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Laborator - Depanarea Rutelor Statice IPv4 și IPv6 (Versiunea 

Instructorului) 

Nota Instructorului: Textul de culoare roșie sau evidențierile cu 

gri indică faptul că textul apare doar în copiile instructorului. 

Topologie 
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Tabela de Adresare 

Echipament Interfață Adresă IP Default Gateway 

HQ G0/1 

192.168.0.1/25 

2001:DB8:ACAD::1/64 

FE80::1 link-local N/A 

 S0/0/0 (DCE) 

10.1.1.2/30 

2001:DB8:ACAD::20:2/64 N/A 

 S0/0/1 

192.168.0.253/30 

2001:DB8:ACAD:2::1/30 N/A 

ISP G0/0 

172.16.3.1/24 

2001:DB8:ACAD:30::1/64 

FE80::1 link-local N/A 

 S0/0/0 

10.1.1.1/30 

2001:DB8:ACAD:20::/64 N/A 

BRANCH G0/1 

192.168.1.1/24 

2001:DB8:ACAD:1::1/64 

FE80::1 link-local N/A 

 S0/0/0 (DCE) 

192.168.0.254/30 

2001:DB8:ACAD:2::2/64 N/A 

S1 VLAN 1 N/A N/A 

S3 VLAN 1 N/A N/A 

PC-A NIC 

192.168.0.3/25 

2001:DB8:ACAD::3/64 

192.168.0.1 

FE80::1 

Server de Web NIC 

172.16.3.3/24 

2001:DB8:ACAD:30::3/64 

172.16.3.1 

FE80::1 

PC-C NIC 

192.168.1.3/24 

2001:DB8:ACAD:1::3/64 

192.168.1.1 

FE80::1 

Obiective 

Partea 1: Construirea Rețelei și Configurarea Setărilor de Bază ale Rețelei 

Partea 2 : Depanați Rute Statice într-o Rețea IPv4 

Partea 3 : Depanați Rutele Statice într-o Rețea IPv6 

N/AContext/Scenariu 

Ca administrator de rețea, trebuie să configurați rutarea traficului folosind rute statice. Este necesar să 
înțelegeți cum să configurați și să depanați o rută statică. Rutele statice sunt utilizate de obicei pentru rețele 
stub și rute implicite. ISP-ul companiei dumneavoastră v-a angajat să depanați problemele de conectivitate 
din rețea. Veți avea acces la routerele HQ, BRANCH și ISP. 
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În acest laborator, veți începe cu încărcarea scripturilor de configurare pe fiecare router. Aceste scripturi 
conțin erori care vor împiedica comunicarea end-to-end din rețea. Va trebui să depanați fiecare router pentru 
a determina erorile de configurare, iar apoi veți utiliza comenzile corespunzătoare pentru a corecta 
configurările. După ce ați corectat toate erorile de configurare, hosturile din rețea ar trebui să poată comunica 
între ele. 

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. 

Nota Instructorului: Faceți referire la Manualul Laboratoarelor Instructorului pentru procedurile de inițializare 
și reîncărcare ale dispozitivelor. 

Resurse necesare 

 3 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) 

 3 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 configura topologia rețelei și routerele și switchurile cu setări de bază, cum ar fi parole și 
adrese IP. Configurații prestabilite sunt de asemenea prevăzute pentru dumneavoastră pentru configurațiile 
inițiale ale routerului. De asemenea, veți configura setările IP pentru calculatoarele din topologie. 

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

Atașați echipamentele așa cum se arată în diagrama topologiei și cablați, în funcție de necesități. 

Step 2: Inițializați și reîncărcați routerele și switchurile. 

Step 3: Configurați setările de bază pentru fiecare router. 

a. Dezactivați DNS lookup. 

b. Configurați numele echipamentului așa cum se arată în topologie. 

c. Folosiți class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 

d. Folosiți cisco ca parolă vty și de consolă. 

e. Configurați logging synchronous pentru a împiedica mesajele de consolă să întrerupă introducerea 
comenzii. 

Step 4: Configurați hosturile și Serverul de Web. 

a. Configurați adresele IP pentru IPv4 și IPv6. 

b. Configurați gateway-ul default IPv4. 
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Step 5: Încărcați configurările routerului. 

