Step 2: Modificați pool-ul DHCPv6 pe R1. 

a. Adăugați prefixul de rețea la pool. 

R1(config)# ipv6 dhcp pool IPV6POOL-A 

R1(config-dhcpv6)# address prefix 2001:db8:acad:a::/64 

b. Modificați numele domeniului în ccna-statefulDHCPv6.com. 

Notă: Mai întâi trebuie să ștergeți vechiul nume de domeniu. Nu este înlocui de comanda domain-name. 

R1(config-dhcpv6)# no domain-name ccna-statelessDHCPv6.com 

R1(config-dhcpv6)# domain-name ccna-StatefulDHCPv6.com 

R1(config-dhcpv6)# end 

c. Verificați setările pool-ului DHCPv6. 

R1# show ipv6 dhcp pool 

DHCPv6 pool: IPV6POOL-A 

  Address allocation prefix: 2001:DB8:ACAD:A::/64 valid 172800 preferred 86400 (0 in 

use, 0 conflicts) 

  DNS server: 2001:DB8:ACAD:A::ABCD 

  Domain name: ccna-StatefulDHCPv6.com 

  Active clients: 0 

d. Intrați în modul debug pentru a verifica alocarea adresei Stateful DHCPv6. 

R1# debug ipv6 dhcp detail 

   IPv6 DHCP debugging is on (detailed) 

Step 3: Setați flag-ul pe G0/1 pentru Stateful DHCPv6. 

Notă: Oprirea interfeței G0/1 înainte de a face modifică asigură livrarea unui mesaj RA atunci când interfața 
este activată. 

R1(config)# interface g0/1 

R1(config-if)# shutdown 

R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag 

R1(config-if)# no shutdown 

R1(config-if)# end 

Step 4: Activați interfață F0 / 6 pe S1. 

Acum că R1 a fost configurat pentru Stateful DHCPv6, puteți reconecta PC-A la rețea activând interfața F0/6 
pe S1. 

S1(config)# interface f0/6 
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S1(config-if)# no shutdown 

S1(config-if)# end 

Step 5: Verificați setările Stateful DHCPv6 pe R1. 

a. Lansați comanda show ipv6 interface g0/1 pentru a verifica dacă interfața este în modul Stateful 
DHCPv6. 

R1# show ipv6 interface g0/1 

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up 

  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1 

  No Virtual link-local address(es): 

  Global unicast address(es): 

    2001:DB8:ACAD:A::1, subrețeaua este 2001:DB8:ACAD:A::/64 

  Joined group address(es): 

    FF02::1 

    FF02::2 

    FF02::1:2 

    FF02::1:FF00:1 

    FF05::1:3 

  MTU is 1500 bytes 

  ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds 

  ICMP redirects are enabled 

  ICMP unreachables are sent 

  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1 

  ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000) 

  ND advertised reachable time is 0 (unspecified) 

  ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified) 

  ND router advertisements are sent every 200 seconds 

  ND router advertisements live for 1800 seconds 

  ND advertised default router preference is Medium 

  ND advertised default router preference is Medium 

  Hosts use DHCP to obtain routable addresses. 

b. Într-un prompt de comandă pe PC-A, tastați ipconfig /release6 pentru a elibera adresa IPv6 alocată în 
prezent. Apoi tastați ipconfig /renew6 pentru a solicita o adresă IPv6 de pe serverul DHCPv6. 

c. Lansați comanda show ipv6 dhcp pool pentru a verifica numărul de clienți activi. 

R1# show ipv6 dhcp pool 

DHCPv6 pool: IPV6POOL-A 

  Address allocation prefix: 2001:DB8:ACAD:A::/64 valid 172800 preferred 86400 (1 in 

use, 0 conflicts) 

  DNS server: 2001:DB8:ACAD:A::ABCD 

  Domain name: ccna-StatefulDHCPv6.com 

  Active clients: 1 

d. Lansați comanda show ipv6 dhcp binding pentru a verifica dacă PC-A a primi propria adresă unicast 
IPv6 din pool-ul DHCP. Comparați adresa clientului cu adresa IPv6 link-local pe PC-A folosind comanda 
ipconfig /all. Comparați adresa furnizată de comanda show cu adresa IPv6 afișată cu comanda ipconfig 
/all pe PC-A. 

R1# show ipv6 dhcp binding 

Client: FE80::D428:7DE2:997C:B05A 
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  DUID: 0001000117F6723D000C298D5444 

  Username : unassigned 

  IA NA: IA ID 0x0E000C29, T1 43200, T2 69120 

    Address: 2001:DB8:ACAD:A:B55C:8519:8915:57CE 

            preferred lifetime 86400, valid lifetime 172800 

            expires at Mar 07 2013 04:09 PM (171595 seconds) 

 

e. Lansați comanda undebug all pe R1 pentru a opri debugging-ul DHCPv6. 

Notă: Tastarea u all reprezintă cea mai scurtă formă a acestei comenzi și este util să știți dacă încercați 
să opriți mesajele de debug care se derulează în jos în continuu în ecranul de sesiune a terminalului.  
Dacă mai multe debug-uri sunt în proces, comanda undebug all le stopează pe toate. 

