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Laboratorium 2.8.1: Podstawowa konfiguracja tras statycznych 

Diagram topologii  

 

 
Tabela adresacji 

Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Brama domyślna 

R1 
Fa0/0 172.16.3.1 255.255.255.0 Nie dotyczy 

S0/0/0 172.16.2.1 255.255.255.0 Nie dotyczy 

R2 

Fa0/0 172.16.1.1 255.255.255.0 Nie dotyczy 

S0/0/0 172.16.2.2 255.255.255.0 Nie dotyczy 

S0/0/1 192.168.1.2 255.255.255.0 Nie dotyczy 

R3 
FA0/0 192.168.2.1 255.255.255.0 Nie dotyczy 

S0/0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 Nie dotyczy 

PC1 NIC 172.16.3.10 255.255.255.0 172.16.3.1 

PC2 NIC 172.16.1.10 255.255.255.0 172.16.1.1 

PC3 NIC 192.168.2.10 255.255.255.0 192.168.2.1 
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Cele nauczania 

Po zakończeniu tego ćwiczenia będziesz potrafił: 

• Wykonać okablowanie sieci zgodnie z diagramem topologii. 

• Usunąć konfigurację startową i ponowne uruchomić router z domyślnymi ustawieniami. 

• Dokonać podstawowej konfiguracji routera. 

• Interpretować wynik komendy debug ip routing. 

• Konfigurować i aktywować interfejsy Serial i FastEthernet. 

• Testować łączność. 

• Zbierać informacje w celu wykrycia powodów braku łączności pomiędzy urządzeniami 

• Konfigurować trasę statyczną przy pomocy adresu pośredniego. 

• Konfigurować trasę statyczną przy pomocy interfejsu wychodzącego 

• Porównać trasę statyczną z adresem pośrednim z trasą statyczną z interfejsem wychodzącym. 

• Konfigurować domyślną trasę statyczną. 

• Konfigurować sumaryczną trasę statyczną. 

• Dokumentować implementację sieci. 

Scenariusz 

Podczas ćwiczenia stworzysz sieć podobną do pokazanej na diagramie topologii. Rozpocznij od 
okablowania sieci - jak na diagramie. Następnie wykonaj początkową konfigurację routera, która jest 
niezbędna do uzyskania łączności. Wykorzystaj adresy z tablicy adresacji w celu zapewnienia schematu 
adresowania dla urządzeń sieciowych. Po zakończeniu wstępnej konfiguracji przeprowadź testy połączeń 
pomiędzy urządzeniami. Najpierw sprawdź połączenia pomiędzy urządzeniami bezpośrednio 
połączonymi, a następnie - pomiędzy urządzeniami, które nie są bezpośrednio połączone. Na routerach 
muszą być skonfigurowane trasy statyczne, aby zapewnić ruch pomiędzy hostami. W tym celu 
skonfigurujemy trasy statyczne. Po dodaniu każdej trasy statycznej wyświetl zawartość tablicy routingu, 
aby zaobserwować zmiany. 

Zadanie 1: Łączenie, usuwanie istniejącej konfiguracji i przeładowanie routerów 

Krok 1: Połącz urządzenia zgodnie z diagramem topologii. 

Krok 2: Na każdym routerze usuń konfigurację. 

Za pomocą komendy erase startup-config usuń konfigurację z routerów. Następnie urządzenia 

uruchom ponownie za pomocą komendy reload. Jeśli zostaniesz zapytany, czy zapisać zmiany, 

odpowiedz no. 

Zadanie 2: Wykonanie podstawowej konfiguracji routera 

Uwaga: Jeśli nie pamiętasz komend, wróć do Laboratorium 1.5.1: Okablowanie sieci i podstawowa 
konfiguracja routera. 
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Krok 1: Wykorzystaj komendy z trybu konfiguracji globalnej. 

Przejdź do trybu konfiguracji globalnej i dokonaj podstawowej konfiguracji routerów. Wykorzystaj 
następujące komendy: 

• hostname 

• no ip domain-lookup 

• enable secret 

Krok 2: Na każdym routerze ustaw hasła dla konsoli i linii terminala wirtualnego.  

• password 

• login 

Krok 3: Do konsoli i linii wirtualnych terminali dodaj komendę logging synchronous.  

Komenda ta jest bardzo użyteczna zarówno w laboratorium jak i w środowisku produkcyjnym i ma 
następującą składnię:  

 

Router(config-line)#logging synchronous 

 

Aby zsynchronizować niepożądane komunikaty generowane przez router (np. związane 
z debugowaniem) z wprowadzanymi na konsolę czy w linii terminala wirtualnego możemy użyć komendy 
logging synchronous. Innymi słowy komenda logging synchronous zapobiega nakładaniu się 

wpisywanych poleceń na komunikaty generowane przez router.  

Na przykład być może spotkałeś się z sytuacją podobną do następującej: 

Uwaga: Nie konfiguruj jeszcze interfejsów routera R1. 

 

R1(config)#interface fastethernet 0/0 

R1(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#descri 

*Mar  1 01:16:08.212: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed 

state to up 

*Mar  1 01:16:09.214: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 

FastEthernet0/0, changed state to upption 

R1(config-if)# 

 

IOS wysyła nieproszone komunikaty na konsolę po aktywacji interfejsu za pomocą komendy no 

shutdown. Następna wprowadzana komenda (w tym przypadku description) zostaje przerwana 

przez te komunikaty. Komenda logging synchronous rozwiązuje ten problem poprzez skopiowanie 

wprowadzanej komendy do następnego wiersza poleceń. 