Router HQ 

hostname HQ 

ipv6 unicast-routing 

interface GigabitEthernet0/1 

 ipv6 address 2001:DB8:ACAD::1/64 

 ip address 192.168.0.1 255.255.255.128 

 ipv6 address FE80::1 link-local 

!no shutdown 

interface Serial0/0/0 

 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:20::2/64 

 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 

 clock rate 800000 

 no shutdown 

interface Serial0/0/1 

 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::3/64 

!ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::1/64 

 ip address 192.168.0.253 255.255.255.252 

 no shutdown 

ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 10.1.1.1 

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.16.0.254 

!ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.254 

ipv6 route 2001:DB8:ACAD:1::/64 2001:DB8:ACAD:2::2 

ipv6 route 2001:DB8:ACAD:30::/64 2001:DB8:ACAD::20:1 

!ipv6 route 2001:DB8:ACAD:30::/64 2001:DB8:ACAD:20::1 

Router ISP 

hostname ISP 

ipv6 unicast-routing 

interface GigabitEthernet0/0 

 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:30::1/64 

 ip address 172.16.3.11 255.255.255.0 

!ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 

 ipv6 address FE80::1 link-local 

 no shutdown 

interface Serial0/0/0 

 ipv6 address 2001:DB8::ACAD:20:1/64 

!ipv6 address 2001:DB8:ACAD:20::1/64 

 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 

 no shutdown 

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2 

!ip route 192.168.0.0 255.255.254.0 10.1.1.2 

ipv6 route 2001:DB8:ACAD::/62 2001:DB8:ACAD:20::2 

Router BRANCH 
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hostname BRANCH 

ipv6 unicast-routing 

interface GigabitEthernet0/1 

 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 ipv6 address FE80::1 link-local 

 no shutdown 

interface Serial0/0/0 

 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::2/64 

 clock rate 128000 

 ip address 192.168.0.249 255.255.255.252 

!ip address 192.168.0.254 255.255.255.252 

 clock rate 128000 

 no shutdown 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2 

!ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.253 

!ipv6 unicast-routing 

ipv6 route ::/0 2001:DB8:ACAD::1 

!ipv6 route ::/0 2001:DB8:ACAD:2::1 
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Part 2: Depanați Rute Statice într-o Rețea IPv4 

Tabela de Adresare IPv4 

Echipament Interfață Adresă IP 

Masca de 

subreţea Default Gateway 

HQ G0/1 192.168.0.1 255.255.255.0 N/A 

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

 S0/0/1 192.168.0.253 255.255.255.252 N/A 

ISP G0/0 172.16.3.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/0 10.1.1.1 255.255.255.252 N/A 

BRANCH G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/0 (DCE) 192.168.0.254 255.255.255.252 N/A 

S1 VLAN 1 192.168.0.11 255.255.255.128 192.168.0.1 

S3 VLAN 1 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1 

PC-A NIC 192.168.0.3 255.255.255.128 192.168.0.1 

Server de 
Web NIC 172.16.3.3 255.255.255.0 172.16.3.1 

PC-C NIC 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

Step 1: Depanați routerul HQ. 

Router-ul HQ este legătura dintre routerul ISP și routerul BRANCH. Routerul ISP reprezintă rețeaua externă 
în timp ce routerul BRANCH reprezintă rețeaua companiei. Routerul HQ este configurat cu rute statice la 
rețelele ISP și BRANCH. 

a. Afișați statusul interfețelor pe HQ. Introduceți show ip interface brief. Înregistrați și rezolvați problemele 
dacă este necesar. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Interfața g0/1 este down din punct de vedere administrativ, iar protocolul este down. Lansați comanda no 
shutdown pe interfața g0/1 pentru a rezolva problema. 

HQ# show ip interface brief 

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol 

Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES unset  administratively down down     

GigabitEthernet0/0         unassigned      YES unset  administratively down down     

GigabitEthernet0/1         192.168.0.1     YES manual administratively down down     

Serial0/0/0                10.1.1.2        YES manual up                    up       

Serial0/0/1                192.168.0.253   YES manual up                    up   

b. Ping de la routerul HQ la routerul BRANCH  (192.168.0.254). Comenzile ping s-au realizat cu 
succes?_____Nu 

c. Ping de la routerul HQ la routerul ISP (10.1.1.1). Comenzile ping s-au realizat cu succes? _________Da 
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d. Ping de la PC-A la default gateway. Comenzile ping s-au realizat cu succes? _________Da 

e. Ping de la PC-A la PC-C. Comenzile fost s-au realizat cu succes? ________ Nu 

f. Ping de la PC-A la Serverul de Web. Comenzile ping s-au realizat cu succes?_____Nu 

g. Afișați tabela de rutare pe HQ. Ce rute conectate indirect sunt arătate în tabela de rutare? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

static route to 172.16.3.0/24 via 10.1.1.1. 

