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Laborator - Crearea unei hărți a Internetului  

Obiective 

Partea 1: Testați Conectivitatea Rețelei Folosind Ping 

Partea 2: Urmăriți Ruta către un Server Remote folosind Windows Tracert 

Partea 3: Urmăriți o Rută la un Server Remote folosind Instrumente Software și bazate pe Web 

Partea 4: Comparați Rezultatele Comenzii Traceroute 

Context 

Software-ul de urmărire a rutelor este un utilitar care afișează rețeaua pe care trebuie să o traverseze datele 
de la utilizatorul de origine la o rețea de destinație aflată la distanță. 

Acest instrument de rețea este executat de obicei în linia de comandă după cum urmează: 

tracert <numele rețelei de destiație sau adresa echipamentului final> 

(siteme Microsoft Windows) 

sau 

traceroute <numele rețelei de destiație sau adresa echipamentului final> 

(Unix sau sisteme similare) 

Utilitarele de urmărire a rutei permite unui utilizator să determine calea sau rutele, precum și întârzierea dintr-
o rețea IP.Există câteva instrumente pentru a efectua această funcție. 

Instrumentul traceroute (sau tracert) este utilizat deseori pentru depanarea rețelei.Arătând o listă de routere 
ce trebuie traversate, se permite utilizatorului să identifice calea urmată pentru a accesa o anumită destinație 
în rețea sau între internetwork-uri.Fiecare router reprezintă un punct în care o rețea se conectează la o altă 
rețea și prin care pachetul de date a fost trimis.Numărul de routere este cunoscut ca număr de hopuri peste 
care au trecut datele de la sursă către destinație. 

Lista afișată vă poate ajuta la identificarea problemelor legate de fluxul de date atunci când încercați să 
accesați un serviciu cum ar fi un site web.De asemenea, poate fi util atunci când efectuați sarcini precum 
descărcarea de date.Dacă există mai multe site-uri web disponibile (oglinzi) pentru același fișier de date, 
puteți urmări fiecare oglindă pentru a vă face o idee cu privire la ce oglindă ar putea fi utilizată cel mai rapid. 

Două comenzi trace route de la aceeași sursă către aceeași destinație efectuate la momente diferite pot 
realiza diferite rezultate.Acest lucru se datorează ochiurilor din rețelele interconectate care cuprind abilitatea 
Internetului și a Protocoalelor Internetului să selecteze diferite căi prin care să trimită pachete. 

Instrumentele de urmărire a routelor bazate pe linia de comandă sunt de obicei cuprinse în sistemul de 
operare ale echipamentului final. 

Alte instrumente, cum ar fi VisualRoute™ sunt programe patentate care furnizează informații 
suplimentare.VisualRoute folosește informații disponibile online pentru a afișa grafic ruta. 

Acest laborator presupune instalarea de VisualRoute.În cazul în care calculatorul pe care îl utilizați nu are 
VisualRoute instalat, puteți descărca programul folosind următorul link: 

http://www.visualroute.com/download.html 

Dacă aveți probleme la descărcare sau instalare, cereți ajutor instructorului.Asigurați-vă că descărcați Lite 
Edition. 

http://www.visualroute.com/download.html
http://www.visualroute.com/download.html
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Scenariu 

Folosind o conexiune la Internet, veți utiliza trei utilitare de urmărire a rutei pentru a examina calea către 
rețelele de destinație.Această activitate ar trebui efectuată pe un calculator care are acces la Internet și la 
linia de comandă.Mai întâi, veți utiliza utilitarul tracer din Windows.Apoi, veți utiliza un instrument traceroute 
bazat pe web (http://www.subnetonline.com/pages/network-tools/online-traceroute.php).În final, veți utiliza 
programul traceroute VisualRoute. 

Resurse necesare 

1 Calculator (Windows 7, Vista sau XP cu acces la Internet) 

Partea 1: Testați Conectivitatea Rețelei Folosind Ping 

Pasul 1: Determinați dacă serverul remote este accesibil. 

Pentru a urmări o rută către o rețea aflată la distanță, calculatorul utilizat trebuie să aibă o conexiune 
funcțională la Internet. 

a. Primul instrument pe care îl vom utiliza este ping.Ping este un instrument utilizat pentru a testa dacă un 
host este accesibil.Pachete de informație sunt trimise la host-ul remote cu instrucțiuni pentru 
răspuns.Calculatorul local măsoară dacă un răspuns este primit la fiecare pachet și cât durează pentru ca 
acele pachete să traverseze rețeaua.Denumirea ping vine de la tehnologia de sonar activ în care un puls 
de sunet este trimis sub apă și reflectat de relief sau alte nave. 

b. De pe calculatorul dumneavoastră, dați clic pe pictograma Start, tastați cmd în câmpul Search 
programs and files, iar apoi apăsați Enter. 

 

c. În linia de comandă, tastați ping www.cisco.com. 