R1(config)#interface fastethernet 0/0 

R1(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 

R1(config-if)#no shutdown 

R1(config-if)#description 

*Mar  1 01:28:04.242: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed 

state to up 

*Mar 1 01:28:05.243: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 

FastEthernet0/0, changed state to up 

R1(config-if)#description  <-- Wprowadzane na klawiaturze polecenie jest 

wyświetlane po komunikacie 
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R1 pokazano tu jako przykład. Dodaj komendę logging synchronous do konsoli i linii terminali 

wirtualnych na wszystkich routerach.  

 

R1(config)#line console 0 

R1(config-line)#logging synchronous 

R1(config-line)#line vty 0 4 

R1(config-line)#logging synchronous 

Krok 4: Do konsoli i linii wirtualnych terminali dodaj komendę exec-timeout. 

Aby wymusić przerwę, w czasie której interpreter komend trybu EXEC będzie czekał dopóty, dopóki 
użytkownik wprowadza polecenie, możemy wykonać komendę exec-timeout. Jeśli w czasie przerwy 

nie zostanie wprowadzony żaden znak, tryb EXEC przywraca bieżące połączenie. Jeśli nie ma 
połączenia, tryb EXEC sprowadza terminal do stanu bezczynnego i rozłącza sesję. Komenda ta pozwala 
kontrolować czas bezczynności konsoli lub linii wirtualnego terminala, zanim sesja zostanie przerwana. 
Składnia polecenia wygląda następująco: 

Router(config-line)#exec-timeout minutes [seconds] 

 

Opis składni: 

minutes — liczba typu Integer, która określa liczbę minut  

seconds — (opcjonalnie) dodatkowy czas wyrażony w sekundach 

W środowisku laboratoryjnym możemy zdezaktywować czas bezczynności za pomocą komendy exec-

timeout 0 0. Komenda ta jest bardzo użyteczna, ponieważ domyślny czas bezczynności dla linii 

wynosi 10 minut. Jednakże, w związku z bezpieczeństwem, w środowiskach produkcyjnych nie powinno 
wyzerowywać się tego czasu.  

R1 pokazano tu jako przykład.  

Dodaj komendę exec-timeout 0 0 do konsoli i linii terminali wirtualnych na wszystkich routerach.  

 

R1(config)#line console 0 

R1(config-line)#exec-timeout 0 0 

R1(config-line)#line vty 0 4 

R1(config-line)#exec-timeout 0 0 

Zadanie 3: Interpretacja wyników debugera 

Uwaga: Jeśli adresy IP na routerze R1 zostały wcześniej skonfigurowane, należy je usunąć za pomocą 

odpowiedniej komendy interface. Routery R1, R2 i R3 powinny być skonfigurowane zgodnie 

z zadaniem 2 - bez konfiguracji interfejsów. 

Krok 1: Na routerze R1 przejdź do trybu uprzywilejowanego EXEC i wykonaj komendę debug ip 

routing. 

R1#debug ip routing 

IP routing debugging is on 

 

Komenda debug ip routing pokaże proces dodawania, modyfikowania oraz usuwania tras z tablicy 

routingu. Na przykład, gdy tylko poprawnie skonfigurujesz i aktywujesz interfejs, system IOS doda trasę 
do tablicy routingu. Możemy zweryfikować to obserwując komunikaty generowane przez router po 
wydaniu polecenia debug ip routing. 
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Krok 2: Na routerze R1 przejdź do trybu konfiguracji interfejsu LAN. 

R1#configure terminal 

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 

R1(config)#interface fastethernet 0/0 

 

Skonfiguruj adres IP zgodnie z tabelą adresacji. 

R1(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 

is_up: 0 state: 6 sub state: 1 line: 1 has_route: False   

 

Tak szybko jak naciśniesz klawisz Enter, debuger Cisco IOS informuje, że istnieje nowa trasa, ale jej stan 

jest False. Innymi słowy trasa nie została dodana jeszcze do tablicy routingu. Dlaczego tak się stało? Co 

należy zrobić, żeby trasa została dodana? 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Krok 3: Wykonaj komendę niezbędną do instalacji trasy w tablicy routin.  

Jeśli nie pamiętasz właściwej komendy, wróć do dyskusji "Badanie interfejsów routera" realizowanej 
w sekcji 2.2 "Przegląd konfiguracji routera". 

Po wykonaniu poprawnej komendy, router powinien generować odpowiednie komunikaty. Komunikaty na 
Twoim urządzeniu mogą się nieznacznie różnić od poniższych. 

is_up: 1 state: 4 sub state: 1 line: 1 has_route: False 

RT: add 172.16.3.0/24 via 0.0.0.0, connected metric [0/0] 

RT: NET-RED 172.16.3.0/24 

RT: NET-RED queued, Queue size 1 

RT: interface FastEthernet0/0 added to routing table 

%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up 

is_up: 1 state: 4 sub state: 1 line: 1 has_route: True 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, chan 

ged state to up 

is_up: 1 state: 4 sub state: 1 line: 1 has_route: True 

is_up: 1 state: 4 sub state: 1 line: 1 has_route: True 

 

Jak widać, sieć skonfigurowana na interfejsie LAN została dodana do tablicy routingu. 

Jeśli interfejs nie jest aktywny, to informacja o dodaniu trasy nie zostanie wyświetlona. Aby rozwiązać ten 
problem, wykonaj kroki przedstawione poniżej. 

1. Sprawdź fizyczne połączenia z interfejsem LAN.  
Czy połączenie jest poprawne? ________  

Router może mieć kilka interfejsów LAN. Czy połączyłeś się z właściwym interfejsem LAN?  
Interfejs nie podniesie się, jeśli nie wykryje połączenia warstwy fizycznej z innym urządzeniem. 
Czy interfejs jest połączony z innym urządzeniem, np. z hubem, przełącznikiem lub komputerem 
PC? 

