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Packet Tracer - Reprezentarea Rețelei (Versiunea Instructorului) 

Topologie 

 

Obiective 

Partea 1: Introducere despre programul Packet Tracer 

Partea 2: Explorarea rețelelor LAN, WAN și a Internetului 

Context 

Packet Tracer este un program software amuzant, portabil și flexibil ce vă va ajuta să studiați la CCNA (Cisco 
Certified Network Associate).Packet Tracer vă permite să experimentați comportamentul rețelei, să construiți 
modele de rețea și să vă puneți întrebări de genul "ce s-ar întâmpla dacă".În această activitate veți explora o 
rețea relativ complexă care evidențiază câteva dintre caracteristicile Packet Tracer-ului.În timp ce veți face 
asta, veți învăța cum să accesați tutorialele și opțiunea de Help (Ajutor).De asemenea, veți învăța și cum să 
treceți de la mai multe modele și medii de lucru.În final, veți explora modul în care Paket Tracer-ul 
funcționează ca un instrument de modelare pentru reprezentarea rețelelor. 
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Notă: Este important să înțelegeți tot ceea ce faceți și vedeți în această activitate.Puteți explora rețea 
singuri.Dacă doriți să procedați într-o manieră sistematică, urmați pașii de mai jos.Răspundeți la întrebări cât 
mai exact. 

 

Part 1: Introducere în Packet Tracer 

Dimensiunea unei rețele este mai mare decât majoritatea rețelelor pe care le întâlniți în acest curs (de 
asemenea, veți vedea această topologie deseori în cursurile dumneavoastră la Networking Academy).Este 
posibil să aveți nevoie să ajustrați dimensiunea ferestrei Packet Tracer pentru a vedea întreaga rețea.Dacă 
este cazul, puteți folosi instrumentele de apropiere/depărtare pentru a ajuta dimensiunea ferestrei Packet 
Tracer-ului. 

Step 1: Accesați paginile de Ajutor din Packet Tracer, tutorialele video și resursele online. 

a. Accesați paginile de Ajutor din Packet Tracer în două modalități: 

1) Dați clic pe pictograma cu semnul întrebării din colțul dreapta-sus din bara de instrumente. 

2) Dați clic pe meniul Help (Ajutor) și apoi alegeți Contents (Conținut). 

b. Accesați tutorialele video din Packet Tracer prin clic pe Help> Tutorials.Aceste filmulețe sunt demonstrații 
vizuale ale informației găsite în paginile Help și ale mai multor aspecte ale programului Packet 
Tracer.Înainte de a începe această activitate, ar trebui să vă familiarizați cu interfața Packet Tracer-ului și 
cu modul de Simulare.  

1) Vizualizați filmulețul Interface Overview din secțiunea Getting Started din Tutorials. 

2) Vizualizați filmulețul Simulation Environment din secțiunea Realtime and Simulation Modes din 
Tutorials. 

c. Găsiți tutorialul “Configuring Devices Using the Desktop Tab”.Vizualizați prima parte pentru a răspunde la 
următoarea întrebare: Ce informație puteți configura în fereastra IP Configuration?  

Step 2: Treceți de la modul Realtime și Simulation și invers. 

a. Găsiți cuvântul Realtime în colțul din dreapta sus al interfeței Packet Tracer.În modul Realtime, rețeaua 
dumneavoastră funcționează mereu precum o rețea reală, chiar dacă lucrați în rețea sau nu.Configurările 
dumneavoastră sunt realizate în timp real, iar rețeaua răspunde aproape în timp real. 

b. Dați clic pe tab-ul din spatele tab-ului Realtime pentru a trece în modul Simulation.În modul Simulation 
puteți observa cum funcționează rețeaua, observând căile urmate de date și inspectând în detaliu 
pachetele de date. 

c. În panoul Simulation, clic pe Auto Capture / Play.Acum ar trebui să vedeți pachetele de date, 
reprezentate sub formă de plicuri cu diferite culori, care trec între echipamente. 

