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Laborator - Configurarea Rutelor IPv4 Statice și Implicite 

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipame

nt Interfață Adresă IP 

Masca de 

subreţea Default Gateway 

R1 G0/1 192.168.0.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/1 10.1.1.1 255.255.255.252 N/A 

R3 G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/0 (DCE) 10.1.1.2 255.255.255.252 N/A 

 Lo0 209.165.200.225 255.255.255.224 N/A 

 Lo1 198.133.219.1 255.255.255.0 N/A 

PC-A NIC 192.168.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1 

PC-C NIC 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1 

Obiective 

Partea 1: Configurați Topologia și Inițializați Dispozitivele 

Partea 2: Configuraţi Setările de Bază ale Dispozitivului şi Verificaţi Conectivitatea 
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Partea 3 : Configurați Rute Statice 

 Configurați o rută statică recursivă. 

 Configurați o rută statică conectată direct. 

 Configurați și ștergeți rute statice. 

Partea 4 : Configurați și Verificați o Rută Default 

Condiții/Scenariu 

Un router folosește o tabelă de rutare pentru a determina unde să trimită pachetele. Tabela de rutare conține 
un set de rute care descriu ce gateway sau interfață folosește router-ul pentru a accesa rețeaua specificată. 
Inițial, tabela de rutare conține doar rețele conectate direct. Pentru a comunica cu rețele aflate la distanță, 
rutele trebuie specificate și adăugate în tabela de rutare. 

În acest laborator veți configura manual o rută statică la o anumită rețea aflată la distanță în funcție de 
interfața de ieșire sau adresa IP a următorului hop. De asemenea, veți configura o rută statică implicită. O 
rută implicită este un tip de rută statică care specifică ce gateway să se utilizeze atunci când tabela de rutare 
nu conține o cale pentru rețeaua de destinație. 

Notă: Acest laborator furnizează asistență minimă pentru comenzile actuale necesare configurării rutării 
statice. În orice caz, comenzile necesare sunt furnizate în Apendix A. Testați-vă cunoștințele încercând să 
configurați dispozitivele fără a consulta apendixul. 

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 
cu Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9 image). Pot fi folosite și alte routere, switchuri 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. 

Resurse necesare 

 2 Routere (Cisco 1941 cu Cisco IOS Release 15.2(4)M3 imagine universală sau comparabilă) 

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

 2 Calculatoare (Windows 7, Vista sau XP 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 seriale și Ethernet așa cum se arată în topologie 

Part 1: Configurați Topologia și Inițializați Dispozitivele 

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

Step 2: Inițializați și reîncărcați routerul și switchul. 

Part 2: Configuraţi Setările de Bază ale Dispozitivului şi Verificaţi 

Conectivitatea 

În Partea 2, veți configura setările de bază, cum ar fi adresele IP ale interfeței, accesul la echipamente și 
parolele. Veți verifica conectivitatea LAN-ului și veți identifica rutele afișate în tabelele de rutare pentru R1 și 
R3. 
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Step 1: Configurați interfețele calculatorului. 

Step 2: Configurați setările de bază pe routere. 

a. Configurați numele echipamentului, așa cum se arată în Tabela de Adresare și în Topologie. 

b. Dezactivați DNS lookup. 

c. Folosiți class pentru parola setată cu enable și cisco pentru parolele de consolă și vty. 

d. Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 

Step 3: Configurați setările IP pe routere. 

a. Configurați interfețele R1 și R3 cu adrese IP conform Tabelei de Adresare. 

b. Conexiunea S0/0/0 este conexiunea DCE și necesită comanda clock rate. Configurarea lui S0/0/0 din R3 
este afișată mai jos. 

R3(config)# interface s0/0/0 

R3(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 

R3(config-if)# clock rate 128000 

R3(config-if)# no shutdown 

Step 4: Verificați conectivitatea LAN-urilor. 

a. Testați conectivitatea dând ping de la fiecare calculator la gateway-ul implicit care a fost configurat pentru 
acel host. 

Din PC-A, este posibil să dați ping la default gateway? _________ 

Din PC-C este posibil să dați ping la gateway-ul default? _________ 

b. Testați conectivitatea dând ping între rutele conectate direct. 

Din R1 puteți da ping la interfața S0/0/0 a lui R3? ______ 

Dacă răspunsul este nu la orice întrebare, depanați configurările și corectați eroarea. 

c. Testați conectivitatea între echipamente care nu sunt conectate direct. 