2. Sprawdź kontrolki. Czy wszystkie kontrolki migają? ________ 

3. Sprawdź okablowanie. Czy kable zostały poprawnie połączone z urządzeniami? ________ 

4. Czy interfejs został aktywowany lub włączony? ________ 

Jeśli odpowiedziałeś tak na wszystkie pytania, to interfejs powinien zostać podniesiony. 
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Krok 4: Wpisz komendę, która pomoże zweryfikować, czy nowa trasa została dodana do tablicy 
routingu.  

Wynik komendy powinien być podobny do przykładu przedstawionego poniżej. W tablicy routera R1 
powinna znajdować się teraz odpowiednia trasa. Jaka komenda została użyta? 

R1#______________________________________ 

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area 

       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR 

       P - periodic downloaded static route 

 

Gateway of last resort is not set 

 

     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 

C       172.16.3.0 jest bezpośrednio podłączona, FastEthernet0/0 

 

Krok 5: Na routerze R1 przejdź do trybu konfiguracji interfejsu WAN połączonego z routerem R2. 

R1#configure terminal 

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 

R1(config)#interface Serial 0/0/0 

 

Skonfiguruj adres IP zgodnie z diagramem topologii. 

R1(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 

is_up: 0 state: 0 sub state: 1 line: 0 has_route: False 

 

Tak szybko jak naciśniesz klawisz Enter, debuger Cisco IOS informuje, że istnieje nowa trasa, ale jej stan 

jest False. W związku z tym, że router R1 jest stroną DCE połączenia, musimy określić tempo 

taktowania bitów pomiędzy routerami R1 i R2.  

Krok 6: Na routerze R1 wprowadź komendę clock rate.  

Możesz wybrać prędkość taktowania. Użyj znaku zapytania ? , aby zobaczyć dostępne wartości. Tutaj 

użyliśmy 64000 b/s. 

R1(config-if)#clock rate 64000 

is_up: 0 state: 0 sub state: 1 line: 0 has_route: False 

 

Niektóre wersje systemu IOS komunikaty pokazane powyżej wyświetlają co 30 sekund. Dlaczego trasa 
jest ciągle w stanie False? Co musisz zrobić, aby upewnić się, że interfejs został całkowicie 

skonfigurowany? 

_______________________________________________________________________ 
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Krok 7: Wykonaj komendę, dzięki której upewnisz się, że interfejs został poprawnie 
skonfigurowany.  

Jeśli nie pamiętasz właściwej komendy, wróć do dyskusji ''Badanie interfejsów routera'' realizowanej 
w sekcji 2.2 ''Przegląd konfiguracji routera''. 

R1(config-if)#_____________________________ 

 

Po wprowadzeniu poprawnej komendy debuger powinien wyświetlić komunikat podobny do 
następującego: is_up: 0 state: 0 sub state: 1 line: 0 has_route: False 

%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/0, changed state to down 

 

W przeciwieństwie do interfejsu LAN, pełna konfiguracja interfejsu WAN nie gwarantuje dodania trasy do 
tablicy routingu (nawet jeśli okablowanie zostało wykonane poprawnie). Druga strona łącza WAN również 
musi zostać skonfigurowana.  

 
Krok 8: Jeśli jest to możliwe, nawiąż oddzielną sesję konsolową z routerem R2 (na innej stacji roboczej). 
Pozwoli to na obserwację procesu debugowania na routerze R1 podczas wykonywania zmian na routerze 
R2. Komendę debug ip routing  można również uruchomić na routerze R2. 

R2#debug ip routing 

IP routing debugging is on 

Na routerze R2 przejdź do trybu konfiguracji interfejsu WAN połączonego z routerem R1. 

R2#configure terminal 

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 

R2(config)#interface serial 0/0/0 

 

Skonfiguruj adres IP zgodnie z diagramem topologii. 

R2(config-if)# ip address 172.16.2.2 255.255.255.0 

is_up: 0 state: 6 sub state: 1 line: 0 

Krok 9: Wykonaj komendę, dzięki której upewnisz się, że interfejs został poprawnie 
skonfigurowany.  

Jeśli nie pamiętasz właściwej komendy, wróć do dyskusji ''Badanie interfejsów routera'' realizowanej 
w sekcji 2.2 ''Przegląd konfiguracji routera''. 

R2(config-if)#_____________________________ 

 

Jeśli wprowadziłeś właściwe polecenie, powinieneś zobaczyć wynik podobny do przedstawionego 
poniżej. 

is_up: 0 state: 4 sub state: 1 line: 0 

%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/0, changed state to up 

is_up: 1 state: 4 sub state: 1 line: 0 

RT: add 172.16.2.0/24 via 0.0.0.0, connected metric [0/0] 

RT: interface Serial0/0/0 added to routing table 

is_up: 1 state: 4 sub state: 1 line: 0 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to 

up 

is_up: 1 state: 4 sub state: 1 line: 0 

 

Jak widać, sieć skonfigurowana na interfejsie WAN została dodana do tablicy routingu. 

Jeśli interfejs nie jest aktywny, to informacja o dodaniu trasy nie zostanie wyświetlona. Aby rozwiązać ten 
problem, wykonaj kroki przedstawione poniżej. 
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1. Sprawdź fizyczne połączenie pomiędzy routerami R1 i R2.  
Czy połączenie jest poprawne? ________  

Router może mieć więcej niż jeden interfejs WAN. Czy połączyłeś się z właściwym interfejsem 
WAN? ________ 
Interfejs nie podniesie się, jeśli nie wykryje połączenia warstwy fizycznej z innym urządzeniem. 
Czy interfejs jest połączony z interfejsem innego routera? ________ 

2. Sprawdź kontrolki. Czy wszystkie kontrolki migają? ________ 

3. Sprawdź okablowanie. R1 musi być połączony ze stroną DCE kabla, natomiast R2 - ze stroną 
DTE. Czy kable zostały poprawnie połączone z routerami? ________ 

4. Czy interfejs został aktywowany lub włączony? ________ 

Jeśli odpowiedziałeś tak na wszystkie pytania, to interfejs powinien zostać podniesiony. 

