
 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 1 of 2 

 

 Chiar am avea nevoie de o hartă! (Versiunea Instructorului) 

Obiective 

Descrieți cele trei tipuri de rute populate în tabela de rutare (de inclus: conectat-direct, static și 
dinamic). 

Scenariu 

Utilizați tabelele de rutare Ashland și Richmond prezentate mai jos. Cu ajutorul unui coleg de clasă , desenați 
o topologie de rețea folosind informațiile din tabelele de rutare. Pentru a vă ajuta cu această activitate , folosiți 
aceste indicații: 

 Începeți cu routerul Ashland - folosiți tabela de rutare a acestuia pentru a identifica porturile și adresele 

IP/rețelele. 

 Adăugați routerul Richmond - folosiți tabela de rutare a acestuia pentru a identifica porturile și adresele 

IP/rețelele. 

 Adăugați oricare alte dispozitive intermediare și finale așa cum este specificat de către tabele. 

În plus, înregistrați răspunsurile din grupul dumneavoastră la întrebările de reflecție prevăzute cu această 
activitate. 

Fiți pregătit pentru a împărtăși munca dumneavostră cu celălalt grup și/sau clasă. 

Resurse 

Ashland> show ip route 

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area 

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR 

P - periodic downloaded static route 

 

Gateway of last resort is not set 

 

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1 

L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1 

192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0 

L 192.168.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/0 

D 192.168.3.0/24 [90/2170368] via 192.168.4.2, 01:53:50, GigabitEthernet0/0 

192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C 192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 

L 192.168.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 

D 192.168.5.0/24 [90/3072] via 192.168.4.2, 01:59:14, GigabitEthernet0/0 

S 192.168.6.0/24 [1/0] via 192.168.2.2 

Ashland> 
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Richmond> show ip route 

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area 

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR 

P - periodic downloaded static route 

 

Gateway of last resort is not set 

 

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.3.1 

D 192.168.2.0/24 [90/2170368] via 192.168.5.2, 01:55:09, GigabitEthernet0/1 

192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/0/0 

L 192.168.3.2/32 is directly connected, Serial0/0/0 

D 192.168.4.0/24 [90/3072] via 192.168.5.2, 01:55:09, GigabitEthernet0/1 

192.168.5.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C 192.168.5.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1 

L 192.168.5.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1 

192.168.6.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C 192.168.6.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 

L 192.168.6.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 

Richmond> 

Reflecție 

1. Câte rute direct conectate sunt listate pe routerul Ashland? Ce literă reprezintă o conexiune directă la o rețea 
pe o tabelă de rutare? 
_______________________________________________________________________________________  

2. Găsiți ruta la rețeaua 192.168.6.0/24. Ce fel de traseu este aceasta? A fost descoperit dinamic de routerul 
Ashland sau configurat manual de către un administrator de rețea pe routeru Ashland?  
_______________________________________________________________________________________  

3. Dacă ați fi dorit să configurați o rută statică implicită către orice rețea de la routerul Ashland și ați fi vrut să 
trimiteți toate datele la 192.168.2.2 (next hop) în scopuri de rutare, cum ați fi scris?  
_______________________________________________________________________________________ 

4. Dacă ați fi configurat o rută statică implicită către orice rețea de la routerul Ashland și ați fi vrut să trimiteți 
toate datele către interfața de ieșire, cum ați fi scris? 

5. Când ați alege să utilizați rutarea statică, în loc să permiteți rutării dinamice să se ocupe de căile de rutare 
pentru dumneavoastră? 
 

6. Ce simbolizează L din partea stângă a tabelei de rutare? 

_______________________________________________________________________________________ 

 