 

d. Prima linie din output afișează Fully Qualified Domain Name (FQDN) 
e144.dscb.akamaiedge.net.Urmează adresă IP 23.1.48.170.Cisco găzduiește același conținut web pe 

http://www.subnetonline.com/pages/network-tools/online-traceroute.php
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diferite servere din întreaga lume (cunoscute ca oglinzi).Așadar, în funcție de locul unde vă aflați din 
punct de vedere geografic, FQDN și adresa IP vor fi diferite. 

e. Din această porțiune a output-ului: 

 

4 ping-uri au fost trimise și a fost primit câte un răspuns de la fiecare ping.Deoarece s-a răspuns la 
fiecare ping, pierderea de pachete este de 0%.În medie, durează 54 ms (milisecunde) pentru ca 
pachetele să traverseze rețeaua.O milisecundă înseamnă 1/1,000 dintr-o secundă. 

Streaming video și jocurile online sunt două aplicații care sunt afectate atunci când se pierd pachete sau 
când apare o conexiune de rețea lentă.O determinare mai exactă a vitezei conexiunii la Internet poate fi 
determinată trimițând 100 ping-uri, în loc de 4 implicite.Iată cum trebuie să faceți asta: 

 

Iată cum arată output-ul: 

 

f. Acum dați ping la site-urile web Regional Internet Registry (RIR) localizate în diferite părți ale lumii. 

Pentru Africa: 

C:\> ping www.afrinic.net 

 

Pentru Australia: 

C:\> ping www.apnic.net 
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Pentru Europa: 

C:\> ping www.ripe.net 

 

Pentru America de Sud: 

C:\> ping lacnic.net 

 

Toate aceste ping-uri au fost executate de pe un calculator aflat în S.U.A. Ce se întâmplă cu timpul de 
ping mediu în milisecunde atunci când datele traversează în același continent (America de Nord) în 
comparație cu datele din America de Nord care traversează continente diferite? 

____________________________________________________________________________________ 

Ce este interesant cu privire la ping-urile care au fost trimise către site-ul web din Europa? 

____________________________________________________________________________________ 
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Partea 2: Urmăriți o Rută către un Server Remote folosind Tracert 

Pasul 1: Determinați ce rută a traficului de Internet duce la serverul remote. 

Având în vedere că a fost verificată accesibilitatea de bază folosind instrumentul ping, este util să priviți cu 
atenție la fiecare segment de rețea traversat.Pentru a face asta, instrumentul tracert va fi utilizat. 

a.   În linia de comandă, tastați tracert www.cisco.com. 

 

b. Salvați output-ul comenzii tracert într-un fișier text după cum urmează: 

1) Dați clic dreapta pe bara de titlu din fereastra Command Prompt și alegeți Edit > Select All. 

2) Dați din nou clic dreapta pe bara de titlu din fereastra Command Prompt și alegeți Edit > Copy. 

3) Deschideți Notepad: Windows Start > All Programs > Accessories > Notepad. 

4) Pentru a lipi output-ul în Notepad, alegeți Edit > Paste. 

5) Alegeți File > Save As și salvați fișierul Notepad pe desktop sub forma tracert1.txt. 

c. Executați tracert pentru fiecare site web de destinație și salvați output-ul în fișiere numerotate secvențial. 

C:\> tracert www.afrinic.net 

C:\> tracert www.lacnic.net 

d. Interpretarea output-urilor tracert 

Rutele urmărite pot trece peste mai multe hopuri și pentru un număr diferit de ISP-uri, în funcție de 
dimensiunea ISP-urilor și de locația hosturilor sursă și de destinație.Fiecare hop reprezintă un router.Un 
router este un tip specializat de calculator utilizat pentru a direcționa traficul pe Internet.Imaginați-vă că 
faceți o excursie cu mașina prin mai multe țări folosi autrostrăzi.În puncte diferite ale călătoriei ajungeți la 
o intersecție unde trebuie să selectați din mai multe drumuri.Imaginați-vă acum că există un echipament 
la fiecare intersecție care vă direcționează să urmați drumul corect până la destinația finală.Asta face un 
router pentru pachete într-o rețea. 
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Deoarece calculatoarele comunică mai mult în numere, nu în cuvinte, routerele sunt identificate în mod 
unic folosind adrese Ip (numere cu formatul x.x.x.x).Instrumentul tracert vă arată ce cale urmează un 
pachet pentru a accesa destinația finală.Instrumentul tracert vă dă o idee cu privire la rapiditatea cu care 
trece traficul prin fiecare segment al rețelei.Trei pachete sunt trimise la fiecare router din cale, iar timpul 
de revenire este măsurat în milisecunde.Acum utilizați această informație pentru a analiza rezultatele 
comenzii tracert pe www.cisco.com.Mai jos este întreaga comanda traceroute: 

 

Mai jos este breakdown-ul: 

 