Krok 10: Wpisz komendę, która pomoże zweryfikować, czy nowa trasa została dodana do tablic 
routingu routerów R1 i R2.  

Wynik komendy powinien być podobny do przykładu przedstawionego poniżej. W tablicy routingu routera 
R1 powinny zostać umieszczone dwie trasy, natomiast w tablicy routingu routera R2 - jedna. Jaka 
komenda została użyta? 

R1#________ _________________________ 

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 

       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 

       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route 

       o - ODR, P - periodic downloaded static route 

 

Gateway of last resort is not set 

 

     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets 

C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0 

C       172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0 

 

 

R2#_________________________________ 

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area 

       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR 

       P - periodic downloaded static route 

 

Gateway of last resort is not set 

 

     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 

C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0 
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Krok 11: Na obu routerach wyłącz proces debugowania. Wykorzystaj komendy: no debug ip 

routing lub undebug all. 

R1(config-if)#end 

R1#no debug ip routing 

IP routing debugging is off 

Zadanie 4: Końcowa konfiguracja interfejsów routera 

Krok 1: Skonfiguruj pozostałe interfejsy R2 

Dokończ konfigurację pozostałych interfejsów routera R2 zgodnie z diagramem topologii i tablicą 
adresacji.  

Krok 2: Skonfiguruj interfejsy routera R3 

Połącz się z routerem R3 i skonfiguruj niezbędne interfejsy zgodnie z diagramem topologii i tablicą 
adresacji. 

Zadanie 5: Skonfiguruj adresy komputerów PC. 

Krok 1: Skonfiguruj PC1. 

Na hoście PC1 skonfiguruj adres IP: 172.16.3.10/24 oraz bramę domyślną: 172.16.3.1. 

Krok 2: Skonfiguruj PC2. 

Na hoście PC2 skonfiguruj adres IP: 172.16.1.10/24 oraz bramę domyślną: 172.16.1.1. 

Krok 3: Skonfiguruj PC3. 

Na hoście PC3 skonfiguruj adres IP: 192.168.2.10/24 oraz bramę domyślną: 192.168.2.1. 

Zadanie 6: Testowanie i weryfikacja konfiguracji 

Krok 1: Sprawdź łączność. 

Sprawdź łączność przy użyciu polecenia ping z każdego hosta do bramy domyślnej na nim 
skonfigurowanej.  

Czy test ping z PC1 do jego bramy domyślnej zakończył się sukcesem? ________ 

Czy test ping z PC2 do jego bramy domyślnej zakończył się sukcesem? ________ 

Czy test ping z PC3 do jego bramy domyślnej zakończył się sukcesem? ________ 

Jeśli odpowiedzi są negatywne, należy znaleźć przyczynę problemu. W tym celu wykonaj następujące 
kroki:  

1. Sprawdź okablowanie.  

Czy komputery PC są fizycznie połączone z właściwymi routerami? ________ 
(Połączenie może być zrealizowane za pośrednictwem przełącznika lub bezpośrednio) 
Czy kontrolki odpowiednich portów migają? ________ 

2. Sprawdź konfiguracje komputerów. Czy konfiguracja jest zgodna z informacjami zawartymi w 
diagramie topologii? ________ 
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3. Sprawdź interfejsy routera przy użyciu polecenia show ip interface brief. 

Czy odpowiednie interfejsy są w stanie up i up? ________ 

Jeśli odpowiedzią na wszystkie trzy pytania jest tak, powinieneś z sukcesem wykonać test ping na bramę 
domyślną. 

Krok 2: Aby zweryfikować łączność pomiędzy routerami bezpośrednio połączonymi, wykorzystaj 
komendę ping. 

Czy test ping z routera R2 na adres 172.16.2.1 routera R1 zakończył się sukcesem? ________ 

Czy test ping z routera R2 na adres 192.168.1.1 routera R3 zakończył się sukcesem? ________ 

Jeśli odpowiedzi są negatywne, należy znaleźć przyczynę problemu. W tym celu wykonaj następujące 
kroki: 

1. Sprawdź okablowanie.  

Czy routery są fizycznie połączone? ________ 

Czy kontrolki odpowiednich portów migają? ________ 

2. Sprawdź konfigurację routerów.  

Czy konfiguracja jest zgodna z informacjami zawartymi w diagramie topologii? ________ 
Czy skonfigurowałeś clock rate po stronie DCE łącza? ________ 

3. Czy interfejs został aktywowany lub włączony? ________ 

4. Sprawdź interfejsy routera przy użyciu polecenia show ip interface brief . 

Czy interfejsy mają status up i up. 

Jeśli odpowiedzi na wszystkie pytania są pozytywne, testy ping z R2 do R1 i z R2 do R3 powinny 
zakończyć się sukcesem. 
 

Krok 3: Użycie komendy ping w celu sprawdzenia łączności pomiędzy urządzeniami, które nie są 
bezpośrednio połączone.  

Czy test ping z PC3 do PC1 zakończył się sukcesem? ________ 

Czy test ping z PC3 do PC2 zakończył się sukcesem? ________ 

Czy test ping z PC2 do PC1 zakończył się sukcesem? ________ 

Czy test ping z R1 do R3 zakończył się sukcesem? ________ 

Wszystkie testy powinny zakończyć się negatywnie. Dlaczego? 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

Zadanie 7: Gromadzenie informacji 

Krok 1: Sprawdź status interfejsów. 