no route to 192.168.1.0/24 

HQ# show ip route 

<Output omitted> 

 

Gateway of last resort is not set 

 

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C        10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0 

L        10.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0 

      172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 

S        172.16.3.0 [1/0] via 10.1.1.1 

      192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C        192.168.0.252/30 is directly connected, Serial0/0/1 

L        192.168.0.253/32 is directly connected, Serial0/0/1 

h. Bazându-vă pe rezultatele comenzilor ping, rezultatul tabelei de rutare și rutelor statice din configurarea 
curentă, ce puteți concluziona despre conectivitatea rețelei? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Există o rută statică la rețeaua lui PC-C, dar nu apare în tabela de rutare, trebuie să reintroduceți ruta cu 
IP-ul de destinație corect. Există o rută statică la rețeaua 172.16.3.0 dar serverul de Web nu poate fi 
accesat. 

HQ# show run | include ip route 

ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 10.1.1.1 

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.16.0.254 

i. Ce comenzi (dacă este cazul) trebuie introduse pentru a rezolva problemele de rutare? Înregistrați-o (le). 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

HQ(config)# no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.16.0.254 

HQ(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.254 

j. Repetați orice pas de la b la f pentru a verifica dacă problemele au fost rezolvate. Înregistrați-vă 
observațiile și pașii posibili în depanarea conectivității. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

Problemele de rutare nu au fost rezolvate. Routerul HQ nu poate da ping la routerul BRANCH. Acest 
lucru poate arăta că este o problemă cu routerul BRANCH care împiedică PC-A să dea ping la PC-C cu 
succes. Routerul HQ poate accesa routerul ISP, dar PC-A nu poate da ping la Serverul de Web. Ar putea 
fi o problemă cu routerul ISP. 

HQ# show ip route 

<Output omitted> 

 

Gateway of last resort is not set 

 

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C        10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0 

L        10.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0 

      172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 

S        172.16.3.0 [1/0] via 10.1.1.1 

      192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C        192.168.0.252/30 is directly connected, Serial0/0/1 

L        192.168.0.253/32 is directly connected, Serial0/0/1 

S     192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.0.254 

Step 2: Depanați routerul ISP. 

Pentru routerul ISP, ar trebui să existe o rută la routerele HQ și BRANCH. O rută statică este configurată pe 
routerul ISP pentru a accesa rețelele 192.168.1.0/24, 192.168.0.0/25 și 192.168.0.252/30. 

a. Afișați statusul interfețelor pe ISP. Introduceți show ip interface brief. Înregistrați și rezolvați problemele 
dacă este necesar. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Adresa IP pentru G0 / 0 este incorect configurată. 

ISP(config)# interface GigabitEthernet0/0 

ISP(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 

ISP# show ip interface brief 

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol 

Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES unset  administratively down down     

GigabitEthernet0/0         172.16.3.11     YES manual up                    up       

GigabitEthernet0/1         unassigned      YES unset  administratively down down     

Serial0/0/0                10.1.1.1        YES manual up                    up       

Serial0/0/1                unassigned      YES unset  administratively down down     

b. Ping de la routerul ISP router la routerul HQ (10.1.1.2). Comenzile ping s-au realizat cu succes? 
_________Da 

c. Ping de la serverul de web la gateway-ul default. Comenzile ping s-au realizat cu succes? _________Da 

d. Ping de la Serverul de Web la PC-A. Comenzile ping s-au realizat cu succes? ________Nu 

e. Ping de la Serverul de Web la PC-C. Comenzile ping s-au realizat cu succes/ __________Nu 

f. Afișați tabela de rutare pe ISP. Ce rute conectate indirect sunt arătate în tabela de rutare? 
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____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Rută statică la 192.168.1.0/24 via 10.1.1.2 

Nici o rută către 192.168.0.252/30 

ISP# show ip route 

<Output omitted> 

 

Gateway of last resort is not set 

 

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C        10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0 

L        10.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0 

      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C        172.16.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 

L        172.16.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 

S     192.168.1.0/24 [1/0] via 10.1.1.2 

g. Bazându-vă pe rezultatele comenzilor ping, rezultatul tabelei de rutare și rutelor statice din configurarea 
curentă, ce puteți concluziona despre conectivitatea rețelei? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Este nevoie de o rută sumarizată la 192.168.0.0/23 pentru a accesa rețelele 192.168.1.0/24 și 
192.168.0.252/30. 

h. Ce comenzi (dacă este cazul) trebuie introduse pentru a rezolva problemele de rutare? Înregistrați-o (le). 

