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Packet Tracer - Investigarea Rutelor Conectate Direct  

Topologie 

 

Obiective 

Partea 1: Investigați Rutele IPv4 Conectate Direct 

Partea 2: Investigați Rutele IPv6 Conectate Direct 

Context 

Rețeaua din activitate este deja configurată. Vă veți autentifica la routere și veți utiliza comenzile show pentru 

a descoperi și răspunde la întrebările de mai jos cu privire la rutele conectate direct. 

Notă: Parola modului EXEC al utilizatorului este cisco iar a modului EXEC privilegiat este class. 

Part 1: Investigați Rutele IPv4 Conectate Direct 

Step 1: Folosiți comenzile show pentru a aduna informații despre rețelele IPv4 conectate 

direct. 

Introduceți următoarea comandă pe R1: 

R1> show ip route ? 

a. Ce opțiune ar fi cea mai benefică în determinarea rețelelor alocate la interfețele routerului? connected 

b. Ce rețele sunt conectate direct la R1? Indiciu: Folosiți opțiunea determinată mai sus. 

c. Ce adrese IP sunt alocate la interfețele LAN pe R1? 

d. Ce rețele sunt direct conectate pe R2? 

e. Ce adrese IP sunt alocate la interfețele LAN pe R2? 

Step 2: Verificați adresarea calculatorului și testați conectivitatea. 

a. Deschideți un prompt de comandă pe PC1. Lansați comanda pentru a afișa setările IP. Bazându-vă pe 
output, vă așteptați ca PC1 să poată comunica cu toate interfețele de pe router? Dați un răspuns scurt cu 
privire la așteptările dumneavoastră.  

b. Deschideți un prompt de comandă pe PC2. Lansați comanda pentru a afișa setările IP. Bazându-vă pe 
output, vă așteptați ca PC2 să poată comunica cu PC1? Verificați-vă așteptările. Determinația dresele IP 
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ale lui PC3 și PC4. Înregistrați rezultatele și determinați dacă PC3 și PC4 pot comunica. 172.31.24.10, 
PC4 – adresa IP 172.31.25.10 

c. Testați conectivitatea de la PC1 la PC3. Testul s-a realizat cu succes? 

d. Bonus: Privind la output-urile tabelei de rutare de pe R1 și R2, ce ar putea indica un motiv de succes sau 
eșec al comunicației între PC1 și PC3?  

Part 2: Investigați Rutele IPv6 Conectate Direct  

Step 1: Folosiți comenzile show pentru a aduna informații despre rețelele IPv6 conectate 

direct. 

a. Ce rețele IPv6 sunt disponibile pe R1?  

b. Ce adrese unicast IPv6 sunt alocate interfețelor LAN pe R1? 

c. Ce adrese IPv6 sunt alocate interfețelor LAN de pe R2? 

Step 2: Verificați setările și conectivitatea calculatorului. 

a. Deschideți un prompt de comandă pe PC1. Lansați comanda pentru a afișa setările IPv6. Bazându-vă pe 
output, vă așteptați ca PC1 să poată comunica cu toate interfețele de pe router? Dați un răspuns scurt cu 
privire la așteptările dumneavoastră.  

b. Deschideți un prompt de comandă pe PC2. Lansați comanda pentru a afișa setările IPv6. Bazându-vă pe 
output, vă așteptați ca PC2 să poată comunica cu PC1? Verificați-vă așteptările.  

 

c. Determinați adresele IPv6 pentru PC3 și PC4. Înregistrați rezultatele și determinați dacă PC3 și PC4 pot 
comunica.  

d. Testați conectivitatea de la PC1 la PC3. Testul s-a realizat cu succes?  

e. Bonus: Ce ar putea indica un motiv pentru succesul sau defecțiunea comunicației între PC1 și PC3 după 
ce ați verificat output-urile tabelelor de rutare IPv6 de pe R1 și R2?  

 

Rubrica Scorului Sugerat  

Secțiunea Activitate Locația Întrebării 

Puncte 

Posibile 

Punctaj 

obținut 

Partea 1: Investigați 
Rutele IPv4 Conectate 
Direct 

Pasul 1 25  

Pasul 2 25  

Partea 2: Investigați 
Rutele IPv6 Conectate 
Direct 

Pasul 1 25  

Pasul 2 25  

Scor Total 100  

 


