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Laborator - Vizualizarea Adreselor MAC pentru Dispozitivele de 

Rețea  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipament Interfață Adresă IP Subnet Mask Default Gateway 

R1 G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A 

S1 VLAN 1 N/A N/A N/A 

PC-A 
Placă de 
reţea 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

Obiective 

Partea 1: Configurați Topologia și Inițializați Dispozitivele 

 Configurați echipamentul pentru a se potrivi cu topologia rețelei. 

 Inițializați și reporniți (dacă este necesar) routerul și siwtchul. 

Partea 2: Configurați Echipamentele și Verificați Conectivitatea 

 Atribuiți o adresă IP statică plăcii de rețea a lui PC-A. 

 Configurați informația de bază pe R1. 

 Atribuiți o adresă IP statică pe R1. 

 Verificați conectivitatea rețelei. 

Partea 3: Afișați, Descrieți și Analizați Adresele MAC Ethernet 

 Analizați adresa MAC pentru PC-A. 

 Analizați adresele MAC pentru routerul R1. 

 Afișați tabela cu adrese MAC pe switchul S1. 

Condiții/Scenariu 

Fiecare dispozitiv dintr-o rețea LAN Ethernet este identificată în urma unei adrese MAC de Layer 2 (Nivel 
2).Această adresă se găsește pe placa de rețea.Acest laborator va explora și va analiza componentele care 
au adrese MAC și modul în care puteți găsi această informație pe diferite dispozitive de rețea, precum un 
router, switch sau calculator. 

Veți cabla echipamentul așa cum se arată în topologie.Apoi veți configura router-ul și calculatorul pentru a se 
potrivi cu tabela de adresare.Veți verifica configurările testând conectivitatea rețelei. 
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După ce dispozitivele au fost configurate și conectivitatea rețelei a fost verificată, veți folosi diverse comenzi 
pentru a prelua informația de la dispozitive și pentru a răspunde la întrebările despre echipamentul 
dumneavoastră de rețea. 

Notă: Routerele folosite la laboratoarele practice de CCNA sunt: Cisco 1941 Integrated Services Routers 
(ISR-uri)și Cisco IOS Release 15.2(4)M3 (universalk9 image).Switch-urile folosite sunt Cisco Catalyst 2960 
cu Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9 image).Pot fi folosite și alte router-e, switch-uri și versiuni IOS.În 
funcție de model și de versiunea Cisco IOS, comenzile disponibile și rezultatele produse pot fi diferite față de 
cele arătate la laboratoare.Pentru a vizualiza identificatorii corecți ai interfeței, puteți consulta Tabelul cu 
Interfețele Routerelor de la sfârșitul laboratorului. 

Notă: Asigurați-vă că routerele și switchurile au fost șterse și că nu au configurări de pornire.Dacă nu sunteți 
sigur, contactați-vă instructorul. 

Resurse necesare 

 1 Router (Cisco 1941 cu software Cisco IOS , Release 15.2(4)M3 imagine universală sau comparabilă) 

 1 Switch (Cisco 2960 cu Cisco IOS Release 15.0(2) imagine lanbasek9 sau comparabilă) 

 1 Calculator (Windows 7, Vista sau XP cu program de emulare a terminalului, cum ar fi Tera Term) 

 Cabluri de consolă pentru a configura echipamentele Cisco IOS prin intermediul porturilor de consolă 

 Cabluri Ethernet așa cum se arată în topologie 

Partea 1: Configurați Topologia și Inițializați Dispozitivele 

În Partea 1, veți configura topologia rețelei, veți șterge configurările și, dacă este necesar, veți configura 
setările de bază, precum adresele IP ale interfeței pentru router și calculator. 

Pasul 1: Cablați rețeaua așa cum se arată în topologie. 

Atașați echipamentele așa cum se arată în topologie și cablurile, în funcție de necesități. 

Porniți toate echipamentele din topologie. 

Pasul 2: Inițializați și reîncărcați routerul și switchul. 

Partea 2: Configurați Echipamentele și Verificați Conectivitatea 

În Partea 2, veți configura topologia rețelei și setările de bază, precum adresele IP ale interfeței și accesul la 
dispozitive.Pentru numele dispozitivelor și informații despre adrese, faceți referire la Topologie și la Tabela de 
Adresare. 

