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Laborator - Folosirea Wireshark-ului pentru Examinarea Frame-

urilor Ethernet  

Topologie 

 

Obiective 

Partea 1: Examinați Câmpurile Header-ului dintr-un Frame Ethernet II 

Partea 2: Folosiți Wireshark pentru a Captura și Analiza Frame-urile Ethernet 

Context/Scenariu 

Atunci când protocoalele layer-ului superior comunică între ele, datele trec prin layerele modelului OSI (Open 
Systems Interconnection) și sunt încapsulate în frame-ul de Layer 2.Compoziția frame-ului este dependentă 
de tipul accesului la mediu.De exemplu, dacă protocoalele de layer superior sunt TCP și IP și accesul la 
mediu este ethernet, atunci încapsularea frame-ului de Layer 2 va fi Ethernet II.Acest lucru este tipic pentru 
un mediu LAN. 

Atunci când învățăm despre conceptele specifice Layerului 2, este utili să analizăm informația din header-ul 
frame-ului.În prima parte a acestui laborator, veți recapitula câmpurile aflate în frame-ul Ethernet II.În Partea 
2, veți folosi Wireshark pentru a captura și analiza câmpurile lui Ethernet II pentru trafic local și remote.  

Resurse necesare 

 1 calculator (cu Windows 7, Vista sau XP cu acces la Internet și care să aibă instalat Wireshark) 

Partea 1: Examinați Câmpurile Header-ului dintr-un Frame Ethernet II 

În partea 1, veți examina câmpurile Header-ului dintr-un Frame Ethernet II.O captură Wireshark va fi utilizată 
pentru a examina conținuturile din acele câmpuri. 

Pasul 1: Recapitulați descrierile câmpurilor din header-ul Ethernet II și lungimile. 

Preamble DestinationAddress SourceAddress FrameType Data FCS 

8 Bytes 6 Bytes 6 Bytes 2 Bytes 
46 – 1500 

Bytes 4 Bytes 

Pasul 2: Examinați configurarea rețelei pentru calculator. 

Adresa IP a acesui host este 10.20.164.22 iar gateway-ul implicit are o adresă IP de 10.20.164.17. 
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Pasul 3: Examinați frame-urile Ethernet dintr-o captură Wireshark. 

Captura Wireshark de mai jos arată pachetele generate de un ping lansat de la un host către gateway-ul său 
implicit.A fost aplicat un filtru la Wireshark pentru a vizualiza doar protocoalele ARP și ICMP.Sesiunea începe 
cu o interogare ARP pentru adresa MAC a router-ului gateway, urmat de patru interogări și răspunsuri ping. 

 

Pasul 4: Examinați conținuturile header-ului Ethernet II ale unei interogări ARP. 

Următorul tabel ia primul frame din captura Wireshark și afișează datele în câmpurile header-ului Ethernet II. 
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Câmp Valoare Descriere 

Preamble Nu se arată în 
captură 

Acest câmp conține biți de sincronizare, procesați de placa 
de rețea. 

Destination Address Broadcast 
(ff:ff:ff:ff:ff:ff) 

Adresele de Layer 2 pentru frame.Fiecare adresă are 48 biți 
în lungime, sau 6 octeți, exprimați ca 12 cifre hexazecimale, 
0-9,A-F. Un format obișnuit este 12:34:56:78:9A:BC. 

Primele șase numere hex indică producătorul plăcii de rețea, 
iar ultimele șase sunt numărul serial al plăcii de rețea. 

Adresa de destinație poate fi un broadcast, care conține 
numai 1 sau un unicast.Adresa sursă este mereu unicast. 

Source Address Dell_24:2a:60 
(5c:26:0a:24:2a:60) 

Frame Type 0x0806 Pentru frame-urile Ethernet II, acest câmp conține o valoare 
hexazecimală utilizată pentru a indica tipul de protocol din 
layer-ul superior din câmpul date.Există mai multe 
protocoale de layer superior suportate de Ethernet II.Două 
frame-uri uzuale sunt: 

Value        Description 

0x0800    IPv4 Protocol 

0x0806  Address resolution protocol (ARP) 

Data ARP Conține protocolul de nivel superior încapsulat.Câmpul data 
are între 46 și 1500 bytes. 

FCS Nu se arată în 
captură 

Frame Check Sequence, utilizat de placa de rețea pentru a 
identifica erorile în timpul transmisiunii.Valoarea este 
calculată de mașina expeditoare, care include adresa, tipul 
frame-ului și câmpul data.Este verificat de receptor. 

Ce este important cu privire la conținutul câmpului destination address? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

De ce calculatorul trimite un ARP de broadcast înainte de a trimite prima interogare ping? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Care este adresa MAC a sursei în primul frame?  

Care este ID-ul Furnizorului (OUI) al plăcii de rețea din sursă?  

Ce porțiune din adresa MAC este OUI? 

_______________________________________________________________________________________ 

Care este numărul serial al plăcii de rețea din sursă?  _________________________________  

Partea 2: Folosiți Wireshark pentru a Captura și Analiza Frame-urile 

Ethernet 

În Partea 2, veți utiliza Wireshark pentru a captura frame-uri Ethernet locale sau remote.Apoi veți examina 
informația aflată în câmpurile header-ului frame-ului. 



Laborator - Folosirea Wireshark-ului pentru Examinarea Frame-urilor Ethernet 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 4 of 7 

 

Pasul 1: Determinați adresa IP a gateway-ului default de pe calculatorul dumneavoastră. 