PC-A poate da ping la PC-C? _____ 

Din PC-A este posibil să dați ping la Lo0? ________ 

Din PC-A este posibil să dați ping la Lo1? ________ 

Ping-urile s-au realizat cu succes? De ce? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Notă: Poate fi nevoie să dezactivați firewall-ul calculatorului pentru a da ping între calculatoare. 

Step 5: Adunați informații. 

a. Verificați statusul interfețelor pe R1 cu comanda show ip interface brief. 

     

Câte interfețe sunt activate pe R1? _____________ 

b. Verificați statusul interfețelor pe R3. 

Câte interfețe sunt activate pe R3? __________ 
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c. Vizualizați informația din tabela de rutare pentru R1 folosind comanda show ip route. 

Ce rețele sunt prezente în Tabela de Adresare a acestui laborator, dar nu și în tabela de rutare a lui R1? 

____________________________________________________________________________________ 

d. Vizualizați informația tabelei de rutare pentru R3. 

Ce rețele sunt prezente în Tabela de Adresare în acest laborator, dar nu și în tabela de rutare pentru R3? 

____________________________________________________________________________________ 

De ce nu sunt toate rețelele în tabela de rutare pentru fiecare router? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Part 3: Configurați Rute Statice 

În partea 3, veți folosi mai multe modalități pentru a implementa rute statice și implicite, vețiconfirma dacă 
rutele au fost adăugate la tabelele de rutare de R1 și R3, și veți verifica conectivitatea bazată pe rutele 
introduse. 

Notă: Acest laborator furnizează asistență minimă pentru comenzile actuale necesare configurării rutării 
statice. În orice caz, comenzile necesare sunt furnizate în Apendix A. Testați-vă cunoștințele încercând să 
configurați dispozitivele fără a consulta apendixul. 

Step 1: Configurați o rută statică recursivă. 

Pentru o rută statică recursivă este specificată adresa IP a următorului hop. Deoarece este specificat doar IP-
ul următorului hop, routerul trebuie să efectueze mai multe lookup-uri în tabela de rutare înainte de trimiterea 
pachetelor. Pentru a configura rute statice recursive, folosiți următoarea sintaxă: 

Router(config)# ip route network-address subnet-mask ip-address 

a. Pe routerul R1, configurați o rută statică la rețeaua 192.168.1.0 folosind adresa IP a interfeței Serial 0/0/0  
pentru R3 ca adresă a următorului hop. Scrieți comanda utilizată în spațiul furnizat. 

____________________________________________________________________________________ 

b. Vizualizați tabela de rutare pentur a verifica noua intrare a rutei statice. 

Cum este afișată noua rută în tabela de rutare? 

____________________________________________________________________________________ 

Puteți da ping de la hostul PC-A la hostul PC-C? __________ 

Aceste ping-uri ar trebui să eșueze. Dacă ruta statică recursivă este corect configurată, ping-ul sosește la 
PC-C. PC-C trimite un ping înapoi la PC-A. În orice caz, răspunsul ping este aruncat la R3 deoarece R3 
nu are o rută de întoarcere la rețeaua 192.168.0.0 în tabela de rutare. 

Step 2: Configurați o rută statică conectată direct. 

Pentru o rută statică conectată direct este specificat parametrul exit-interface, care permite routerului să 
rezolve o decizie de trimitere într-un singur lookup. O rută statică conectată direct este utilizată de obicei cu o 
interfață serială point-to-point. Pentru a configura rute statice conectate direct cu o interfață de ieșire 
specificată, folosiți următoarea sintaxă: 

Router(config)# ip route network-address subnet-mask exit-intf 

a. Pe routerul R3, configurați o rută statică la rețeaua 192.168.0.0 folosind S0/0/0 ca interfață de ieșire. 
Scrieți comanda utilizată în spațiul furnizat. 

____________________________________________________________________________________ 
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b. Vizualizați tabela de rutare pentur a verifica noua intrare a rutei statice. 

Cum este afișată noua rută în tabela de rutare? 

____________________________________________________________________________________ 

c. Din hostul PC-A este posibil să dați ping la hostul PC-C? ________ 

Ping-ul ar trebui să se realizeze cu succes. 

