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Make It Static!  

Obiective 

Configurați o rută statică. 

Deoarece utilizarea adresării IPv6 devine mai răspândită , este important pentru administratorii de rețea să fie 
capabili să direcționeze traficul rețelei între routere. 

Pentru a demonstra că sunteți capabil să direcționați traficul IPv6 corect și să revizuiți conceptele rutei statice 
default IPv6 , utilizați topogia așa cum se arată în fișierul .pdf oferit , specific pentru această activitate. Lucrați 
cu un partener pentru a scrie declarația IPv6 pentru fiecare cele trei scenarii. Încercați să scrieți declarațiile 
rutei fără asistența laboratoarelor completate , fișiere Packet Tracer , etc. 

 Scenariul 1 

Ruta statică default IPv6 de la R2 direcționează toate datele prin interfața S0/0/0 către adresa next hop 

pe R1. 

 Scenariul 2 

Ruta statică default IPv6 de la R3 direcționează tot traficul prin interfața S0/0/1 către adresa next hop pe 

R2. 

 Scenariul 3 

Ruta statică default IPv6 de la R2 direcțioează tot traficul prin interfața S0/0/1 către adresa next hop pe 

R3. 

Când ați finalizat , consultați-vă cu cealaltă grupă și comparați răspunsurile găsite. Discutați diferențele găsite 
în comparații. 

Resurse 

Diagrama Topologiei  

 

 

 Scenariul 1 

Ruta implicită IPv6 de la R2 direcționează toate datele către următoarea adresă de hop pe R1. 
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Comanda de Configurare 
IPv6 Network 

to Route 
Next Hop IPv6 Address 

R2(config)# ipv6 route   

 

 Scenariul 2 

Ruta statică implicită IPv6 de la R3 direcționează toate datele către următoarea adresă de hop pe R2. 

Comanda de Configurare IPv6 Network 
to Route 

Next Hop IPv6 Address 

R3(config)# ipv6 route   

 

 Scenariul 3 

Ruta statică implicită IPv6 de la R2 direcționează toate datele către următoarea adresă de hop pe R3. 

Comanda de Configurare IPv6 Network 
to Route 

Next Hop IPv6 Address 

R2(config)# ipv6 route   

 

 

 