(Sugestie: ISP necesită o singură rută sumarizată la rețelele companiei 192.168.1.0/24, 192.168.0.0/25 și 
192.168.0.252/32.) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ISP(config)# no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2 

ISP(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.254.0 10.1.1.2 

i. Repetați orice pas de la b la e pentru a verifica dacă problemele au fost rezolvate. Înregistrați-vă 
observațiile și pașii posibili în depanarea conectivității. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

După corectate, serverul de web poate accesa PC-A. În orice caz, serverul de web tot nu poate da ping la 
PC-C. Există încă probleme nerezolvate în rețea. 

ISP# show ip route 

<Output omitted> 

 

Gateway of last resort is not set 
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      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C        10.1.1.0/30 is directly connected, Serial0/0/0 

L        10.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0 

      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C        172.16.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0 

L        172.16.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0 

S     192.168.0.0/23 [1/0] via 10.1.1.2 

Step 3: Depanați routerul BRANCH. 

Pentru routerul BRANCH, este setată o rută implicită pentru a accesa restul rețelei și ISP-ul. 

a. Afișați statusul interfeței pe BRANCH. Introduceți show ip interface brief. Înregistrați și rezolvați orice 
problemă, dacă este nevoie. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Adresa IP pentru S0 / 0/1 este incorect configurată. 

BRANCH(config)# interface s0/0/0 

BRANCH(config-if)# ip address 192.168.0.254 255.255.255.252 
 

BRANCH# show ip interface brief 

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol 

Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES unset  administratively down down     

GigabitEthernet0/0         unassigned      YES unset  administratively down down     

GigabitEthernet0/1         192.168.1.1     YES manual up                    up      

Serial0/0/0                192.168.0.249   YES manual up                    up       

Serial0/0/1                unassigned      YES unset  administratively down down     

b. Ping de la routerul BRANCH la routerul HQ  (192.168.0.253). Comenzile ping s-au realizat cu succes? 
_________Da 

c. Ping de la PC-C la default gateway. Comenzile ping s-au realizat cu succes? _________Da 

d. Ping de la PC-C la PC-A. Comenzile ping s-au realizat cu succes? ________ Nu 

e. Ping de la PC-C la Serverul de Web. Comenzile ping s-au realizat cu succes?_____Nu 

f. Afișați tabela de rutare pe BRANCH. Ce rute conectate indirect sunt arătate în tabela de rutare?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Niciuna. 

BRANCH# show ip route 

<Output omitted> 

 

Gateway of last resort is not set 

 

      192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C        192.168.0.252/30 is directly connected, Serial0/0/0 

L        192.168.0.254/32 is directly connected, Serial0/0/0 

      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 
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g. Bazându-vă pe rezultatele comenzilor ping, rezultatul tabelei de rutare și rutelor statice din configurarea 
curentă, ce puteți concluziona despre conectivitatea rețelei? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Nu există rute statice afișate în tabela de rutare. Ruta implicită nu a fost configurată corect. 

BRANCH# show run | include ip route 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2 

h. Ce comenzi (dacă este cazul) trebuie introduse pentru a rezolva problemele de rutare? Înregistrați-o (le). 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

BRANCH(config)# no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2 

BRANCH(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.253 

i. Repetați orice pas de la b la e pentru a verifica dacă problemele au fost rezolvate. Înregistrați-vă 
observațiile și pașii posibili în depanarea conectivității. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

BRANCH# show ip route 

<Output omitted> 

 

Gateway of last resort is 192.168.0.253 to network 0.0.0.0 

 

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.0.253 

      192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C        192.168.0.252/30 is directly connected, Serial0/0/0 

L        192.168.0.254/32 is directly connected, Serial0/0/0 

      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 
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Part 3: Depanați Rutele Statice într-o Rețea IPv6 