R1# u all 

Orice debugging posibil a fost oprit 

f. Revizualizați mesajele de debug apărute în ecranul terminalului pe R1. 

1) Examinați mesajul de solicitare de pe PC-A solicitând informații despre rețea. 

*Mar  5 16:42:39.775: IPv6 DHCP: Received SOLICIT from FE80::D428:7DE2:997C:B05A on 

GigabitEthernet0/1 

*Mar  5 16:42:39.775: IPv6 DHCP: detailed packet contents 

*Mar  5 16:42:39.775:   src FE80::D428:7DE2:997C:B05A (GigabitEthernet0/1) 

*Mar  5 16:42:39.775:   dst FF02::1:2 

*Mar  5 16:42:39.775:   type SOLICIT(1), xid 1039238 

*Mar  5 16:42:39.775:   option ELAPSED-TIME(8), len 2 

*Mar  5 16:42:39.775:     elapsed-time 6300 

*Mar  5 16:42:39.775:   option CLIENTID(1), len 14 

2) Examinați mesajele de răspuns trimise înapoi la PC-A cu informația de rețea DHCP. 

*Mar  5 16:42:39.779: IPv6 DHCP: Sending REPLY to FE80::D428:7DE2:997C:B05A on 

GigabitEthernet0/1 

*Mar  5 16:42:39.779: IPv6 DHCP: detailed packet contents 

*Mar  5 16:42:39.779:   src FE80::1 

*Mar  5 16:42:39.779:   dst FE80::D428:7DE2:997C:B05A (GigabitEthernet0/1) 
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*Mar  5 16:42:39.779:   type REPLY(7), xid 1039238 

*Mar  5 16:42:39.779:   option SERVERID(2), len 10 

*Mar  5 16:42:39.779:     00030001FC994775C3E0 

*Mar  5 16:42:39.779:   option CLIENTID(1), len 14 

*Mar  5 16:42:39.779:     00010001 

R1#17F6723D000C298D5444 

*Mar  5 16:42:39.779:   option IA-NA(3), len 40 

*Mar  5 16:42:39.779:     IAID 0x0E000C29, T1 43200, T2 69120 

*Mar  5 16:42:39.779:     option IAADDR(5), len 24 

*Mar  5 16:42:39.779:       IPv6 address 2001:DB8:ACAD:A:B55C:8519:8915:57CE 

*Mar  5 16:42:39.779:       preferred 86400, valid 172800 

*Mar  5 16:42:39.779:   option DNS-SERVERS(23), len 16 

*Mar  5 16:42:39.779:     2001:DB8:ACAD:A::ABCD 

*Mar  5 16:42:39.779:   option DOMAIN-LIST(24), len 26 

*Mar  5 16:42:39.779:     ccna-StatefulDHCPv6.com 

Step 6: Verificați Stateful DHCPv6 pe PC-A 

a. Opriți capturarea Wireshark pe PC-A. 

b. Extindeți cele mai recente mesaje RA afișate în Wireshark. Verificați dacă flag-ul Managed address 
configuration a fost setat. 

 

c. Modificați filtrul în Wireshark pentru a vizualiza pachetele DHCPv6 doar tastând typing dhcpv6, iar apoi 
dați clic pe Apply the filter. Evidențiat ultimul răspuns DHCPv6 afișat și extindeți informația DHCPv6. 
Examinați informația rețelei DCHPv6 care este conținută în acest pachet. 
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Reflecție 

1. Ce metodă de adresare IPv6 folosește mai multe resurse de memorie pe routerul configurat ca server 
DHCPv6, Stateless DHCPv6 sau Stateful DHCPv6? De ce? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Ce tip de alocare dinamică a adresei IPv6 este recomandată de Cisco, Stateless DHCPv6 sau Stateful 
DHCPv6? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Tabela Interfețelor Routerului 

Rezumatul Interfețelor Routerului 

Modelul 

Routerului 

Interfața Ethernet #1 Interfața Ethernet #2 Interfața Serială #1 Interfața Serială #2 

1800 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

1900 Gigabit Ethernet 0/0 
(G0/0) 

Gigabit Ethernet 0/1 
(G0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

2801 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/1/0 (S0/1/0) Serial 0/1/1 (S0/1/1) 

2811 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

2900 Gigabit Ethernet 0/0 
(G0/0) 

Gigabit Ethernet 0/1 
(G0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

Notă: Pentru a afla cum este configurat routerul, uitați-vă la interfețe pentru a identifica tipul routerului și câte 
interfețe are routerul. Nu există o listă efectivă cu toate combinațiile configurărilor pentru fiecare clasă de routere. 
Acest tabel include identificatorii pentru combinațiile posibile de interfețe Seriale și Ethernet din dispozitiv. Tabelul 
nu include nici un alt tip de interfață, chiar dacă un anumit router poate. Un astfel de exemplu poate fi interfața 
ISND BRI. Denumirea din paranteză este prescurtarea legală care poate fi folosită în comenzile Cisco IOS pentru 
a reprezenta interfața. 

 