Pasul 1: Configurați adresa IPv4 pentru calculator. 

a.    Configurați adresa IPv4, subnet mask-ul și default gateway-ul pentru PC-A. 

a. Testați conectivitatea adresei gateway-ului default al lui R1 din ecranul de comandă al lui PC-A. 

Comenzile ping s-au realizat cu succes? De ce da sau de ce nu? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Pasul 2: Configurați routerul. 

a.  Conectați-vă la router și introduceți modul de configurare global. 

b. Atribuiți routerului un hostnamen în funcție de Tabela de Adresare. 
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c. Dezactivați DNS lookup. 

d. Configurați și activați interfața G0/1 la router. 

Pasul 3: Verificați conectivitatea rețelei. 

Testați conectivitatea adresei gateway-ului default al lui R1 de la PC-A. 

Comenzile ping s-au realizat cu succes? 

____________________________________________________________________________________ 

Partea 3: Afișați, Descrieți și Analizați Adresele MAC Ethernet 

Fiecare dispozitiv dintr-un LAN Ethernet are o adresă MAC (Media Access Control) care se găsește pe o 
placă de rețea (NIC-Network Interface Card).Adresele MAC Ethernet au o lungime de 48 biți.Acestea sunt 
afișate folosind șase seturi de cifre hexazecimale separate, de obicei, de două puncte (:), liniuțe sau 
puncte.Următorul exemplu arată aceeași adresă MAC folosind cele trei metode diferite de notație: 

00-05-9A-3C-78-00   00:05:9A:3C:78:00   0005.9A3C.7800 

Notă: Adresele MAC mai sunt numite și adrese fizice, adrese hardware sau adrese hardware Ethernet. 

În Partea 3, veți da comenzi pentru a afișa adresele MAC pe un calculator, router și switch și veți analiza 
proprietățile fiecăreia dintre ele. 

Pasul 1: Analizați adresa MAC pentru placa de rețea a lui PC-A. 

Înainte de a analiza adresa MAC a lui PC-A, priviți exemplul unei alte plăci de rețea.Puteți da comanda 
ipconfig /all pentru a vedea adresa MAC a plăcilor dumneavoastră de rețea.Mai jos se arată un exemplu de 
rezultat.Când folosiți comanda ipconfig/all, observați că adresele MAC sunt denumite adrese fizice.Citind 
adresa MAC de la stânga la dreapta, primele șase cifre hexazecimale se referă la producătorul 
dispozitivului.Acestea (3 bytes) sunt denumiți și ca identificatorul unic organizatoric (OUI).Acest cod de 3 
bytes estre atribuit producătorului de către organizația IEEE.Pentru a găsi producătorul, trebuie să folosiți un 
instrument precum www.macvendorlookup.com sau să mergeți pe site-ul web al IEEE pentru a găsi codurile 
înregistrate OUI ale producătorilor.Adresa site-ului web al lui IEEE unde se găsesc informații despre OUI este 
http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/public.html.Ultimele șase cifre reprezintă numărul serial al plăcii 
de rețea atribuit de către producător. 

Folosind rezultat comenzii ipconfig/all, răspundeți la următoarele întrebări. 

 

Care este porțiunea OUI a adresei MAC pentru acest dispozitiv? 

________________________________________________________________________________ 

Care este proțiunea numărului serial al adresei MAC pentru acest dispozitiv? 

________________________________________________________________________________ 

Folosind exemplul de mai sus, găsiți numele producătorului care a realizat această placă de rețea. 

http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/public.html
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________________________________________________________________________________ 

Din ecranul de comandă al lui PC-A, dați comanda ipconfig/all și identificați porțiunea OUI a adresei MAC 
pentru placa de rețea a lui PC-A. 

________________________________________________________________________________ 

Identificați porțiunea cu numărul serial al adresei MAC pentru placa de rețea a lui PC-A. 

________________________________________________________________________________ 

Identificați numărul producătorului care a realizat placa de rețea a lui PC-A. 

________________________________________________________________________________ 

Pasul 2: Analizați adresa MAC a interfeței G0/1  lui R1. 