Notă: Poate fi nevoie să dezactivați firewall-ul calculatorului pentru a da ping între calculatoare. 

Step 3: Configurați o rută statică. 

a. Pe routerul R1 configurați o rută statică la rețeaua 198.133.219.0 folosind una din opțiunile de configurare 
ale rutei statice din pașii anteriori. Scrieți comanda utilizată în spațiul furnizat. 

____________________________________________________________________________________ 

b. Pe routerul R1 configurați o rută statică la rețeaua 209.165.200.224 pe R3 folosind cealaltă opțiune de 
configurare a rutei statice din pașii anteriori. Scrieți comanda utilizată în spațiul furnizat. 

____________________________________________________________________________________ 

c. Vizualizați tabela de rutare pentur a verifica noua intrare a rutei statice. 

Cum este afișată noua rută în tabela de rutare? 

____________________________________________________________________________________ 

d. Din hostul PC-A este posibil să dați ping la adresa 198.133.219.1 a lui R1? ______________ 

Ping-ul ar trebui să se realizeze cu succes. 

Step 4: Ștergeți rutele statice pentru adresele de loopback. 

a. Pe R1 folosiți comanda no pentru a șterge rutele statice pentru cele două adrese de loopback din tabelul 
de rutare. Scrieți comenzile utilizate în spațiul de mai jos. 

__________________________________________________________________________________ 

b. Vizualizați tabela de rutare pentru a verifica dacă rutele au fost șterse. 

Câte rute de rețea sunt afișate în tabela de rutare pe R1? _________ 

Gateway-ul ultimei resurse este setat? __________ 

Part 4: Configurați și Verificați o Rută Implicită 

În Partea 4 veți implementa o rută implicită, veți confirma dacă ruta a fost adăugată la tabela de rutare și veți 
verifica conectivitatea în funcție de ruta introdusă. 

O rută implicită identifică gateway-ul la care routerul trimite toate pachetele IP pentru care nu are o rută 
învățată sau statică. O rută statică implicită este o rută statică cu 0.0.0.0 ca adresă IP de destinație și mască 
de subrețea. Acest lucru este denumit deseori ca rută “quad zero”. 

Într-o rută implicită, poate fi specificată fie adresa IP a următorului hop fie interfața de ieșire. Pentru a 
configura o rută statică implicită, folosiți următoarea sintaxă: 

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip-address or exit-intf} 

a. Configurați routerul R1 cu o rută implicită folosind interfața de ieșire S0/0/1. Scrieți comanda utilizată în 
spațiul furnizat. 

_____________________________________________________________________________ 

b. Vizualizați tabela de rutare pentur a verifica noua intrare a rutei statice. 
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Cum este afișată noua rută în tabela de rutare? 

____________________________________________________________________________________ 

Care este gateway-ul ultimei resurse? 

____________________________________________________________________________________ 

c. Din hostul PC-A este posibil să dați ping la 209.165.200.225? _______ 

d. Puteți da ping la 198.133.219.1 de la PC-A? ______ 

Aceste ping-uri ar trebui să se realizeze cu succes. 

Reflecție 

1. O nouă rețea 192.168.3.0/24 este conectată la interfața G0/0 pe R1. Ce comenzi ar putea fi utilizate pentru a 
configura o rută statică la acea rețea de la R3? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Există un avantaj în configurarea unei rute statice conectate direct în locul unei rute statice recursive? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. De ce este important să configurați o rută implicită pe un router? 

_______________________________________________________________________________________ 
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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. 

Apendix A: Comenzi de configurare pentru Părțile 2, 3 și 4 

Comenzile afișate în Apendix A sunt doar pentru referință. Acest Apendix nu include toate comenzile 
specifice necesare pentru a completa acest laborator. 

Setări de Bază ale Echipamentului 

Configurați setările IP-ului pe router. 

R3(config)# interface s0/0/0 

R3(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 

R3(config-if)# clock rate 128000 

R3(config-if)# no shutdown 

Configurări de Rută Statică 

Configurați o rută statică recursivă. 

R1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2 

Configurați o rută statică conectată direct. 

R3(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 s0/0/0 

Ștergeți rutele statice. 

R1(config)# no ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 serial0/0/1 

sau 

R1(config)# no ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 10.1.1.2 
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sau 

R1(config)# no ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 

Configurarea Rutei Implicite 

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/1 

 