Za pomocą komendy show ip interface brief sprawdź status interfejsów wszystkich routerów. 

Router R2 generuje następujący wynik: 

R2#show ip interface brief 
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Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol 

FastEthernet0/0        172.16.1.1      YES manual up                    up 

FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down 

Serial0/0/0      172.16.2.2      YES manual up                    up 

Serial1/0/0      192.168.1.2      YES manual up                    up 

Vlan1                  unassigned      YES manual administratively down down 

 

Czy odpowiednie interfejsy routerów zostały aktywowane (tzn. czy są w stanie up i up)? ________ 

Ile interfejsów jest aktywnych na routerach R1 i R3? ________ 

Dlaczego na routerze R2 są aktywne trzy interfejsy?  

____________________________________________________________________________________ 

Krok 2: Wyświetl tablicę routingu poszczególnych routerów. 

R1#_________________________________ 

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area 

       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR 

       P - periodic downloaded static route 

 

Gateway of last resort is not set 

 

     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets 

C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0 

C       172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0 

 

Jakie sieci są zaprezentowane na diagramie topologii, ale nie są wyświetlane w tablicy routingu routera 
R1?  

____________________________________________ 

R2#_________________________________ 

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default 

       U - per-user static route, o - ODR 

 

Gateway of last resort is not set 

 

     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets 

C       172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0 

C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0 

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1 
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Jakie sieci są zaprezentowane na diagramie topologii, ale nie są wyświetlane w tablicy routingu routera 
R2?  
 
____________________________________________ 

 
R3#_________________________________ 

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default 

       U - per-user static route, o - ODR 

 

Gateway of last resort is not set 

 

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1 

C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 

 

Jakie sieci są zaprezentowane na diagramie topologii, ale nie są wyświetlane w tablicy routingu routera 
R3?  

_________________________________________________________________________ 

Dlaczego nie wszystkie sieci są wyświetlane w tablicy poszczególnych routerów? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Co musi zostać dodane, aby routery, które nie są bezpośrednio ze sobą połączone, mogły realizować 
pomyślne testy ping?  

__________________________________________________________________________ 

Zadanie 8: Konfiguracja trasy statycznej za pomocą adresu następnego skoku 

Krok 1: Skonfiguruj trasy statyczne z określonym interfejsem wyjściowym. Użyj składni 
przedstawionej poniżej. 

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

 

• network-address —  Adres sieci docelowej, która ma zostać dodana do tablicy routingu. 

• subnet-mask — Maska podsieci sieci docelowej, która ma zostać dodana do tablicy routingu. 

Maska podsieci może zostać zmodyfikowana w celu podsumowania grupy sieci.   

• ip-address — Adres IP routera następnego skoku.  

 
Na routerze R3 skonfiguruj trasę statyczną do sieci 172.16.1.0. Jako adres następnego skoku 
wykorzystaj interfejs Serial 0/0/1 routera R2. 

R3(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 

R3(config)# 

 

Krok 2: Wyświetl zawartość tablicy routingu, aby zweryfikować nowe wpisy.  

Zauważ, że nowa trasa jest oznaczona literą S, która mówi, że ta trasa jest trasą statyczną. 

R3#_______________________________________ 
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Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default 

       U - per-user static route, o - ODR 

 

Gateway of last resort is not set 

 

     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 

S       172.16.1.0 [1/0] via 192.168.1.2 

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1 

C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 

R3# 

 

Zgodnie z zapisem w tablicy routingu każdy pakiet, który dopasuje pierwsze 24 bity adresu docelowego 
do adresu 172.16.1.0/24, zostanie przekazany do routera następnego skoku na adres 192.168.1.2.  

Jakiego interfejsu użyje router R3 do przekazywania pakietów do sieci 172.16.1.0/24? ____________ 

Załóżmy, że następujące pakiety przybyły do routera R3. Jak zachowa się router? Przekaże pakiety, czy 
porzuci je? Jeśli R3 przekaże pakiet, to który interfejs routera R3 wyśle pakiet? 

 
Pakiet Docelowy adres IP Porzuci czy przekaże? Interfejs 
1 172.16.2.1 _________ ___________ 
2 172.16.1.10 _________ ___________ 
3 192.168.1.2 _________ ___________ 
4 172.16.3.10 _________ ___________ 
5 192.16.2.10 _________ ___________ 
 
Chociaż R3 przekaże pakiety do celu, nie oznacza to, że dotrą one do miejsca swojego przeznaczenia.  

Krok 3: Wykorzystaj komendę ping do sprawdzenia łączności pomiędzy hostami PC3 i PC2.  

Czy test ping z PC3 do PC2 zakończył się sukcesem? ________ 

Wszystkie testy powinny zakończyć się negatywnie. Jeśli urządzenia zostały skonfigurowane 
i zweryfikowane zgodnie z instrukcją przedstawioną w zadaniu 7 pt. "Gromadzenie informacji'', to testy 
ping do PC2 powinny zakończyć się sukcesem.  PC2 wyśle odpowiedź ping z powrotem do PC3. 
Jednakże, odpowiedź ping zostanie odrzucona na routerze R2, ponieważ R2 nie ma w swojej tablicy 
routingu informacji nt. trasy powrotnej do sieci 192.168.2.0. 

Krok 4: Na routerze R2 skonfiguruj trasę statyczną do sieci 192.168.2.0.  

Jaki jest adres następnego skoku routera R2 realizujący osiągnięcie celu dla pakietu przeznaczonego do 
sieci 192.168.2.0/24?  