În output-ul de mai sus, pachetele rezultate în urma comenzii tracert călătoresc de la calculatorul sursă 
către gateway-ul default al routerului local ((hop 1: 192.168.1.1) si mai departe către routerul POP (hop 2: 
10.18.20.1) al ISP-ului.Fiecare ISP are mai multe routere POP.Aceste routere POP sunt la marginea 
rețelei ISP-ului și sunt mijloacele prin care clienții se conectează la Internet.Pachetele călătoresc de-a 
lungul rețelei Verizon timp de 2 hopuri și apoi ajung la un router care aparține lui alter.net.Asta ar putea 
însemna că pachetele au ajuns la un alt ISP.Acest lucru este important deoarece uneori există pierderi de 
pachete în tranziția dintre ISP-uri, sau uneori un ISP este mai lent decât altul.Cum am putea afla dacă 
alter.net este un alt ISP sau același ISP? 

http://www.cisco.com/
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e. Există un instrument de Internet denumit whois.Acesta ne permite să determinăm cine deține un nume de 
domeniu.Un instrument whois bazat pe web se găsește la http://whois.domaintools.com/.Acest domeniu 
este deținut și de Verizon, conform instrumentului whois bazat pe web. 

 

Pentru sumarizare, traficul de Internet pornește dintr-un calculator de domiciliu și călătorește către 
routerul de domiciliu (hop 1).Apoi se conectează la ISP și trece prin rețeaua sa (hopurile de la 2 la 7) 
până când ajunge la serverul remote (hop 8).Acesta este un exemplu relativ neobișnuit în care există 
doar un ISP implicat de la început până la final.Este un lucru obișnuit să existe două sau mai multe ISP-
uri implicate așa cum se arată în următoarele exemple. 

http://whois.domaintools.com/
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f. Acum examinați un pachet care implică traficul de Internet care trece prin mai multe ISP-uri.Mai jos este 
tracert pentru www.afrinic.net: 

 

Ce se întâmplă la hopul 7? level3.net este de la același ISP ca și hopurile 2-6 sau de la unul diferite? 
Folosiți instrumentul whois pentru a răspunde la această întrebare. 

____________________________________________________________________________________ 

Ce se întâmplă la hopul 10 cu timpul necesar unui pachet să călătorească între Washington D.C. și Paris, 
în comparație cu hopurile 1-9? 

____________________________________________________________________________________ 

Ce se întâmplă la hopul 18? Realizați un whois lookup pe 168.209.201.74 folosind instrumentul 
whois.Cine deține această rețea? 

____________________________________________________________________________________ 

http://www.afrinic.net/
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g. Tastați tracert www.lacnic.net. 

 

Ce se întâmplă în hopul 7? 

____________________________________________________________________________________ 

Partea 3: Urmăriți o Rută la un Server Remote folosind Instrumente 

Software și bazate pe Web 

Pasul 1: Folosiți un instrument traceroute bazat pe web. 

a.   Folosind http://www.subnetonline.com/pages/network-tools/online-tracepath.php pentru a urmări ruta la 
următoarele site-uri web: 

www.cisco.com 

www.afrinic.net 

Capturați și salvați output-ul în Notepad. 

În ce măsură traceroute-ul este diferit atunci când mergeți la www.cisco.com din ecranul de comandă 
(vezi Partea 1) în comparație cu situația când accesați din site-ul web online? (Rezultatele 
dumneavoastră pot varia în funcție de unde vă aflați din punct de vedere geografic și de ce ISP asigură 
conectivitate școlii dumneavoastră.) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Comparați tracert-ul din Partea 1 care merge în Africa cu cel care merge în Africa din interfața web.Ce 
diferență ați observat? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

http://www.subnetonline.com/pages/network-tools/online-tracepath.php
http://www.cisco.com/
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Unele traceroute-uri conțin prescurtarea asymm.Aveți idee ce înseamnă? Care este semnificația ei? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Pasul 2: Folosiți VisualRoute Lite Edition 

VisualRoute este un program de traceroute patentat care poate afișa grafic rezultatele urmăririi căilor. 

a.    Descărcați VisualRoute Lite Edition de la următorul link dacă nu este deja instalat: 

http://www.visualroute.com/download.html 

Dacă aveți probleme la descărcare sau instalare, cereți ajutor instructorului.Asigurați-vă că descărcați Lite 
Edition. 

b. Folosind VisualRoute 2010 Lite Edition, urmăriți rutele la www.cisco.com. 

c. Înregistrați adresele IP din cale în Notepad. 

 

Partea 4: Comparați Rezultatele lui Traceroute 

Comparați rezultatele lui traceroute la www.cisco.com din Părțile 2 și 3. 

http://www.visualroute.com/download.html
http://www.visualroute.com/download.html
http://www.cisco.com/
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Pasul 1: Afișați calea la www.cisco.com folosind tracert. 

Pasul 2: Afișați calea la www.cisco.com folosind instrumentul bazat pe web de pe 

subnetonline.com. 

Pasul 3: Afișați calea la www.cisco.com folosind VisualRoute Lite Edition. 

Toate utilitarele au folosit aceleași căi la www.cisco.com? Justificați. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Reflecție 

Vizualizând traceroute prin trei instrumente diferite (tracert, web interface, and VisualRoute), există elemente 
pe care VisualRoute le furnizează însă celelalte două instrumente nu? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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