Echipament Interfață Adresă IPv6 

Lungimea 

Prefixului Default Gateway 

HQ G0/1 2001:DB8:ACAD::1 64 N/A 

 S0/0/0 (DCE) 2001:DB8:ACAD::20:2 64 N/A 

 S0/0/1 2001:DB8:ACAD:2::1 64 N/A 

ISP G0/0 2001:DB8:ACAD:30::1 64 N/A 

 S0/0/0 2001:DB8:ACAD:20::1 64 N/A 

BRANCH G0/1 2001:DB8:ACAD:1::1 64 N/A 

 S0/0/0 (DCE) 2001:DB8:ACAD:2::2 64 N/A 

PC-A NIC 2001:DB8:ACAD::3 64 FE80::1 

Server de 
Web NIC 2001:DB8:ACAD:30::3 64 FE80::1 

PC-C NIC 2001:DB8:ACAD:1::3 64 FE80::1 

Step 1: Depanați routerul HQ. 

Router-ul HQ este legătura dintre routerul ISP și routerul BRANCH. Routerul ISP reprezintă rețeaua externă 
în timp ce routerul BRANCH reprezintă rețeaua companiei. Router-ul HQ este configurat cu rute statice atât la 
rețelele BRANCH cât și la ale ISP-ului. 

a. Afișați statusul interfețelor pe HQ. Introduceți show ipv6 interface brief. Înregistrați și rezolvați orice 
problemă, dacă este nevoie. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Adresa IPv6 pentru S0 / 0/1 este incorect configurată. 

HQ(config)# interface s0/0/1 

HQ(config-if)# no ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::3/64 

HQ(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::1/64 

HQ# show ipv6 interface brief 

Em0/0                  [administratively down/down] 

    unassigned 

GigabitEthernet0/0     [administratively down/down] 

    unassigned 

GigabitEthernet0/1     [up/up] 

    FE80::1 

    2001:DB8:ACAD::1 

Serial0/0/0            [up/up] 

    FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C0 

    2001:DB8:ACAD:20::2 

Serial0/0/1            [up/up] 

    FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C0 

    2001:DB8:ACAD:2::3ping  
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b. Ping de la routerul HQ la routerul BRANCH (2001:DB8:ACAD:2::2). Comenzile ping s-au realizat cu 
succes? _________Da 

c. Ping de la routerul HQ la routerul ISP (2001:DB8:ACAD:20::1). Comenzile ping s-au realizat cu 
succes?_____Nu 

d. Ping de la PC-A la default gateway. Comenzile ping s-au realizat cu succes? _________Da 

e. Ping de la PC-A la Serverul de Web. Comenzile ping s-au realizat cu succes?_____Nu 

f. Ping de la PC-A la PC-C. Comenzile fost s-au realizat cu succes? ________ Nu 

g. Afișați tabela de rutare lansând comanda show ipv6 route. Ce rute conectate indirect sunt arătate în 
tabela de rutare? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Rută statică de la  2001:DB8:ACAD:1::/64 via 2001:DB8:ACAD:2::2 

Rută statică de la 2001:DB8:ACAD:30::/64 via 2001:DB8:ACAD::20:1 

HQ# show ipv6 route 

IPv6 Routing Table - default - 9 entries 

<Output omitted> 

C   2001:DB8:ACAD::/64 [0/0] 

     via GigabitEthernet0/1, directly connected 

L   2001:DB8:ACAD::1/128 [0/0] 

     via GigabitEthernet0/1, receive 

S   2001:DB8:ACAD:1::/64 [1/0] 

     via 2001:DB8:ACAD:2::2 

C   2001:DB8:ACAD:2::/64 [0/0] 

     via Serial0/0/1, directly connected 

L   2001:DB8:ACAD:2::1/128 [0/0] 

     via Serial0/0/1, receive 

C   2001:DB8:ACAD:20::/64 [0/0] 

     via Serial0/0/0, directly connected 

L   2001:DB8:ACAD:20::2/128 [0/0] 

     via Serial0/0/0, receive 

S   2001:DB8:ACAD:30::/64 [1/0] 

     via 2001:DB8:ACAD::20:1 

L   FF00::/8 [0/0] 

      via Null0, receive 

h. Bazându-vă pe rezultatele comenzilor ping, rezultatul tabelei de rutare și rutelor statice din configurarea 
curentă, ce puteți concluziona despre conectivitatea rețelei? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ruta statică la 2001:DB8:ACAD:30::/64 are o adresă a următorului hop configurată incorect. 

