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Laborator - Configurarea Rutelor IPv6 Statice și Implicite 

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipame

nt Interfață 

Adresă IPv6/ Lungimea 

prefixului Default Gateway 

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

 S0/0/1 FC00::1/64 N/A 

R3 G0/1 2001:DB8:ACAD:B::/64 eui-64 N/A 

 S0/0/0 FC00::2/64 N/A 

PC-A NIC SLAAC SLAAC 

PC-C NIC SLAAC SLAAC 

Obiective 

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

 Activați rutarea unicast IPv6 și configurați adresarea IPv6 pe routere. 

 Dezactivați adresarea IPv4 și activați IPv6 SLAAC pentru interfețele de rețea ale calculatorului. 

 Folosiți ipconfig și ping pentru a verifica conectivitatea LAN-ului. 

 Folosiți comenzile show pentru a verifica setările IPv6. 

Partea 2 : Configurați Rute IPv6 Statice și Default 

 Configurați o rută statică IPv6 atașată direct. 
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 Configurați o rută statică IPv6 recursivă. 

 Configurați o rută statică IPv6 implicită. 

Context/Scenariu 

In acest laborator, veti configura întreaga rețea pentru a comunica folosind doar adresarea IPv6, inclusiv 
configurarea routerelor și calculatoarelor Veți utiliza SLAAC  (stateless address auto-configuration) pentru 
configurarea adreselor IPv6 pe hosturi. De asemenea , veți configura rute IPv6 statice și implicite pe routere 
pentru a permite comunicare către rețele remote care nu sunt conectate direct. 

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: Construiți Rețeaua și Configurați Setările de Bază ale Rețelei 

În Partea 1, veți cabla și configura rețeaua pentru a comunica folosind adresarea IPv6. 

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

Step 2: Inițializați și reîncărcați routerele și switchurile. 

Step 3: Activați rutarea unicast IPv6 și configurați adresarea IPv6 pe routere. 

a. Folosind Tera Term, conectați-vă prin consolă la routerul etichetat R1 în diagrama topologiei și alocați 
routerului numele R1. 

b. În modul de configurare global, activați rutarea IPv6 pe R1. 

R1(config)# ipv6 unicast-routing 

c. Configurați interfețele de rețea pe R1 cu adrese IPv6. Observați că IPv6 este activat pe fiecare interfață. 
Interfața G0/1 are o adresă unicast global rutabilă și EUI-64 este utilizat pentru a crea porțiunea 
identificatorului interfeței pentru adresă. Interfața S0/0/1 are o adresă unică locală, rutabilă în mod privat, 
care este recomandată pentru conexiuni seriale point-to-point. 

R1(config)# interface g0/1 

R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:A::/64 eui-64 

R1(config-if)# no shutdown 

R1(config-if)# interface serial 0/0/1 

R1(config-if)# ipv6 address FC00::1/64 
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R1(config-if)# no shutdown 

R1(config-if)# exit 

d. Alocați un nume de echipament la routerul R3. 

e. Din modul de configurare global, activați rutarea IPv6 pe R3. 

R3(config)# ipv6 unicast-routing 

f. Configurați interfețele de rețea pe R3 cu adrese IPv6. Observați că IPv6 este activat pe fiecare interfață. 
Interfața G0/1 are o adresă unicast global rutabilă și EUI-64 este utilizat pentru a crea porțiunea 
identificatorului interfeței pentru adresă. Interfața S0/0/1 are o adresă unică locală, rutabilă în mod privat, 
care este recomandată pentru conexiuni seriale point-to-point. Frecvența ceasului este setată deoarece 
este capătul DCE al cablului serial. 