Puteți folosi o varietate de comenzi pentru a afișa adresele MAC pe router. 

a.    Conectați-vă la routerul R1 și folosiți comanda show interfaces g0/1 pentru a găsi informația adresei 
MAC.Aveți mai jos un exemplu.Folosiți rezultatul generat de routerul dumneavoastră pentru a răspunde 
întrebărilor. 

R1> show interfaces g0/1 

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up 

  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is 30f7.0da3.1821 (bia 30f7.0da3.1821) 

  Internet address is 192.168.1.1/24 

  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec, 

     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 

  Encapsulation ARPA, loopback not set 

  Keepalive set (10 sec) 

  Full Duplex, 100Mbps, media type is RJ45 

  output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported 

  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 

  Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never 

  Last clearing of "show interface" counters never 

  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 

  Queueing strategy: fifo 

  Output queue: 0/40 (size/max) 

  5 minute input rate 3000 bits/sec, 4 packets/sec 

  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 

    15183 packets input, 971564 bytes, 0 no buffer 

     Received 13559 broadcasts (0 IP multicasts) 

     0 runts, 0 giants, 0 throttles 

     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 

     0 watchdog, 301 multicast, 0 pause input 

     1396 packets output, 126546 bytes, 0 underruns 

     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 

     195 unknown protocol drops 

     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 

     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output 

     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 

Care este adresa MAC pentru G0/1 a lui R1? 

____________________________________________________________________________________ 
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Care este numărul serial MAC pentru G0/1? 

____________________________________________________________________________________ 

Care este OUI-ul pentru G0/1? 

____________________________________________________________________________________ 

Bazându-vă pe OUI, care este numele producătorului? 

____________________________________________________________________________________ 

Ce înseamnă bia? 

____________________________________________________________________________________ 

De ce rezultatul afișează aceeași adresă MAC de două ori? 

____________________________________________________________________________________ 

O altă modalitate de afișare a adreselor MAC pe un router este folosirea comenzii show arp.Folosiți 
comanda show arp pentru a afișa informații despre adresa MAC.Această comandă referențiază adresa 
de Layer 2 către adresa sa corespunzătoare de Layer 3.Aveți mai jos un exemplu.Folosiți rezultatul 
generat de routerul dumneavoastră pentru a răspunde întrebărilor. 

R1> show arp 

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface 

Internet  192.168.1.1             -   30f7.0da3.1821  ARPA   GigabitEthernet0/1 

Internet  192.168.1.3             0   c80a.a9fa.de0d  ARPA   GigabitEthernet0/1 

Ce adrese de Layer 2 sunt afișate pe R1? 

____________________________________________________________________________________ 

Ce adrese de Layer 3 sunt afișate pe R1? 

____________________________________________________________________________________ 

De ce credeți că nu există informația afișată pentru switch folosind comanda show arp? 

____________________________________________________________________________________ 

Pasul 3: Vizualizați adresele MAC de pe switch. 

a.        Conectați-vă la switch și folosiți comanda show interfaces pentru porturile 5 și 6 pentru a afișa informații 
despre adresa MAC.Aveți mai jos un exemplu.Folosiți rezultatul generat de switchul dumneavoastră pentru a 
răspunde întrebărilor. 

Switch> show interfaces f0/5 

FastEthernet0/5 is up, line protocol is up (connected) 

Hardware is Fast Ethernet, address is 0cd9.96e8.7285 (bia 0cd9.96e8.7285) 

  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, 

     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 

  Encapsulation ARPA, loopback not set 

  Keepalive set (10 sec) 

  Full-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100BaseTX 

  input flow-control is off, output flow-control is unsupported 

  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 

  Last input 00:00:45, output 00:00:00, output hang never 

  Last clearing of "show interface" counters never 

  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 

  Queueing strategy: fifo 



Laborator - Vizualizarea Adreselor MAC pentru Dispozitivele de Rețea 

© 2013 Cisco și/sau membrii săi.Toate drepturile sunt rezervate.Acest document face parte din informația publică Cisco.Pagina 10 din 10 

  Output queue: 0/40 (size/max) 

  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 

  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 

     3362 packets input, 302915 bytes, 0 no buffer 

     Received 265 broadcasts (241 multicasts) 

     0 runts, 0 giants, 0 throttles 

     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 

     0 watchdog, 241 multicast, 0 pause input 

     0 input packets with dribble condition detected 

     38967 packets output, 2657748 bytes, 0 underruns 

     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 

     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 

     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output 

     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 

Care este adresa MAC pentru F0/5 pe switchul dumneavoastră? 