i. Ce comenzi (dacă este cazul) trebuie introduse pentru a rezolva problemele de rutare? Înregistrați-o (le). 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

HQ(config)# noipv6 route 2001:DB8:ACAD:30::/64 2001:DB8:ACAD::20:1 

HQ(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:30::/64 2001:DB8:ACAD:20::1 

j. Repetați orice pas de la b la f pentru a verifica dacă problemele au fost rezolvate. Înregistrați-vă 
observațiile și pașii posibili în depanarea conectivității. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Problemele de rutare nu au fost rezolvate. Routerul HQ tot nu poate da ping la routerul ISP. Routerul ISP 
are probabil o problemă cu adresa IP. PC-A tot nu poate da ping la PC-C și la Serverul de Web. 

HQ# show ipv6 route 

IPv6 Routing Table - default - 9 entries 

<Output omitted> 

C   2001:DB8:ACAD::/64 [0/0] 

     via GigabitEthernet0/1, directly connected 

L   2001:DB8:ACAD::1/128 [0/0] 

     via GigabitEthernet0/1, receive 

S   2001:DB8:ACAD:1::/64 [1/0] 

     via 2001:DB8:ACAD:2::2 

C   2001:DB8:ACAD:2::/64 [0/0] 

     via Serial0/0/1, directly connected 

L   2001:DB8:ACAD:2::1/128 [0/0] 

     via Serial0/0/1, receive 

C   2001:DB8:ACAD:20::/64 [0/0] 

     via Serial0/0/0, directly connected 

L   2001:DB8:ACAD:20::2/128 [0/0] 

     via Serial0/0/0, receive 

S   2001:DB8:ACAD:30::/64 [1/0] 

     via 2001:DB8:ACAD:20::1 

L   FF00::/8 [0/0] 

     via Null0, receive 

Step 2: Depanați routerul ISP. 

Pe routerul ISP, este configurată o rută statică pentru a accesa toate rețelele pe routerele HQ și BRANCH. 

a. Afișați statusul interfețelor pe ISP. Introduceți show ipv6 interface brief. Înregistrați și rezolvați orice 
problemă, dacă este nevoie. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Adresa IPv6 pentru S0/0/0 este incorect configurată. 

ISP(config)# interface s0/0/0 

ISP(config-if)# no ipv6 address 2001:DB8::ACAD:20:1/64 

ISP(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:20::1/64 

ISP# show ipv6 interface brief 
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Em0/0                  [administratively down/down] 

    unassigned 

GigabitEthernet0/0     [up/up] 

    FE80::1 

    2001:DB8:ACAD:30::1 

GigabitEthernet0/1     [administratively down/down] 

    unassigned 

Serial0/0/0            [up/up] 

    FE80::FE99:47FF:FE71:78A0 

    2001:DB8::ACAD:20:1 

Serial0/0/1            [administratively down/down] 

    unassigned 

b. Ping de la routerul ISP la routerul HQ (2001:DB8:ACAD:20::2). Comenzile ping s-au realizat cu succes? 
_________Da 

c. Ping de la serverul de web la gateway-ul default. Comenzile ping s-au realizat cu succes? _________Da 

d. Ping de la Serverul de Web la PC-A. Comenzile ping s-au realizat cu succes? _________Da 

e. Ping de la Serverul de Web la PC-C. Comenzile ping s-au realizat cu succes/ __________Nu 

f. Afișați tabela de rutare. Ce rute conectate indirect sunt arătate în tabela de rutare? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Rută statică la 2001:DB8:ACAD::/62 via 2001:DB8:ACAD:20::2 

ISP# show ipv6 route 

IPv6 Routing Table - default - 6 entries 

<Output omitted> 

S   2001:DB8:ACAD::/62 [1/0] 

     via 2001:DB8:ACAD:20::2 

C   2001:DB8:ACAD:20::/64 [0/0] 

     via Serial0/0/0, directly connected 

L   2001:DB8:ACAD:20::1/128 [0/0] 

     via Serial0/0/0, receive 

C   2001:DB8:ACAD:30::/64 [0/0] 

     via GigabitEthernet0/0, directly connected 

L   2001:DB8:ACAD:30::1/128 [0/0] 

     via GigabitEthernet0/0, receive 

L   FF00::/8 [0/0] 

     via Null0, receive 

g. Bazându-vă pe rezultatele comenzilor ping, rezultatul tabelei de rutare și rutelor statice din configurarea 
curentă, ce puteți concluziona despre conectivitatea rețelei? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
Nu există probleme cu ruta statică 

h. Ce comenzi (dacă este cazul) trebuie introduse pentru a rezolva problemele de rutare? Înregistrați-o (le). 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

Niciuna 

i. Repetați orice pas de la b la e pentru a verifica dacă problemele au fost rezolvate. Înregistrați-vă 
observațiile și pașii posibili în depanarea conectivității. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Nu au fost rezolvate toate problemele de rutare. Serverul de Web încă nu poate da ping la PC-C. 