R3(config)# interface gigabit 0/1 

R3(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:B::/64 eui-64 

R3(config-if)# no shutdown 

R3(config-if)# interface serial 0/0/0 

R3(config-if)# ipv6 address FC00::2/64 

R3(config-if)# clock rate 128000 

R3(config-if)# no shutdown 

R3(config-if)# exit 

Step 4: Dezactivați adresarea IPv4 și activați IPv6 SLAAC pentru interfețele de rețea ale 

calculatorului. 

a. Pe PC-A și PC-C, mergeți la meniul Start > Control Panel. Dați clic pe link-ul Network and Sharing 
Center în timp ce vizualizați pictogramele. În fereastra Network and Sharing Center, dați clic pe link-ul 
Change adapter settings din partea stângă a ferestrei pentru a deschide Network Connections. 

b. În fereastra Network Connections, puteți vedea pictogramele pentru plăcile de rețea. Dați dublu clic pe 
pictograma Local Area Connection pentru placa de rețea conectată la switch. Dați clic pe Properties 
pentru a deschide fereastra Local Area Connection Properties. 

c. Având această fereastră deschisă, derulați elementele în jos și debifați Internet Protocol Version 4 
(TCP/IPv4) pentru a dezactiva protocolul IPv4 pe placa de rețea. 

d. Având fereastra Local Area Connection Properties încă deschisă, dați clic pe căsuța Internet Protocol 
Version 6 (TCP/IPv6), iar apoi pe Properties. 

e. Având fereastra Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties deschisă, verificați dacă sunt selectate 
opțiunile Obtain an IPv6 address automatically și Obtain DNS server address automatically. Dacă 
nu, selectați-le. 

f. Având calculatoarele configurate pentru a obține adrese IPv6 în mod automat, vor contacta routerele 
pentr a obține informații despre subrețeaua rețelei și despre gateway și vor configura automat informația 
despre adresa IPv6. La următorul pas, veți verifica setările. 

Step 5: Folosiți ipconfig și ping pentru a verifica conectivitatea LAN-ului. 

a. De la PC-A, deschideți un prompt de comandă, tastați ipconfig /all și apăsați Enter. Output-ul ar putea fi 
similar cu cel de mai jos. În output ar trebui să vedeți dacă calculatorul are acum o adresă unicast globală 
IPv6, o adresă IPv6 link-local și o adresă de gateway default IPv6 link-local. Este posibil să vedeți și o 
adresă IPv6 temporară, iar sub adresele serverului DNS, trei adrese site-local care încep cu FEC0. 
Adresele site-local sunt adrese private menite să fie compatibile cu NAT. În orice caz, nu sunt suportate 
în IPv6 și sunt înlocuite de adrese locale unice. 

C:\Users\User1> ipconfig /all 
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Windows IP Configuration 

 

<Output omitted> 

 

Ethernet adapter Local Area Connection: 

 

   Connection-specific DNS Suffix  . : 

   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82577LC Gigabit Network Connection 

   Physical Address. . . . . . . . . : 1C-C1-DE-91-C3-5D 

   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No 

   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes 

   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:db8:acad:a:7c0c:7493:218d:2f6c(Preferred) 

   Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2001:db8:acad:a:bc40:133a:54e7:d497(Preferred) 

   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7c0c:7493:218d:2f6c%13(Preferred) 

   Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::6273:5cff:fe0d:1a61%13 

   DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1 

                                       fec0:0:0:ffff::2%1 

                                       fec0:0:0:ffff::3%1 

   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled 

Bazându-vă pe implementarea rețelei și pe output-ul comenzii ipconfig /all, PC-A a primit informații 
despre adresarea IPv6 de la R1? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

b. Care este adresa IPv6 unicast globală a lui PC-A? 

____________________________________________________________________________________ 

c. Care este adresa IPv6 link-local a lui PC-A? 

____________________________________________________________________________________ 

d. Care este adresa IPv6 a gateway-ului default din PC-A? 

____________________________________________________________________________________ 

e. De pe PC-A, dați comanda ping -6 pentru a lansa un ping IPv6 la adresa gateway-ului implicit link-local. 
Ar trebui să vedeți răspunsuri de la routerul R1. 

PC-A a primit răspunsuri de la ping-ul trimis de la PC-A la R1? 

____________________________________________________________________________________ 

f. Repetați Pasul 5a de pe PC-C. 

PC-C a primit informația despre adresarea IPv6 de la R3? 

____________________________________________________________________________________ 

g. Care este adresa IPv6 unicast globală a lui PC-C? 

____________________________________________________________________________________ 

h. Care este adresa IPv6 link-local pentru PC-C? 

