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CCIE, a technologia

• Routing and Switching

• Security

• Service Provider

• Storage Networking

• Voice

• Wireless



CCIE Routing and Switching Written Exam #350-001
Ogólnie

• Anglojęzyczny

• 120 minut

• 90-110 pytań

• wielokrotnego wyboru

• z podpunktami

• masa schematów/rysunków

• masa output z CLI do analizy

• nie ma możliwości cofania się

• koszt 350$ + opłata centrum certyfikacyjnego

• ważny 3 lata, ale po max. 18 miesiącach trzeba podejść do laba

• wynik satysfakcjonujący – różny, ale trzeba celować w >=80%



• Routing
– statyczny

– dynamiczny (RIP v1/v2, EIGRP, OSPF, BGP)

– ODR

– redystrybucja (z wykorzystaniem route-map, offset list, distribuate list, distance, 
modyfikacja atrybutów)

– troubleshooting pętli routingu

– RIB + interakcje pomiędzy poszczególnymi protokołami

– PBR

• Switching
– wszelkie odmiany STP + funkcjonalności STP jak Loop gurad, UplinkFast, 

UDLD, storm contol,....

– VTP + trunking

– Etherchannel/LACP/PACP

– Bridging/Fallback bridging

– SPAN/RSPAN
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• WAN
– Frame Relay we wszystkich konfiguracjach

– FrameRelay over PPP

– PPP/HDCL

• QoS
– zarówno MQC jak i CAR

– Policing

– Shaping

– Markowanie ruchu

– WRED/RED

– NBAR

– SRR, MDRR

– CBWFQ

– FRTS
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• Mulicast
– PIM – sparse/dense/sparse-dense mode

– MSDP

– IGMP

– Static RP/Auto RP/BSR

– Anycast RP

• Security
– ACL

– CBAC

– 802.1x

– security features: IP source guard, ARP Inspection, traffic export, .....

• IPv6
– podstawowa konfiguracja, również na FR

– OSPFv3/RIPv6/EIGRPv6/BGPv6

– Tunelowanie: statyczne, GRE v6, v6v4, ISATAP
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• MPLS
– LSR/LSP

– Dystrybucja i format znaczników MPLS- Label

• Serwisy
– VRRP/HSRP/GLBP

– NAT

– DHCP

– NTP

– WCCP

– Logging

– Syslog

I to tylko na pisemny .... na labie jeszcze więcej, ale o tym zaraz
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• Switching
– konfiguracja PoE

• MPLS
– MPLS L3 VPN 

– VRF

• Security
– CoPP

– IPS

• Serwisy
– SLA

– Netflow
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zakres v4 od 18-ego października 2009



Czas

CCIE Routing and Switching Written Exam #350-001
Główne problemy



Lista lektur

CCIE Routing and Switching Exam Certification Guide, 
Third Edition

Cisco 360 Learning Program for CCIE R&S
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Zalecenia



To był dużo dużo dużo łatwiejsza część
egzaminu

czas na hardcore = lab ☺



Lab Exam
Informacje ogólne

• koszt 1400$
• miejsce egzaminu – najbliżej w Brukseli, więc dochodzi jeszcze samolot 

~300Euro + Hotel (NH Brussels Airport Hotel 300 metrów na pichotkę) 
~200Euro

• czas trwania 8 godzin w przerwą na obiad po 4 godzinach – obiad w cenie ☺
• egzamin zaczyna się o 8:00, trzeba być około 15 minut wcześniej z dowodem 

tożsamości ze zdjęciem (tego samego dnia o 19:45 można wrócić do Polski)
• na egzamin nie można NIC wnieść, wszystko dostaje się na miejscu
• na koniec trzeba oddać wszystko, włącznie z ponumerowanymi kartkami do 

notatek
• nie można nic pisać na arkuszach z treścią
• można chodzić ile się chce do toalety, jest dostępna woda/napoje, można 

wyjść zegzaminu w każdej chwili
• zdawalność to 15% szczęściarzy – ale do tego dojdziemy
• co dwa lata w celu zachowania ważności egzaminu wymagane recertyfikacja 

– na szczęście tylko części pisemnej



Lab Exam
Informacje ogólne – wynik egzaminu

• Egzamin sprawdza skrypt, wynik jest zazwyczaj na skrzynce 
następnego dnia rano, w sytuacjach wyjątkowych do 48h.

• Po niezdanym egzaminie ma się 14 dni na zgłoszenie tzn. reread`a. 
Koszt reread`a to 250$ i zmienił tylko 0,03% wyników � w praktyce, 
szkoda pieniędzy.

• Wynik egzaminu wygląda tak:

– zdałeś = informacja „congratulations”, numer CCIE i nic więcej – ale w 
sumie czy coś więcej jest wtedy ważne

– nie zdałeś = bardzo bardzo ogólna informacja ile procent dostałeś za 
każdą z sekcji i nic więcej !!! więc tak naprawdę, nigdy się nie wie co 
było źle i dlaczego zostało zakwalifikowane jako źle �



Lab Exam
Informacje ogólne – ocenianie

• Całość egzaminu składa się z 6-8 sekcji (i to tylko ich procenty 
widać na wyniku), zazwyczaj:

Switching

IGP (protokoły routing + redystrybucji)

EGP (BGP)

IPv6

Muliticast

Services (wszelkie IP Services, QoS, Security, ...) – czasami QoS i 
Security jest osobnymi sekcjami

• Każda z sekcji składa się z od 2 do kilkunastu poleceń, które są
punktowane (zazwyczj 2,3 lub 4 punkty).Każde z poleceń składą
się z 1 do 4 podpoleceń. Zrobienie któregokolwiek z podpoleceń
źle, powoduje brak punktów za CAŁE polecenie.