R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 ________________ 

R2(config)# 
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Krok 5: Wyświetl zawartość tablicy routingu, aby zweryfikować nowe wpisy.  

Zauważ, że nowa trasa jest oznaczona literą S, która mówi, że ta trasa jest trasą statyczną. 

R2#_________________________________ 

 

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default 

       U - per-user static route, o - ODR 

 

Gateway of last resort is not set 

 

     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets 

C       172.16.1.0 jest bezpośrednio podłączona, FastEthernet0/0 

C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0 

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1 

S    192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.1 

R2# 

Krok 6: Wykorzystaj komendę ping do sprawdzenia łączności pomiędzy hostami PC3 i PC2.  

Czy test ping z PC3 do PC2 zakończył się sukcesem? ________ 

Test ping powinien zakończyć się pomyślnie. 

Zadanie 9: Konfiguracja trasy statycznej przy pomocy interfejsu wychodzącego 

Skonfiguruj trasy statyczne z określonym interfejsem wyjściowym. Użyj składni przedstawionej poniżej. 

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

• network-address —  Adres sieci docelowej, która ma zostać dodana do tablicy routingu. 

• subnet-mask — Maska podsieci sieci docelowej, która ma zostać dodana do tablicy routingu. 

Maska podsieci może zostać zmodyfikowana w celu podsumowania grupy sieci.   

• exit-interface — Interfejs wychodzący, który będzie używany do wysyłania pakietów do 

sieci docelowej.  

Krok 3: Na routerze R3 skonfiguruj trasę statyczną. 

Na routerze R3 skonfiguruj trasę statyczną do sieci 172.16.2.0 za pomocą interfejsu wychodzącego 
Serial 0/0/1 routera R3.  

R3(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 Serial0/0/1 

R3(config)# 
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Krok 2: Wyświetl zawartość tablicy routingu, aby zweryfikować nowe wpisy. 

R3#_________________________________ 

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default 

       U - per-user static route, o - ODR 

 

Gateway of last resort is not set 

 

     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets 

S       172.16.1.0 [1/0] via 192.168.1.2 

S       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/1 

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1 

C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 

R3# 

 

Użyj komendę show running-config, aby zweryfikować aktualnie skonfigurowaną trasę statyczną na 

routerze R3. 

R3#show running-config 

Building configuration... 

 

<wyniki pominięto> 

! 

hostname R3 

! 

interface FastEthernet0/0 

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

! 

interface Serial0/0/0 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface Serial0/0/1 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

! 

ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 

ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 Serial0/0/1 

! 

end 

 

W jaki sposób można usunąć trasy statyczne z tej konfiguracji? 

_____________________________________________________________________________ 
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Krok 3: Na routerze R2 skonfiguruj trasę statyczną. 

Na routerze R2 skonfiguruj trasę statyczną do sieci 172.16.3.0 za pomocą interfejsu wychodzącego 
Serial 0/0/0 routera R2.  

R2(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 Serial0/0/0 

R2(config)# 

Krok 4: Wyświetl zawartość tablicy routingu, aby zweryfikować nowe wpisy. 

R2#_________________________________ 

 

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default 

       U - per-user static route, o - ODR 

 

Gateway of last resort is not set 

 

     172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets 

C       172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0 

C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0 

S       172.16.3.0 is directly connected, Serial0/0/0 

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1 

S    192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.1 

R2# 

 

W tym momencie R2 posiada kompletną tablicę routingu z poprawnymi trasami do wszystkich pięciu sieci 
przedstawionych na diagramie topologii.  

Czy to oznacza, że R2 może otrzymać odpowiedzi ping od wszystkich urządzeń znajdujących się na 
diagramie topologii? ________ 

Uzasadnij odpowiedź. 

______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

Krok 5: Wykorzystaj komendę ping do sprawdzenia łączności pomiędzy hostami PC2 i PC1. 

Ten test powinien zakończyć się porażką, ponieważ router R1 nie posiada w tablicy routingu powrotnej 
trasy do sieci 172.16.1.0. 
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Zadanie 10: Konfiguracja domyślnej trasy statycznej 

W poprzednich krokach skonfigurowałeś na routerze określone trasy. Czy musisz to zrobić dla każdej 
lokalizacji w sieci Internet? Nie. Router mógłby być wtedy bardzo obciążony. Aby zminimalizować rozmiar 
tablicy routingu, należy dodać domyślną trasę statyczną. Router używa takiej trasy, gdy nie posiada 
lepszej, bardziej szczegółowej trasy do celu. 

Zamiast konfigurować dodatkowe trasy statyczne na R1, możemy założyć, że R1 jest routerem 
szczątkowym (ang. stub router). Oznacza to, że R2 jest domyślną bramą dla routera R1. Jeśli router R1 
ma pakiety przeznaczone do sieci, które nie są z nim bezpośrednio połączone, to powinien je wysłać do 
routera R2. Jednakże, na routerze R1 musimy skonfigurować trasę domyślną, zanim urządzenie to wyśle 
do R2 pakiety przeznaczone dla nieznanego celu. W przeciwnym wypadku router R1 porzuci te pakiety. 

Aby skonfigurować domyślną trasę statyczną, użyj poniższej składni. 

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 { ip-address | interface } 

Krok 1: Na routerze R1 skonfiguruj trasę domyślną. 

Na routerze R1 skonfiguruj trasę domyślną za pomocą interfejsu Serial 0/0/0 (na R1) jako adresu 
następnego skoku.   

R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2 

R1(config)# 

Krok 2: Wyświetl zawartość tablicy routingu, aby zweryfikować nowe wpisy. 

