
Test Practic PR – var A 

 
 

OBSERVAȚII: 

 Adresele de pe interfețele fizice reale din topologie sunt deja configurate! 

o Pentru fiecare router, ultimul octet va fi reprezentat de numărul de pe topologie 

al routerului (Exemplu:.4 pentru R4, .5 pentru R5 etc.) 

 Nu există doar un singur mod de rezolvare a unor task-uri. Orice soluție aplicată de voi 

care respectă cerința și obține rezultatul dorit va fi punctată. 

 Punctarea se face la nivel de subpunct.  

 Singurul site pe care aveți voie să îl accesați este cisco.com 

 Sigura formă de documentație cu care aveți voie este cartea de PR în format electronic. 

 Nu este permisă rularea altor protocoale de rutare decât cele specificate în cerință 

 Nu este permisă rularea unui protocol de rutare pe interfețe pe care nu este specificat în 

cerință 

 Nu folosiți rute statice decât dacă task-ul specifică în mod explicit utilizarea lor! 

 Încercați să vă salvați cât mai des configurațiile! 

 



1. Configurați hostname-urile routerelor și adresele IP ale interfețelor de loopback conform tabelul 

de mai jos.  

a. Folosiți numai rețelele și subrețele din topologie 

R1 Lo0 11.10.1.1 /24 R2 Lo0 12.14.14.1 /24 

 Lo1 11.10.2.1 /24 R3 Lo0 13.13.13.1 /24 
R5 Lo0 15.12.13.1 /26 R4 Lo1 14.14.14.1 /24 

 Lo1 15.12.13.65 /26    
 Lo2 15.15.15.1 /24    

 

10 points 

 

Task total: 10 points 

 

2. OSPF – AS 100 

a. Configurați OSPF aria 0 pe segmentul Ethernet dintre R2 și R5.  

3 points 

b. Configurați OSPF aria 1 pe segmentul Serial dintre R1 și R2 și pe interfața de loopback 

lo0 a lui R2.  

3 points 

c. Configurați OSPF aria 2 pe interfața lo0 a lui R1. 

3 points 

d. Configure rețeaua OSPF astfel încât să aveți ping între R5 și interfața lo0 a lui R1  

6 points 

e. Configurați rețeaua OSPF astfel încât R2 să fie mereu ales DR pe legătura dintre R2 și R5.  

4 points 

f. Introduceți în OSPF, ca rute externe cu cost cumulativ, DOAR interfețele lo0 și lo1 ale lui 

R5. 

5 points 

g. Introduceți în OSPF rețeaua lo2 a lui R2 ca rută internă în aria 0. 

1 points 

h. Sumarizați rețele de pe lo0 și lo1 ale lui R5.  

5 points 

i. Configurați aria 2 astfel încât această să nu accepte LSA-uri de tip 5. Verificați acest 

lucru. 

5 points 

 

Task total: 35 points 

3. IPv6 

a. Configurați adresa 2001:1::1/64 pe interfața lo1 a lui R1.  

2 points 



b. Configurați adresa 2001:2::/64 pe interfața lo2 a lui R5. Ultimii 64 de biți ai adresei 

trebuie generați folosind metoda EUI-64. 

2 points 

c. Configurați un tunel MCT între R1 și R5 astfel încât să existe conectivitate între lo1 a lui 

R1 și lo2 a lui R5. Pentru acest task este permisă folosirea rutelor statice. 

8 points 

 

Task total (excluding bonus): 12 points 

 

4. Route filtering 

a. Pe R2, filtrați rețeaua 15.12.13.0/25 astfel încât aceasta să nu fie instalată în tabela de 

rutare. R1 trebuie să aibă în continuare această rețea în tabela sa de rutare.  

Hint: este posibil să trebuiască să restartați procesul OSPF pentru a vedea diferențele 

în tabela de rutare.   

5. 8 points 

 

Task total (excluding bonus): 8 points 

6. BGP 

a. Configurați următoarele adiacențe iBGP  în AS-ul 100: 

i. R2-R5 – adiacența trebuie realizată peste interfețele de loopback 

ii. R1-R2 – adiacența trebuie realizată peste interfețele de loopback 

iii. R3-R4 – adiacența nu trebuie realizată peste interfețele de loopback 

10 points 

b. Configurați eBGP între R4-R5. Adiacența trebuie realizată direct peste interfețele fizice, 

fără a folosi interfețe de loopback. 

5 points 

c. Configurați eBGP între R2 și R3 folosind interfețele de loopback pentru stabilirea 

adiacenței. Folosirea rutelor statice este permisă pentru acest task. 

5 points 

d. Introduceți rețeaua lo1 a lui R4 în BGP cu codul de origine “?” 

5 points 

e. Configurați rețeaua astfel încât R1 să poată da ping din interfața sa de loopback lo0 în 

interfața lo1 a lui R4. Nu este permisă folosirea rutelor statice. 

10 points 

 

Task total: 35 points 

 Exam total: 100 points 


