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Packet Tracer - Configurarea IPv4 Static și Rute Default  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Dispoz

itiv Intefață Adresă IPv4 Mască de Subrețea Default Gateway 

R1 

G0/0 172.31.1.1 255.255.255.128 N/A 

S0/0/0 172.31.1.194 255.255.255.252 N/A 

R2 

G0/0 172.31.0.1 255.255.255.0 N/A 

S0/0/0 172.31.1.193 255.255.255.252 N/A 

S0/0/1 172.31.1.197 255.255.255.252 N/A 

R3 

G0/0 172.31.1.129 255.255.255.192 N/A 

S0/0/1 172.31.1.198 255.255.255.252 N/A 

PC1 NIC 172.31.1.126 255.255.255.128 172.31.1.1 

PC2 NIC 172.31.0.254 255.255.255.0 172.31.0.1 

PC3 NIC 172.31.1.190 255.255.255.192 172.31.1.129 

Obiective 

Partea 1 : Examinați Rețeaua și Evaluați Necesitatea de Rutare Statică 

Partea 2 : Configurați Rute Statice și Default 

Partea 3: Verificați Conectivitatea 
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Fundal 

În această activitate, veți configura rute statice și default. O rută statică este o rută care este introdusă manul 
de către administratorul de rețea pentru a crea o rută de încredere și sigură. Exită patru tipuri diferite de rute 
statice care sunt folosite în această activitate : rută statică recursivă, o rută atașată direct static, o rută statică 
specificată în întregime și o rută default.  

Part 1: Examinați Rețeaua și Evaluați Necesitatea pentru Rutare Statică 

a. Privind diagrama topologiei, câte rețele sunt în total ?  

b. Câte rețele sunt direct conectate la R1 , R2 și R3?  

c. Câte rute statice sunt necesare de către fiecare router pentru a ajunge la rețelele care nu sunt direct 
conectate ?  

d. Testați conectivitatea de la LAN-urile R2 și R3 prin a efectua comanda ping la PC2 și PC3 de la PC1. 

De ce nu ați avut succes ?  

Part 2: Configurați Rutele Statice și Implicite 

Step 1: Configurați rute statice recursive pe R1. 

a. Ce este o rută statică recursivă ?  

b. De ce are nevoia rutarea statică recursivă de două verificări în tabela de rutare?  

c. Configurați o rută statică recursivă pentru toate rețele care nu sunt direct conectate cu R1 , inclusiv 
legătura WAN dintre R2 și R3. 

d. Testați conectivitatea către LAN-ul R2 și dați ping în adresele IP ale lui PC2 și PC3. 

De ce nu ați avut succes ? Configurați rute statice atașate direct pe R2. 

e. Cum diferă o rută statică direct atașată față de o rută statică recursivă ?  

f. Configurați o rută statică atașată direct de la R2 pentru fiecare rețea care nu este conectată. 

g. Care comandă arată doar rețelele direct conectate ?  

h. Care comandă arată doar rutele statice listate în tabela de rutare ?  

i. Când vizionați întreaga tabelă de rutare , cum puteți face diferența dintre o rută statică direct atașată și o 
rețea direct conectată ?  

Step 2: Configurați o rută default pe R3. 

a. Cum diferă o rută statică față de o rută statică normală?  

b. Configurați o rută default pe R3 pentru ca toate rețelele care nu sunt conectate să fie accesibile. 

c. Cum este o rută statică este afișată în tabela de rutare ?  

Step 3: Documentați comenzile pentru rute specificate în întregime. 

Notă : Packet Tracer nu suportă momentan configurarea rutelor statice specificate în întregime. Așadar , în 
această etapă , documentați configurația pentru rute specificate în întregime. 

a. Explicați o rută specificată în întregime.  

b. Care comandă oferă o rută statică specificată în întregime de la R3 către LAN-ul R2 ?  
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c. Scrieți o rută specificată în întregime de la R3 către rețeaua dintre R2 și R1. Nu configurați ruta;doar o 
calculați. 

d. Scrieți o rută statică specificată în întregime de la R3 către LAN-ul R1. Nu configurați ruta;doar o calculați. 

Step 4: Verificați configurațiile rutei statice. 

Folosiți comenzile de show corespunzătoare pentru a verifica dacă , configurațiile sunt corecte. 

Ce comenzi show puteți folosi pentru a verifica dacă rutele statice sunt configurate corect ?  

Part 3: Verificați Conectivitatea 

Fiecare echipament ar trebui să poată da acum ping la toate celelalte echipamente. Dacă nu, revizuiți 
configurațiile rutei statice și default. 

Rubrica Scorului Sugerat  

Secțiunea Activitate Locația Întrebării 

Puncte 

Posibile 

Punctaj 

Obținut 

Partea 1 : Examinați Rețeaua și 
Evaluați Necesitatea de Rutare 
Statică 

a - d 10  

Total Partea 1 10  

Partea 2 : Configurați Rute Statice 
și Default 

Pasul 1 7  

Pasul 2 7  

Pasul 3 3  

Pasul 4 10  

Pasul 5 3  

Total Partea 2 30  

Punctajul din Packet Tracer 60  

Punctaj Total 100  

 

 

 

 