R1#_________________________________ 

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default 

       U - per-user static route, o - ODR 

 

Gateway of last resort is 172.16.2.2 to network 0.0.0.0 

 

     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets 

C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0 

C       172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0 

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.2 

R1# 

 

Zauważ, że router R1 ma teraz trasę domyślną, tzw. trasę ostatniej szansy (ang. gateway of last resort) i 
odtąd będzie wysyłał nieznany ruch do interfejsu Serial 0/0/0 routera R2. 

Krok 3: Wykorzystaj komendę ping do sprawdzenia łączności pomiędzy hostami PC2 i PC1. 

Czy test ping z PC2 do PC1 zakończył się sukcesem? ________ 

Test ping powinien teraz zakończyć się sukcesem, ponieważ router R1 może przesyłać pakiety z 
powrotem za pomocą trasy domyślnej. 

Czy test ping z PC3 do PC1 zakończył się sukcesem? ________ 

Czy w tablicy routingu routera R3 istnieje trasa do sieci 172.16.3.0? ________ 
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Zadanie 11: Konfiguracja sumarycznej trasy statycznej 

Na routerze R3 moglibyśmy skonfigurować inną trasę statyczną do sieci 172.16.3.0. Jednakże mamy już 
dwie trasy statyczne do sieci 172.16.2.0/24 i 172.16.1.0/24. Trasy te możemy zsumować do jednej. 
Zredukuje to rozmiar tablicy routingu i sprawi, że proces wyszukiwania trasy będzie wydajniejszy. 

Pierwsze 22 bity
 trzech adresów sieci zaprezentowanych w postaci binarnej są identyczne. 

 

172.16.1.0 10101100.00010000.00000001.00000000 

172.16.2.0 10101100.00010000.00000010.00000000 

172.16.3.0 10101100.00010000.00000011.00000000 

 

Jeśli pozostałe 
10 bitów

 wyzerujemy, to otrzymamy adres 172.16.0.0, który jest prefixem.  

Prefix 172.16.0.0 

 

Maska składa się z 22 binarnych jedynek i 10 zer. 

Maska 11111111.11111111.11111100.00000000 

 

Maska w postaci dziesiętnej: 

Maska 255.255.252.0  

Krok 1:Skonfiguruj sumaryczną trasę statyczną na routerze R3.  

W procesie konfiguracji trasy sumarycznej wykorzystaj sieć 172.16.0.0/22.  

R3(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 192.168.1.2 

Krok 2: Trasę sumaryczną zweryfikuj w tablicy routingu. 

R3#_________________________________ 

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area 

       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR 

       P - periodic downloaded static route 

 

Gateway of last resort is not set 

 

     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks 

S       172.16.0.0/22 [1/0] via 192.168.1.2 

S       172.16.1.0/24 [1/0] via 192.168.1.2 

S       172.16.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/1 

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1 

C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 

 

Konfiguracja trasy sumarycznej na routerze R3 nie spowodowała usunięcia tras statycznych 
skonfigurowanych wcześniej, ponieważ trasy te są bardziej szczegółowe. Obie używają maski /24, 
podczas gdy trasa podsumowująca używa maski /22. Aby zredukować rozmiar tablicy routingu, możemy 
usunąć bardziej szczegółowe trasy z maską /24. 
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Krok 3: Usuń trasy statyczne z routera R3. 

Usuń dwie trasy statyczne, które są aktualnie skonfigurowane na routerze R3. Użyj formuły no przed 

odpowiednią komendą. 

R3(config)#no ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2  

R3(config)#no ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 Serial0/0/1   

Krok 4: Sprawdź, czy trasy nadal znajdują się w tablicy routingu. 

R3#_________________________________ 

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area 

       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR 

       P - periodic downloaded static route 

 

Gateway of last resort is not set 

 

     172.16.0.0/22 is subnetted, 1 subnets 

S       172.16.0.0 [1/0] via 192.168.1.2 

C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1 

C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 

 

R3 ma teraz tylko jedną trasę do sieci 172.16.0.0/24, 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 i 172.16.3.0/24. Ruch 
przeznaczony do tych sieci będzie wysyłany na adres 192.168.1.2 routera R2. 

Krok 5: Wykorzystaj komendę ping do sprawdzenia łączności pomiędzy hostami: PC3 i PC1.  

Czy test ping z PC3 do PC1 zakończył się sukcesem? ________ 

Test ping powinien zakończyć się sukcesem, ponieważ na routerze R3 znajduje się trasa do sieci 
172.16.3.0, a router R1 może zwrócić pakiet dzięki trasie domyślnej. 

Zadanie 12: Podsumowanie, refleksje i dokumentacja 

Podczas tego ćwiczenia: 

• Skonfigurowałeś swoją pierwszą sieć, która stosuje kombinację routingu statycznego i 
domyślnego w celu zapewnienia łączności wszystkich sieci. 

• Obserwowałeś, w jaki sposób trasy są umieszczane w tablicy routingu po poprawnej konfiguracji i 
aktywacji interfejsu. 

• Nauczyłeś się, w jaki sposób skonfigurować trasy statyczne do sieci, które nie są bezpośrednio 
połączone. 

• Nauczyłeś się, jak skonfigurować trasę domyślną, która jest używana do przekazywania pakietów 
przeznaczonych dla nieznanych sieci. 

• Nauczyłeś się, jak zredukować rozmiar tablicy routingu poprzez podsumowanie kilku sieci do 
jednej trasy. 
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Prawdopodobnie napotkałeś pewne problemy w trakcie konfiguracji fizycznych urządzeń. Zapewne 
nauczyłeś się, jak sobie z nimi radzić. Przygotuj komentarz, który mógłby być pomocny podczas 
kolejnych ćwiczeń. 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Na koniec powinieneś przygotować dokumentację implementacji sieci. Na każdym routerze przechwyć 
wynik poniższych komend i zapisz go do pliku tekstowego (.txt) w celu późniejszego wykorzystania.  