d. Clic din nou pe Auto Capture / Play pentru a pune pauză la simulare.  

e. Clic pe Capture / Forward pentru a naviga în simulare.Dați clic pe buton de câteva ori pentru a vedea 
efectul.  

f. În topologia rețelei din stânga, dați clic pe unul dintre plicurile unui echipament intermediar și investigați 
ce este înăuntru.De-a lungul cursurilor de CCNA, veți învăța însemnătatea lucrurilor din interiorul 
plicurilor.Pentru moment, puteți răspunde la următoarele întrebări: 

- Sub fila OSI Model, câte In Layers și Out Layers au informațiiSub filele Inbound PDU Details și 

Outbound PDU, care sunt heading-urile secțiunilor principale?  

- Dați clic înainte și înapoi între filele Inbound PDU Details și Outbound PDU Details.Observați 

modificarea informației? Dacă da, cum?  
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g. Dați clic pe butonul Toggle de deasupra filei Simulation din colțtul din dreapta sus pentru a vă reîntoarce 
în modul Simulation. 

Step 3: Comutați între vizualizările Logical și Physical. 

a. Găsiți cuvântul Logical și colțul din stânga sus din interfața Packet Tracer.Momentan vă aflați în spațiul 
de lucru Logical, unde veți petrece majoritatea timpului construind, configurând, investigând și depanând 
rețele.  

Notă: Deși puteți adăuga o hartă geografică ca imagine de background pentru spațiul de lucru Logical, 
de obicei nu are legătură cu locația fizică actuală a echipamentelor.  

b. Dați clic pe fila de sub Logical pentru a trece în spațiul de lucru Physical.Scopul spațiului de lucru 
Physical este acela de a da o dimensiune fizică topologiei de rețea Logical.Vă oferă o idee cu privire la 
sensul scalei și amplasării (modul în care rețeaua dumneavoastră poate părea în mediul real).  

c. În timpul studiilor CCNA, veți utiliza și acest spațiu de lucru.Pentru moment, trebuie să știți doar că este 
disponibil pentru utilizare.Pentru a afla mai multe despre spațiul de lucru Physical, consultați fișierele de 
Help și tutorialele video. 

d. Dați clic pe butonul Toggle de sub Physical din colțul din dreapta sus pentru a reveni la spațiu de lucru 
Logical. 

Part 2: Explorarea rețelelor LAN, WAN și a Internetului 

Modelul de rețea din această activitate cuprinde o mare parte din tehnologiile pe care le veți stăpâni în urma 
studiilor CCNA.Acesta reprezintă o versiune simplificată pentru modul în care poate arăta o rețea a unei 
întreprinderi mici sau mijlocii.Puteți explora rețeaua singuri.Când sunteți gata, efectuați următorii pași și 
răspundeți la întrebări.  

Step 1: Identificați componentele comune ale unei rețele reprezentate în Packet Tracer. 

a. Bara de instrumente Icon are diferite categorii de componente de rețea.Ar trebui să vedeți categoriile care 
corespund echipamentelor intermediare, finale și mediului.Categoria Connections reprezintă mediul de 
rețea suportat de Packet Tracer.De asemenea, există și o categorie End Devices și două categorii 
specifice Packet Tracer-ului: Custom Made Devices și Multiuser Connection.  

b. Afișați categoriile echipamentelor intermediare. 

c. Fără a intra în cloud-ul Internet sau Intranet, câte pictograme din topologie reprezintă echipamente 
endpoint (doar o conexiune care duce la ele)?  

d. Fără a număra cele două cloud-uri, câte pictograme din topologie reprezintă echipamente intermediare 
(mai multe conexiuni care duc la ele)?  

e. Câte din echipamentele intermediare sunt routere?  

