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Packet Tracer - Explorați o Rețea  

Topologie 

 

Obiective 

Partea 1: Examinați Traficul Internetwork la Sucursală 

Partea 2: Examinați Traficul Internetwork la Sediul Central 

Partea 3: Examinați Traficul Internetwork din Sucursală 

Context 

Activitatea de simulare intenționează să vă ajute să înțelegeți fluxul traficului și conținuturile pachetelor de 
date pe măsursă ce traversează o rețea complexă.Comunicațiile vor fi examinate în trei locații diferite 
simulând companii tipice și rețele de domiciliu. 

Studiați câteva momente topologia afișată.Locația centrală are trei routere și mai multe rețele posibile care 
reprezintă diferite clădiri din campus.Locația Sucursală are doar un router cu o conexiune la Internet și cu o 
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conexiune WAN dedicată la locația centrală.Home Office folosește o conexiune broadband prin modem 
pentru cablu pentru a asigura accesul la Internet și pentru a transmite resurse prin Internet. 

Echipamentele de la fiecare locație folosesc o combinație de adresare statică și dinamică.Echipamentele sunt 
configurare cu gateway-uri implicite și informații despre DNS corespunzătoare. 

Part 1: Examinați Traficul Internetwork la Sucursală  

În Partea 1 a acestei activități, veți utiliza modul Simulation pentru a genera trafic web și examinați protocolul 
HTTP împreună cu celelalte protocoale necesare pentru comunicații. 

Step 1: Trecerea de la modul Realtime la Simulation. 

a. Dați clic pe pictograma cu modul Simulation pentru a trece de la modul Realtime la Simulation. 

b. Verifaicați dacă ARP, DNS, HTTP și TCP sunt selectate din Event List Filters. 

c. Mutați cursorul localizat sub butoanele de Play Controls (Back, Auto Capture/Play, Capture/Forward) 
la dreapta. 

Step 2: Generați trafic folosind un navigator web. 

Momentan, panoul Simulation este gol.În Event List, în partea de sus a panoului Simulation sunt șase 
coloane listate în heading.Pe măsură ce traficul este generat, evenimentele se afișează în listă.Coloana Info 
este utilizată pentru a inspecta conținuturile unui anumit eveniment.  

Notă: Panoul din stânga panoului Simulation afișează topologia.Folosiți scroll-ul pentru a aduce locația 
Branch în panou, dacă este nevoie.Panourile pot fi ajustate în dimensiune.  

a. Dați clic pe calculatorul Vânzări din cel mai din stânga panou.  

b. Dați clic pe Desktop și pe pictograma Web Browser pentru a o deschide. 

c. În câmpul URL, introduceți http://branchserver.pt.pta și dați clic pe Go.Uitați-vă în Event List în Panoul 
Simulation.Care este primul tip de eveniment afișat? 

d. Dați clic pe căsuța de informații DNS.În Layer-urile Out, DNS este afișat pentru Layer 7.Layer 4 
folosește UDP pentru a contacta serverul DNS pe port 53 (Dst Port:).Sunt afișate adresele IP ale sursei 
și ale destinației.Ce informație lipsește pentru a comunica cu serverul DNS? 

e. Clic pe Auto Capture/Play.În aprox. 45 secunde, apare o fereastră care indică completarea simulării 
curente.Clic pe butonul View Previous Events.Dați scroll la începutul liste și notați numărul de 
evenimente ARP.Privind la coloana Device în lista event, prin câte echipamente din locația Surcursală 
trece interogarea ARP? 

f. Derulați în jos evenimente din listă la seriile de evenimente DNS.Selectați evenimentul DNS care are “At 
Device” afișat ca BranchServer.Dați clic pe căsuța din coloana Info.Ce se poate determina prin 
selectarea Layer-ului 7 în modelul OSI? (Uitați-vă la rezultatele afișate direct sub In Layers). 

g. Dați clic pe fila Outbound PDU Details.Dați scroll în partea de jost a ferestrei și localizați secțiunea DNS 
Answer.Care este adresa afișată? 

h. Următoarele evenimente sunt evenimente TCP care permit stabilirea unui canal de comunicație.Selectați 
ultimul eveniment TCP la echipamentul Vânzări chiar înainte de evenimentul HTTP.Dați clic pe căsuța cu 
informații pentru a afișa informații despre PDU.Evidențiați Layer 4 în coloana Layers.Privind la elementul 
6 din listă direct sub coloana Layers, care este starea conexiunii? 

i. Următoarele evenimente sunt evenimente HTTP.Selectați orice eveniment HTTP la un echipament 
intermediar. (Telefon IP sau Switch).Câte layere sunt active pe unul din aceste echipamente și de ce? 

j. Selectați ultimul eveniment HTTP la calculatorul Vânzări.Selectați layerul superior din fila OSI Model.Care 
este rezultatul afișat sub coloana In Layer? 
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Part 2: Examinați Traficul Internetwork la Sediul Central 

În partea 2 a acestei activități veți utiliza modul Simulation în Packet Tracer (PT) pentru a vedea și examina 
modul în care traficul care iese din rețea este gestionat. 