Lab Exam
Informacje ogólne – proktorzy

• na sali jest od 1 do 3 proktorów, którzy „służą” pomocą. 
W praktyce można tych ludzi pytać o problemy 
sprzętowe z zestawem i rozumienie treści polecenia –
chociaż to ostatnie trzeba robić bardzo umiejętnie, a i tak 
zazwyczaj kończy się na odpowiedzi „it is your 
choice/decision”

• proktorzy zazwyczaj nie znają zadania, które robisz !!!

• pytanie do proktora co 5 minut powoduje jego agresję –
warto grupować pytania ☺



Lab Exam
Informacje ogólne - rack

W czasie egzaminu dokonuje się konfiguracji na:

2 x 3725 series routers - IOS 12.4 mainline – Advanced Enterprise Services 
4 x 3825 series routers - IOS 12.4 mainline – Advanced Enterprise Services 
2 x Catalyst 3550 series switches running IOS version 12.2 – IP Services 
2 x Catalyst 3560 Series switches running IOS version 12.2 - Advanced IP Services 

Do tego są jeszcze 2 lub 3 routery BackBone, z którymi trzeba się peer`ować i które 
wstrzykują masę informacji w tablice routingu naszego laba oraz switch FR – do 

tego sprzęt nie ma żadnego dostępu

Egzamin nie obejmuje kwestii kableków, ale trzeba sprawdzić czy wszystko 
podłączone jest jak należy – nie ma gwarancji, że wszystko działa/jest 

podłączone jak powinno być.

Sprzęt nie jest widoczny, więc całość walidacji jest zdalna

Dysponujemy PC-tem z zainstalowanym programem SecureCRT, IE6.0 i 
notatnikiem



Lab Exam
Informacje ogólne – sala egzaminacyjna

Open-Space, składa się z około 20 stanowisk, jednocześnie na sali 
może być około 12 osób: około 6xR&S, 2xService Provide, 

2xSecurity i 2xVoice. 

Z tymi ostatnimi jest największy problem, go zazwyczaj po obiedzie 
zaczynają dzwonić telefony czy są odsłuchiwane zapowiedzi na 

zestawie głośnomówiącym

Na Sali jest dość chłodno – zalecany sweterek ☺
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Informacje ogólne – czym dysponujemy na egzaminie

• Kolorowymi kretkami + ponumerowanymi kartki

• Poleceniem, w skład którego wchodzą fizyczne schematy konfigurowanej 
sieci + logiczne. Te ostatnie bardzo różnie wyglądające, w związku z czym 
w większości przpadków i tak nadają się do przerysowania po naszemu i 
dorysowania potrzebnych informacji.

• Offline`ową wersją „configuration guide”
do przełączników:

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3560/software/relea
se/12.2_44_se/configuration/guide/scg.html

oraz routerów:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/tsd_products_support_confi
gure.html

umiejątność szybkiego przeszukiwania tych matieriałów jest jednym w bardzo 
ważnych elementówsukcesu na egzaminie



Lab Exam
Informacje ogólne – na co zwrócić szczególną uwagę

• !!! Przeczytaj CAŁY lab !!! dopiero potem działaj
• Najpierw narysuj schematy, potem konfiguracja
• Sprawdź przy okazji konfiguracji interfejsów czy sąsiednie urządzenia się widzą

– eliminacja problemów sprzętowych/kablowych
• Na bieżącą weryfikuj WSZYSTKO – dużo dużo show – upewniaj się, że każdy 

krok jest zrobiony dobrze
• Po zakończeniu konfiguracji sekcji Switching i IGP, zrestartuj wszystkie

urządzenia, upewnij się, że wszystkie sesje nawiązały się poprawnie i użyj 
skryptu tcl do testowania osiągalności przez sieć

• Jeśli rozwiązanie jakiegoś podpunktu zajmuje więcej niż 10 minut, wróć do niego 
później, inaczej nie starczy czasu, którego i tak jest bardzo mało

• Sprawnie poruszaj się po configuration guide – nie można pamiętać wszystkiego
• Często zapisuj konfigurację
• Nie komplikuj, rozwiązanie możliwie najprostsze jest najlepsze (w szczególności 

nikt nie wymaga optymalizacji ruchu przez sieć !!!)
• Lab powinieneś skończyć po max. 6-7 godzinach, a ostatnie 1-2 godziny 

poświęcić na sprawdzenie wszystkiego jeszcze raz od nowa
• Nie dokonuje nerwowych/kluczowych zmian na <30minut przed końcem 

egzaminu
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Informacje ogólne – interpretacja poleceń

Nigdy, ale to nigdy nie ma miejsca na dowolność w 
konfiguracji – jeżeli, coś w danym punkcie 

pozostawia pole do manewru to na pewno jest 
określone gdzieś indziej i dlatego takie ważne jest 

przeczytanie na początku całego labu.
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Informacje ogólne – jak się przygotować

• Zapomnieć o życiu osobistym na conajmniej pół roku �

• Wziąść udział w bootcamp – zazwyczaj dwa tygodnie orki 
po 16 godzin dziennie, niestety poza granicami Polski, koszt 
samego bootcamp to niestety około 10 000 $. Według mnie 

bardzo dobre bootcamp`y to CIERS360/NMC pod 
Waszyngtonem USA http://cisco360.cisco.com/

http://www.netmasterclass.com/

• Robić dużo labów – około 20-tu dostanie się w ramach 
CIERS360, inne to Internetwork Expert lub IP Expert.

• Skąd wziąść sprzęt? Ja osobiście polecam:

http://www.gigavelocity.com/



Powodzenia ☺