f. Câte echipamente finale nu sunt calculatoare de tip desktop? 8 

g. Câte tipuri diferite de conexiuni sunt utilizate în topologia de rețea? 4 

h. De ce nu există o pictogramă de conexiune pentru wireless în  

Step 2: Explicați scopul echipamentelor. 

a. În Packet Tracer, echipamentul Server-PT se poate comporta ca un server.Desktop-urile și laptop-urile nu 
se pot conecta ca un server.Este un lucru adevărat în lumea reală? 
 

b. Enumerați cel puțin două funcții ale echipamentelor intermediare. Afișați cel puțin două criterii pentru 
alegerea mediului de rețea. 
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Step 3: Comparați LAN-urile și WAN-urile. 

a. Explicați diferența dintre un LAN și un WAN.Dați câte un exemplu pentru fiecare. 

b. În rețeaua din Packet Tracer, câte WAN-uri vedeți?  

c. Câte LAN-uri observați? Sunt trei, pot fi identificate ușor deoarece fiecare are o graniță și o etichetă. 

d. Internetul din rețeaua Packet Tracer este simplificat și nu reprezintă structura și forma Internetului 
real.Descrieți pe scurt Internet. Care sunt câteva din mijloacele obișnuite prin care un utilizator casnic se 
conectează la Internet?  

e. Care sunt câteva metode comune prin care companiile se pot conecta la Internet în zone 
dumneavoastră?  

Provocare 

Acum că ați avut o oportunitate să explorați rețeaua reprezentată în această activitate în Packet Tracer, 
probabil ați dobândit câteva aptitudini pe care vi le-ați dori să le încercați.Sau poate ați dori o oportunitate să 
explorați această rețea în mai multe detalii.Realizând că majoritatea lucrurilor pe care le-ați văzut și 
experimentat în Packet Tracer sunt sub nivelul aptitudinilor dumneavoastră, iată câteva provocări pe care ați 
dori să le încercați.Nu vă îngrijorați în cazul în care nu le puteți rezolva.Veți fi un utilizator și designer de rețea 
maestru în Packet Tracer în curând. 

 Adăugați un echipament final la topologie și conectați unul din LAN-uri.De ce anume mai are nevoie acest 

echipament pentru a trimite date altor utilizatori finali? Puteți furniza această informație? Există o 

modalitate prin care puteți să verificați dacă ați conectat corect echipamentul? 

 Adăugați un echipament intermediar nou la una din rețele și conectați-l la unul din LAN-uri sau WAN-

uri.De ce anume mai are nevoie echipamentul pentru a se comporta ca un echipament intermediar cu 

celelalte echipamentele din rețea? 

 Deschideți o nouă instanță de Packet Tracer.Creați o nouă rețea cu minim două LAN-uri conectate printr-

un WAN.Conectați toate echipamentele.Investigați activitatea originală în Packet Tracer pentru a vedea 

ce ați mai putea necesita pentru a face rețeaua funcțională.Înregistrați ideile și salvați fișierul Packet 

Tracer.Este posibil să doriți să revizitați rețeaua după ce ați mai căpătat câteva aptitudini. 
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Rubrica Scorului Sugerat 

Secțiunea Activitate 

Locația 

Întrebării 

Puncte 

Posibile 

Punctaj 

obținut 

Partea 1: Introducere 
despre programul Packet 
Tracer 

Pasul 1c 4  

Pasul 2F 6  

Total Partea 1 10  

Partea 2: Explorarea 
rețelelor LAN, WAN și a 
Internetului 

Pasul 1b 5  

Pasul 1c 5  

Pasul 1d 5  

Pasul 1e 5  

Pasul 1f 5  

Pasul 1g 5  

Pasul 1h 6  

Pasul 2a 6  

Pasul 2b 6  

Pas 2c 6  

Pasul 3a 6  

Pasul 3b 6  

Pas 3c 6  

Pas 3d 6  

Pas 3e 6  

Pasul 3f 6  

Total Partea 2 90  

Scor Total 100  

 

 