Step 1: Setați capturarea traficului la serverul de web central. 

a. Închideți ferestrele cu informații despre PDU deschise. 

b. Dați clic pe Reset Simulation (aflat lângă mijlocul Panoului Simulation).  

c. Tastați http://centralserver.pt.pta în navigatorul web al calculatorului Vânzări. 

d. Dați clic pe Auto Capture/Play; în aproximativ 75 secunde, se afișează o fereastră care indică finalizarea 
simulării curente.Clic pe View Previous Events.Dați scroll la începutul listei; observați că prima serie de 
evenimente este de tip DNS și că nu există intrări ARP înainte de a contacta BranchServer.Bazându-vă 
pe ce ați învățat până acum, de ce este acesta cazul? 

e. Dați clic pe ultimul eveniment DNS din coloana Info.Selectați Layer 7 din fila OSI Model. 

Privind informația furnizată, ce se poate spune despre rezultatele DNS-ului?  

Dați clic pe fila Inbound PDU Details.Dați scroll în jos la secțiunea DNS ANSWER.Care este adresa 
afișată pentru centralserver.pt.pta?  

f. Următoarele evenimente sunt evenimente ARP.Dați clic pe căsuța colorată a ultimului eveniment 
ARP.Dați clic pe fila Inbound PDU Details și notați adresa MAC.Bazându-vă pe informația din secțiunea 
ARP, ce echipament furnizează răspunsul ARP?  

g. Următoarele evenimente sunt evenimente TCP, care se pregătesc să configureze din nou un canal de 
comunicație.Găsiți primul eveniment HTTP din Event List.Dați clic pe căsuța colorată a evenimentului 
HTTP.Evidențiați Layer 2 din fila OSI Model.Ce se poate determina despre adresa MAC de destinație?  

h. Dați clic pe evenimentul HTTP la echipamentul R4.Observați că Layer 2 conține un header Ethernet 
II.Dați clic pe evenimentul HTTP la echipamentul Intranet.Care este Layer-ul 2 afișat la acest 
echipament?  

Observați că sunt doar două layere active, spre deosebire de cele trei prezente atunci când se face mutarea 
în router.Aceasta este o conexiune WAN, care va fi discutată într-un curs ulterior. 

Part 3: Examinați Traficul Internetwork din Sucursală 

În Partea 3, veți șterge evenimente și veți începe o nouă interogare web care va utiliza Internetul. 

Step 1: Setați capturarea traficului la serverul de web Internet. 

a. Închideți ferestrele cu informații despre PDU deschise. 

b. Dați clic pe Reset Simulation (aflat lângă mijlocul Panoului Simulation).Tastați http://www.netacad.pta 
în navigatorul web al calculatorului Vânzări. 

c. Dați clic pe Auto Capture/Play; în aproximativ 75 secunde, se afișează o fereastră care indică finalizarea 
simulării curente.Clic pe View Previous Events.Dați scroll la începutul listei; observați că prima serie de 
evenimente este de tip DNS.Ce observați cu privire la numărul de evenimente DNS? 

d. Observați câteva echipamente prin care trec evenimentele DNS în drumul lor către serverul DNS.Unde 
sunt localizate aceste echipamente? În Cloud-ul Internet, studenților ar trebui să le apară că aceste 
echipamente pot fi afișate dând clic pe cloud și apoi pe link-ul Back pentru a se întoarce. 

e. Dați clic pe ultimul eveniment DNS.Dați clic pe fila Inbound PDU Details și scroll până la ultima secțiune 
DNS Answer.Care este adresa afișată pentru www.netacad.pta?  
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f. Atunci când routerele mută evenimentul HTTP în rețea, există trei layere active în In Layers și Out 
Layers în fila OSI Model.În funcție de informație, câte routere sunt traversate? 

g. Dați clic pe evenimentul TCP chiar înainte de ultimul eveniment HTTP.Bazându-vă pe informația afișată, 
care este scopul acestui eveniment?  

h. Există mai multe evenimente TCP afișate.Localizați evenimentul TCP unde Last Device este Telefon IP 
și Device At este Sales.Dați clic pe căsuța colorată cu informații și selectați layer 4 în fila OSI Model.În 
funcție de informația din rezultat, cum este setată starea conexiunii?  

Rubrica Scorului Sugerat 

Secțiunea Activitate 

Locația 

Întrebării 

Puncte 

Posibile 

Punctaj 

obținut 

Partea 1: Examinați Traficul 
Internetwork la Sucursală 

Pas 2c 5  

Pasul 2d 5  

Pasul 2e 5  

Pasul 2F 5  

Pasul 2g 5  

Pasul 2h 5  

Pasul 2i 5  

Pasul 2j 5  

Total Partea 1 40  

Partea 2: Examinați Traficul 
Internetwork la Sediul 
Central 

Pasul 1c 5  

Pasul 1d 5  

Pasul 1e 5  

Pasul 1f 5  

Pasul 1g 5  

Pasul 1h 5  

Total Partea 2 30  

Partea 3: Examinați Traficul 
Internetwork din Sucursală 

Pasul 1c 5  

Pasul 1d 5  

Pasul 1e 5  

Pasul 1f 5  

Pasul 1g 5  

Pasul 1h 5  

Total Partea 3 30  

Scor Total 100  

 