Step 3: Depanați routerul BRANCH. 

Pentru routerele BRANCH, există o rută implicită la routerul HQ. Această rută implicită îi permite rețelei 
BRANCH accesul la routerul ISP și la Serverul de Web. 

a. Afișați statusul interfeței pe BRANCH. Introduceți show ipv6 interface brief. Înregistrați și rezolvați orice 
problemă, dacă este nevoie. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Toate interfețele au fost configurate corect conform Tabelei de Adresare. 

BRANCH# show ipv6 interface brief 

Em0/0                  [administratively down/down] 

    unassigned 

GigabitEthernet0/0     [administratively down/down] 

    unassigned 

GigabitEthernet0/1     [up/up] 

    FE80::1 

    2001:DB8:ACAD:1::1 

Serial0/0/0            [up/up] 

    FE80::FE99:47FF:FE71:7A20 

    2001:DB8:ACAD:2::2 

Serial0/0/1            [administratively down/down] 

    unassigned 

b. Ping de la routerul BRANCH la routerul HQ (2001:DB8:ACAD:2::1). Comenzile ping s-au realizat cu 
succes? _________Da 

c. Ping de la routerul BRANCH la routerul ISP (2001:DB8:ACAD:20::1). Comenzile ping s-au realizat cu 
succes?_____Nu 

d. Ping de la PC-C la default gateway. Comenzile ping s-au realizat cu succes? _________Da 

e. Ping de la PC-C la PC-A. Comenzile ping s-au realizat cu succes? ________ Nu 

f. Ping de la PC-C la Serverul de Web. Comenzile ping s-au realizat cu succes?_____Nu 

g. Afișați tabela de rutare. Ce rute conectate indirect sunt arătate în tabela de rutare? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Niciuna 

BRANCH# show ipv6 route 

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight



Laborator - Depanarea Rutelor Statice IPv4 și IPv6 

© 2013 Cisco și/sau membrii săi. Toate drepturile sunt rezervate. Acest document este Cisco Public.Page  17 din 2424 

IPv6 Routing Table - default - 5 entries 

<Output omitted> 

C   2001:DB8:ACAD:1::/64 [0/0] 

     via GigabitEthernet0/1, directly connected 

L   2001:DB8:ACAD:1::1/128 [0/0] 

     via GigabitEthernet0/1, receive 

C   2001:DB8:ACAD:2::/64 [0/0] 

     via Serial0/0/0, directly connected 

L   2001:DB8:ACAD:2::2/128 [0/0] 

     via Serial0/0/0, receive 

L   FF00::/8 [0/0] 

     via Null0, receive 

h. Bazându-vă pe rezultatele comenzilor ping, rezultatul tabelei de rutare și rutelor statice din configurarea 
curentă, ce puteți concluziona despre conectivitatea rețelei? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Nici o rută implicită nu este afișată în tabel. Adresa următorului hop a fost configurată greșit. 

i. Ce comenzi (dacă este cazul) trebuie introduse pentru a rezolva problemele de rutare? Înregistrați-o (le). 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

BRANCH(config)# no ipv6 route ::/0 2001:DB8:ACAD::1 

BRANCH(config)# ipv6 route ::/0 2001:DB8:ACAD:2::1 

j. Repetați orice pas de la b la f pentru a verifica dacă problemele au fost rezolvate. Înregistrați-vă 
observațiile și pașii posibili în depanarea conectivității. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

BRANCH# show ipv6 route 

IPv6 Routing Table - default - 6 entries 

<Output omitted> 

S   ::/0 [1/0] 

     via 2001:DB8:ACAD:2::1 

C   2001:DB8:ACAD:1::/64 [0/0] 

     via GigabitEthernet0/1, directly connected 

L   2001:DB8:ACAD:1::1/128 [0/0] 

     via GigabitEthernet0/1, receive 

C   2001:DB8:ACAD:2::/64 [0/0] 

     via Serial0/0/0, directly connected 

L   2001:DB8:ACAD:2::2/128 [0/0] 

     via Serial0/0/0, receive 

L   FF00::/8 [0/0] 

     via Null0, receive 
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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. 