____________________________________________________________________________________ 

i. Care este adresa IPv6 a gateway-ului default de pe PC-C? 
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____________________________________________________________________________________ 

j. Folosiți comanda ping -6 de la PC-C pentru a da ping la gateway-ul implicit al lui PC-C. 

PC-C a primit răspunsurile la ping-urile date de la PC-C la R3? 

____________________________________________________________________________________ 

k. Încercați să dați un IPv6 ping -6 de la PC-A la adresa IPv6 a lui PC-C. 

C:\Users\User1> ping -6 PC-C-IPv6-address 

Ping-ul s-a realizat cu succes? De ce? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Step 6: Folosiți comenzile show pentru a verifica setările IPv6. 

a. Verificați starea interfețelor pe R1 folosind comanda show ipv6 interface brief. 

Care sunt două adrese IPv6 pentru interfața G0/1 și ce tip de adrese IPv6 sunt acestea? 

____________________________________________________________________________________ 

Care sunt cele două adrese IPv6 pentru interfața S0/0/1 și ce tip de adrese IPv6 sunt acestea? 

____________________________________________________________________________________ 

b. Pentru a vedea mai multe informații detaliate pe interfețele IPv6, tastați comanda show ipv6 interface pe 
R1 și apăsați Enter. 

 

Care sunt adresele de grup multicast pentru interfața Gigabit Ethernet 0/1? 

____________________________________________________________________________________ 

Care sunt adresele grupului multicast pentru interfața S0/0/1? 

____________________________________________________________________________________ 

Pentru ce este utilizată adresa multicast FF02::1? 

____________________________________________________________________________________ 

Pentru ce este utilizată adresa de multicast FF02::2? 

____________________________________________________________________________________ 

Ce tip de adrese multicast sunt FF02::1:FF00:1 și FF02::1:FF0D:1A60 și pentru ce sunt utilizate? 

____________________________________________________________________________________ 

c. Vizualizați informația tabelei de rutare IPv6 pentru R1 folosind comanda show ipv6 route. Tabela de 
rutare IPv6 are două rute conectate, una pentru fiecare interfață și trei rute locale, una pentru fiecare 
interfață și una pentru traficul multicast la o interfață Null0. 

În ce măsură output-ul tabelei de rutare pentru R1 arată de ce nu ați putut da ping la PC-C de la PC-A? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Part 2: Configurați Rute IPv6 Statice și Default 

În Partea 2, veți configura rutele statice și implicite IPv6 în trei feluri diferite. Veți confirma dacă rutele au fost 
adăugate în tabela de rutare și veți verifica conectivitatea realizată cu succes între PC-A și PC-C. 

Veți configura trei tipuri de rute statice IPv6: 

 Rută Statică IPv6 Conectată Direct - O rută statică conectată direct este creată la specificarea interfeței 
de ieșire. 

 Rută Statică IPv6 Recursivă - O rută statică recursivă este creată la specificarea adresei IP pentru 
următorul hop. Această metodă solicită router-ului să execute un lookup recursiv în tabela de rutare 
pentru a identifica interfața de ieșire. 

 Rută Statică IPv6 Implicită - Similară cu o rută IPv4 quad zero, o rută statică IPv6 implicită este creată 
transformând prefixul IPv6 de destinație și lungimea prefixului în zerouri, ::/0. 

Step 1: Configurați o rută statică IPv6 conectată direct. 

Într-o rută statică IPv6 conectată direct, intrarea rută specifică interfața de ieșire a routerului. O rută statică 
conectată direct este utilizată de obicei cu o interfață serială point-to-point. Pentru a configura o rută statică 
IPv6 atașată direct, folosiți următorul format de comandă:  

Router(config)# ipv6 route <ipv6-prefix/prefix-length> <outgoing-interface-

type> <outgoing-interface-number> 

a. Pe routerul R1, configurați o rută statică IPv6 la rețeaua 2001:DB8:ACAD:B::/64 pe R3, folosind interfața 
de ieșire S0/0/1 de pe R1. 

R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:B::/64 serial 0/0/1 

R1(config)# 

b. Vizualizați tabela de rutare IPv6 pentru a verifica noua intrare a rutei statice. 