• show running-config 

• show ip route 

• show ip interface brief 

Jeśli nie pamiętasz, w jaki sposób można przechwycić wynik komendy, wróć do ćwiczenia 1.5.1. 

Zadanie 13: Porządkowanie i zakończenie 

Wyczyść konfigurację i przeładuj routery. Odłącz i przechowaj okablowanie. Na hostach posiadających 
połączenie z innymi sieciami (np. siecią szkolną lub Internetem) przywróć połączenia i ustawienia TCP/IP. 

Zadanie 14: Wyzwanie 

Aby udokumentować podróż pakietu ping z urządzenia źródłowego do docelowego, wypełnij puste pola 
poniższego zadania. Jeśli potrzebujesz pomocy, zajrzyj do sekcji 1.4 "Funkcje wyznaczania trasy i 
przełączania". 

1. Proces ICMP na PC3 przygotowuje żądanie ping dla PC2 i wysyła to żądanie do procesu IP. 

2. Proces IP na PC3 dokonuje enkapsulacji pakietu ping ze źródłowym adresem IP 
____________________ i docelowym adresem IP _______________________________. 

3. Następnie PC3 dodaje do pakietu źródłowy adres MAC________ (podaj nazwę urządzenia) 
i docelowy adres MAC ________ (podaj nazwę urządzenia)______________. 

4. Następnie PC3 wysyła ramkę do medium (jako zakodowany strumień bitów). 

5. R3 odbiera strumień bitów na swoim interfejsie _____________.  Docelowy adres MAC zostaje 
dopasowany do adresu MAC interfejsu (do którego przybył) i R3 zdejmuje nagłówek Ethernet. 

6. R3 szuka docelowego adresu IP _______________ w swojej tablicy routingu. Ten cel ma adres 
IP następnego skoku: ________________. Adres IP następnego skoku jest osiągalny na 
interfejsie ____________. 

7. R3 dokonuje enkapsulacji pakietu w ramkę HDLC i przekazuje ją do odpowiedniego interfejsu. 
(Jeśli jest to połączenie point-to-point, to adres nie jest potrzebny. Jednakże pole adresu w 
pakiecie HDLC zawiera wartość 0x8F.) 

8. R2 odbiera ramkę na interfejsie ____________. Ponieważ jest to ramka HDLC, R2 zdejmuje 
nagłówek i poszukuje docelowego adres IP __________________ w swojej tablicy routingu. Ten 
adres docelowy jest bezpośrednio połączony z interfejsem ___________. 

9. R2 dokonuje enkapsulacji żądania ping w ramkę ze źródłowym adresem MAC urządzenia ____ 
_____ (podaj nazwę) i docelowym adresem MAC urządzenia ________. 
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10. Następnie R2 wysyła ramkę do medium w postaci zakodowanego strumienia bitów. 

11. PC2 odbiera strumień bitów na swoim interfejsie ______ Docelowy adres MAC pasuje do adresu 
MAC komputera PC2, zatem PC2 usuwa nagłówek Ethernet. 

12. Proces IP na PC2 sprawdza, czy adres IP ___________ pasuje do własnego adresu IP. 
Następnie PC2 przekazuje dane do procesu ICMP. 

13. Proces ICMP na PC2 przygotowuje odpowiedź ping dla PC3 i wysyła ją do procesu IP. 

14. Proces IP na PC2 dokonuje enkapsulacji pakietu ping ze źródłowym adresem IP 
________________ i docelowym adresem IP _______________.  

15. Następnie PC2 dodaje do pakietu źródłowy adres MAC __________  (podaj nazwę urządzenia) i 
docelowy adres MAC __________ (podaj nazwę urządzenia). 

16. PC2 wysyła ramkę do medium (jako zakodowany strumień bitów). 

17. R2 odbiera strumień bitów na swoim interfejsie _____________.  Docelowy adres MAC zostaje 
dopasowany do adresu MAC interfejsu (do którego przybył) i R2 zdejmuje nagłówek Ethernet. 

18. R2 szuka docelowego adresu IP _______________ w swojej tablicy routingu. Ten cel ma adres 
IP następnego skoku: ________________. Adres IP następnego skoku jest osiągalny na 
interfejsie _____________. 

19. R2 dokonuje enkapsulacji pakietu w ramkę HDLC i przekazuje ją do odpowiedniego interfejsu. 
(Jeśli jest to połączenie point-to-point, to adres nie jest potrzebny. Jednakże pole adresu 
w pakiecie HDLC zawiera wartość 0x8F.) 

20. R3 odbiera ramkę na interfejsie ____________. Ponieważ jest to ramka HDLC, R3 zdejmuje 
nagłówek i poszukuje docelowego adres IP __________________ w swojej tablicy routingu. Ten 
adres docelowy jest bezpośrednio połączony z interfejsem ___________. 

21. R3 dokonuje enkapsulacji żądania ping w ramkę ze źródłowym adresem MAC urządzenia ____ 
_____ (podaj nazwę) i docelowym adresem MAC urządzenia ________. 

22. Następnie R3 wysyła ramkę do medium w postaci zakodowanego strumienia bitów. 

23. PC3 odbiera strumień bitów na swoim interfejsie ___________.  Docelowy adres MAC pasuje do 
adresu MAC komputera PC3, zatem PC3 usuwa nagłówek Ethernet. 

24. Proces IP na PC3 sprawdza, czy adres IP ___________ pasuje do własnego adresu IP. 
Następnie PC3 przekazuje dane do procesu ICMP. 

25. ICMP wysyła wiadomość informującą o sukcesie operacji do aplikacji, która zainicjowała 
komunikację. 

 