____________________________________________________________________________________ 

Dați aceeași comandă și pentru F0/6 și notați adresa MAC. 

____________________________________________________________________________________ 

Răspunsurile vor varia. 

____________________________________________________________________________________ 

b.    Dați comanda show mac address-table pe switch.Aveți mai jos un exemplu.Folosiți rezultatul generat de 
switchul dumneavoastră pentru a răspunde întrebărilor. 

Switch> show mac address-table 

          Mac Address Table 

------------------------------------------- 

 

Vlan    Mac Address       Type        Ports 

----    -----------       --------    ----- 

 All    0100.0ccc.cccc    STATIC      CPU 

 All    0100.0ccc.cccd    STATIC      CPU 

 All    0180.c200.0000    STATIC      CPU 

 All    0180.c200.0001    STATIC      CPU 

 All    0180.c200.0002    STATIC      CPU 

 All    0180.c200.0003    STATIC      CPU 

 All    0180.c200.0004    STATIC      CPU 

 All    0180.c200.0005    STATIC      CPU 

 All    0180.c200.0006    STATIC      CPU 

 All    0180.c200.0007    STATIC      CPU 

 All    0180.c200.0008    STATIC      CPU 

 All    0180.c200.0009    STATIC      CPU 

 All    0180.c200.000a    STATIC      CPU 

 All    0180.c200.000b    STATIC      CPU 

 All    0180.c200.000c    STATIC      CPU 

 All    0180.c200.000d    STATIC      CPU 

 All    0180.c200.000e    STATIC      CPU 

 All    0180.c200.000f    STATIC      CPU 
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 All    0180.c200.0010    STATIC      CPU 

 All    ffff.ffff.ffff    STATIC      CPU 

   1    30f7.0da3.1821    DYNAMIC     Fa0/5 

   1    c80a.a9fa.de0d    DYNAMIC     Fa0/6 

Total Mac Addresses for this criterion: 22 

Switchul a afișat adresa MAC pentru PC-A? Dacă ați răspuns cu da, pe ce port? 

____________________________________________________________________________________ 

Switchul a afișat adresa MAC a lui R1? Dacă da, pe ce port? 

____________________________________________________________________________________ 

Reflecție 

1. Puteți avea broadcast-uri pe Layer 2? Dacă da, care va fi adresa MAC? 

_______________________________________________________________________________________ 

2. De ce ați vrea să știți adresa MAC a unui dispozitiv? 

_______________________________________________________________________________________ 

Tabela Interfețelor Routerului 

Rezumatul Interfețelor Routerului 

Modelul 

Routerului 

Interfața Ethernet #1 Interfața Ethernet #2 Interfața Serială #1 Interfața Serială #2 

1800 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

1900 Gigabit Ethernet 0/0 
(G0/0) 

Gigabit Ethernet 0/1 
(G0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

2801 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/1/0 (S0/1/0) Serial 0/1/1 (S0/1/1) 

2811 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

2900 Gigabit Ethernet 0/0 
(G0/0) 

Gigabit Ethernet 0/1 
(G0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

Notă: Pentru a afla cum este configurat routerul, uitați-vă la interfețe pentru a identifica tipul routerului și câte 
interfețe are routerul.Nu există o listă efectivă cu toate combinațiile configurărilor pentru fiecare clasă de 
routere.Acest tabel include identificatorii pentru combinațiile posibile de interfețe Seriale și Ethernet din 
dispozitiv.Tabelul nu include nici un alt tip de interfață, chiar dacă un anumit router poate.Un astfel de exemplu 
poate fi interfața ISND BRI.Denumirea din paranteză este prescurtarea legală care poate fi folosită în comenzile 
Cisco IOS pentru a reprezenta interfața. 

 