Deschideți un ecran de comandă și dați comanda ipconfig. 

Care este Adresa IP a gateway-ului default? ________________________  

Pasul 2: Începeți capturarea traficului pe placa de rețea a calculatorului dumneavoastră. 

a. Deschideți Wireshark. 

b. Pe bara de Instrumente Wireshark Network Analyzer, dați clic pe pictograma Interface List. 

 

c. În fereastra Capture Interfaces, selectați interfața pentru a porni capturarea traficului dând clic pe caseta 
de verificare corespunzătoare, iar apoi pe Start.Dacă nu știți ce interfață să bifați, dați clic pe Details 
pentru a avea mai multe informații despre fiecare interfață afișată. 

 

d. Observați traficul care apare în fereastra Packet List. 

 

Pasul 3: Filtrați Wireshark pentru a afișa doar traficul ICMP. 

Puteți folosi filtrul în Wireshark pentru a bloca vizibilitatea traficului nedorit.Filtrul nu blochează captura datelor 
nedorite; doar filtrează ce să se afișeze pe ecran.Pentru moment, doar traficul ICMP trebuie afișat. 

În caseta Wireshark Filter, tastați icmp.Caseta ar trebui să devină verde dacă ați tastat corect filtrul.Dacă 
aceasta este verde, dați clic pe Apply pentru a aplica filtrul. 
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Pasul 4: Din ecranul de comandă, dați ping la gateway-ul default al calculatorului 

dumneavoastră. 

Din fereastra de comandă, dați ping la gateway-ul default folosind adresa IP pe care ați înregistrat-o la Pasul 
1. 

Pasul 5: Opriți capturarea traficului pe placa de rețea. 

Dați clic pe pictograma Stop Capture pentru a opri capturarea traficului. 

 

Pasul 6: Examinați prima interogare Echo (ping) în Wireshark. 

Fereastra principală din Wireshark este împărțită în 3 secțiuni: panoul Packet List (sus), Packet Details 
(mijloc) și Packet Bytes (jos).Dacă ați selectat interfața corectă pentru capturarea pachetelor în Pasul 3, 
Wireshark ar trebui să afișeze informația ICMP în panoul Packet List din Wireshark, similar următoarelor 
exemple. 

 

e. În panoul Packet List, dați clic pe primul frame afișat.Ar trebui să vedeți interogarea Echo (ping) sub 
heading-ul Info.Acest lucru ar trebui să evidențieze linia albastră. 

f. Examinați prima linie din panoul Packet Details (secțiunea din mijloc).Această linie afișează lungimea 
frame-ului; 74 bytes în acest exemplu. 

g. A doua linie din panoul Packet Details arată că este un frame Ethernet II.Adresele MAC sursă și de 
destinație sunt și ele afișate. 

Care este adresa MAC a plăcii de rețea a calculatorului? ________________________  

Care este gateway-ul implicit al adresei MAC? ______________________  
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Puteți da clic pe plus (+) de la începutul celei de-a doua linii pentru a obține mai multe informații despre 
frame-ul Ethernet II.Observați că semnul plus se modifică într-un semn minus (-). 

Ce tip de frame este afișat? ________________________________  

h. Ultimele două linii afișate în secțiunea din mijloc asigură informații cu privire la câmpul de date al frame-
ului.Observați că datele conțin informații ale adresei IPv4 de destinație și de sursă. 

Care este adresa IP sursă? _________________________________  

Care este adresa IP de destinație? ______________________________  

i. Puteți da clic pe orice linie din secțiunea din mijloc pentru a evidenția partea frame-ului (hex și ASCII) în 
panoul Packet Vytes (secțiunea de jos).Dați clic pe linia Internet Control Message Protocol din 
secțiunea din mijloc și examinați ce este evidențiat în panoul Packet Bytes. 

 

Cum se pronunță ultimii doi octeți evidențiați?_________ 

j. Dați clic pe următorul frame din secțiunea de sus și examinați frame-ul Echo reply.Observați că adresele 
MAC sursă și de destinație s-au inversat, deoarece acest frame a fost trimit de la router-ul gateway 
implicit ca răspuns la primul ping. 

Ce adresă MAC și echipament sunt afișate ca adresă de destinație? 

___________________________________________  

Pasul 7: Reporniți captura pachetului în Wireshark. 

Dați clic pe pictograma Start Capture pentru a porni o nouă captură Wireshark.Încă primiți o fereastră de 
popup care vă întreabă dacă ați vrea să salvați pachetele capturate anterior într-un fișier înainte de a începe 
o nouă captură.Clic pe Continue without Saving. 
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Pasul 8: În ecranul de comandă, dați ping la www.cisco.com. 

Pasul 9: Opriți capturarea pachetelor. 

 

Pasul 10: Examinați noile date în panoul cu lista pachetelor din Wireshark. 

În primul frame de interogare echo (ping), care sunt adresele MAC de destinație și sursă? 

Sursa: _________________________________  

Destinație: ______________________________  

Care sunt adresele IP de destinație și sursă din câmpul de date al frame-ului? 

Sursă: _________________________________  

Destinație: ______________________________ 

Comparați aceste adrese cu cele primite la Pasul 7.Singura adresă care s-a modificat este adresa IP de 
destinație.De ce s-a modificat adresa IP de destinație, în timp ce adresa MAC de destinație a rămas la fel? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

. 

Reflecție 

Wireshark nu afișează câmpul de prefix din header-ul frame-ului.Ce conține prefixul? 

_______________________________________________________________________________________ 
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