Care este litera codului și intrarea în tabela de rutare pentru ruta adăugată recent în tabela de rutare? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

c. Acum că ruta statică a fost configurată pe R1, puteți da ping la hostul PC-C de la PC-A? 

____________________________________________________________________________________ 

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 ca răspuns la PC-A. În orice caz, răspunsul ping este aruncat la R3, deoarece 
R3 nu are o rută de întoarcere la rețeaua 2001:DB8:ACAD:A::/64 în tabela de rutare. Pentru a da ping cu 
succes în rețea, trebuie să creați și o rută statică pe R3. 

d. Pe routerul R3 configurați o rută statică IPv6 la rețeaua 2001:DB8:ACAD:A::/64 folosind interfața de ieșire 
S0/0/0 de pe R3. 

R3(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:A::/64 serial 0/0/0 

R3(config)# 

e. Acum că ambele routere au rute statice, încercați un IPv6 ping -6 de la PC-A la adresa IPv6 unicast 
globală a lui PC-C. 

Ping-ul s-a realizat cu succes? De ce? 

____________________________________________________________________________________ 
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Step 2: Configurați o rută statică IPv6 recursivă. 

Într-o rută statică IPv6 recursivă, intrarea rutei are adresa IPv6 a routerului următor. Pentru a configura o rută 
statică IPv6 recursivă, folosiți următorul format al comenzii: 

Router(config)# ipv6 route <ipv6-prefix/prefix-length> <next-hop-ipv6-

address> 

a. Pe routerul R1, ștergeți ruta statică atașată direct și adăugați o rută statică recursivă. 

R1(config)# no ipv6 route 2001:DB8:ACAD:B::/64 serial 0/0/1 

R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:B::/64 FC00::2 

R1(config)# exit 

b. Pe routerul R3, ștergeți ruta statică atașată direct și adăugați o rută statică recursivă. 

R3(config)# no ipv6 route 2001:DB8:ACAD:A::/64 serial 0/0/0 

R3(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:A::/64 FC00::1 

R3(config)# exit 

c. Vizualizați tabela de rutare IPv6 pe R1 pentru a verifica noua intrare a rutei statice. 

Care este litera codului și intrarea în tabela de rutare pentru ruta adăugată recent în tabela de rutare? 

____________________________________________________________________________________ 

d. Verificați conectivitatea lansând comanda ping -6 de la PC-A la PC-C. 

Ping-ul s-a realizat cu succes? Da 

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

Step 3: Configurați o rută statică IPv6 implicită. 

Într-o rută staticp implicită, prefixul IPv6 de destinație și lungimea prefixului sunt zero. 

Router(config)# ipv6 route::/0 <outgoing-interface-type> <outgoing-interface-

number> {and/or} <next-hop-ipv6-address> 

a. Pe routerul R1, ștergeți ruta statică recursivă și adăugați o rută statică implicită. 

R1(config)# no ipv6 route 2001:DB8:ACAD:B::/64 FC00::2 

R1(config)# ipv6 route ::/0 serial 0/0/1 

R1(config)#  

b. Ștergeți ruta statică recursivă și adăugați o rută statică implicită pe R3. 

c. Vizualizați tabela de rutare IPv6 pe R1 pentru a verifica noua intrare a rutei statice. 

Care este litera codului și intrarea în tabela de rutare pentru ruta implicită recent adăugată în tabela de 
rutare? 

____________________________________________________________________________________ 

d. Verificați conectivitatea lansând comanda ping -6 de la PC-A la PC-C. 

Ping-ul s-a realizat cu succes? ____________Da 

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

Reflecție 

1. Acest laborator se concentrează pe configurarea rutelor implicite și statice IPv6. Vă puteți gândi la o situație 
în care ați avea nevoie să configurați rutele implicite și statice IPv6 și IPv4 pe un router? 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. În practică, configurarea unei rute implicite și statice IPv6 este similară cu configurarea unei rute implicite și 
statice IPv4. Pe lângă diferențele evidente dintre adresarea IPv4 și IPv6, ce alte diferențe mai există la 
configurarea și verificarea unei rute statice IPv6 în comparație cu IPv4? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

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. 

 