Device Configs 

Router HQ (Corrected) 

HQ# show run 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1652 bytes 

! 

version 15.2 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname HQ 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 15 

! 
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! 

! 

! 

! 

! 

! 

ip cef 

ipv6 unicast-routing 

ipv6 cef 

multilink bundle-name authenticated 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

interface Embedded-Service-Engine0/0 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface GigabitEthernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

 ip address 192.168.0.1 255.255.255.128 

 duplex auto 

 speed auto 

 ipv6 address FE80::1 link-local 

 ipv6 address 2001:DB8:ACAD::1/64 

! 

interface Serial0/0/0 

 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 

 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:20::2/64 

 clock rate 2000000 

! 

interface Serial0/0/1 

 ip address 192.168.0.253 255.255.255.252 

 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::1/64   

! 

ip forward-protocol nd 

! 

no ip http server 



Laborator - Depanarea Rutelor Statice IPv4 și IPv6 

© 2013 Cisco și/sau membrii săi. Toate drepturile sunt rezervate. Acest document este Cisco Public.Page  20 din 2424 

no ip http secure-server 

! 

ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 10.1.1.1 

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.254 

! 

ipv6 route 2001:DB8:ACAD:1::/64 2001:DB8:ACAD:2::2 

ipv6 route 2001:DB8:ACAD:30::/64 2001:DB8:ACAD:20::1 

! 

! 

! 

control-plane 

! 

! 

! 

line con 0 

 password cisco 

 logging synchronous 

line aux 0 

line 2 

 no activation-character 

 no exec 

 transport preferred none 

 transport input all 

 transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh 

 stopbits 1 

line vty 0 4 

 password cisco 

 login 

 transport input all 

! 

scheduler allocate 20000 1000 

! 

end 

Router ISP (Corrected) 

ISP# show run 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1493 bytes 

! 

version 15.2 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname ISP 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 
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! 

! 

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 15 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ip cef 

ipv6 unicast-routing 

ipv6 cef 

multilink bundle-name authenticated 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

interface Embedded-Service-Engine0/0 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface GigabitEthernet0/0 

ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

 ipv6 address Fe80::1 link-local 

 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:30::1/64 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/0/0 

 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 

 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:20::1/64 

! 

interface Serial0/0/1 
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 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 2000000 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

ip route 192.168.0.0 255.255.254.0 10.1.1.2 

! 

ipv6 route 2001:DB8:ACAD::/62 2001:DB8:ACAD:20::2 

! 

! 

! 

control-plane 

! 

! 

! 

line con 0 

 password cisco 

 logging synchronous 

 login 

line aux 0 

line 2 

 no activation-character 

 no exec 

 transport preferred none 

 transport input all 

 transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh 

 stopbits 1 

line vty 0 4 

 password cisco 

 login 

 transport input all 

! 

scheduler allocate 20000 1000 

! 

end 

Router BRANCH (Corrected) 

BRANCH# show run 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1522 bytes 

! 

version 15.2 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 



Laborator - Depanarea Rutelor Statice IPv4 și IPv6 

© 2013 Cisco și/sau membrii săi. Toate drepturile sunt rezervate. Acest document este Cisco Public.Page  23 din 2424 

no service password-encryption 

! 

hostname BRANCH 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 10 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

ip cef 

ipv6 unicast-routing 

ipv6 cef 

multilink bundle-name authenticated 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

interface Embedded-Service-Engine0/0 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface GigabitEthernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

ipv6 address FE80::1 link-local 

 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64 

! 
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interface Serial0/0/0 

 ip address 192.168.0.254 255.255.255.252 

 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::2/64 

 clock rate 128000 

! 

interface Serial0/0/1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.253 

! 

ipv6 route ::/0 2001:DB8:ACAD:2::1 

! 

! 

! 

control-plane 

! 

! 

! 

line con 0 

 password cisco 

 logging synchronous 

login 

line aux 0 

line 2 

 no activation-character 

 no exec 

 transport preferred none 

 transport input all 

 transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh 

 stopbits 1 

line vty 0 4 

 password cisco 

 login 

 transport input all 

! 

scheduler allocate 20000 1000 

! 

end 


