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Packet Tracer - Identificarea Adreselor MAC și IP  

Topologie 

 

Obiective 

Partea 1: Adunați informații despre PDU 

Partea 2: Întrebări de reflecție 

Context: 

Activitatea este optimizată pentru vizualizarea PDU-urilorDispozitivele sunt deja configurate.Veți aduna 
informații despre PDU în modul de simulare și veți răspunde la întrebări despre datețe colectate. 

Part 1: Adunați Informații despre PDU 

Notă: Revizualizați întrebările de reflecție din Partea 2 înainte de a trece la Partea 1.Așa veți avea o idee 
despre tipurile de informații pe care trebuie să le adunați. 

Step 1: Adunați informații despre PDU pe măsură ce un pachet trece de la 172.16.31.2 la 

10.10.10.3. 

a. Dați clic pe 172.16.31.2 și deschideți Command Prompt.  

b. Introduceți comanda ping 10.10.10.3.  

c. Treceți în modul de simulare și repetați comanda ping 10.10.10.3.Un PDU apare lângă 172.16.31.2. 

d. Dați clic pe PDU și notați următoarele informații din fila  Outbound PDU Layer: 

 Adresa MAC de destinație: 00D0:BA8E:741A 

 Adresa MAC Sursă: 000C:85CC:1DA7 

 Adresa IP Sursă: 172.16.31.2 

 Adresa IP de destinație: 10.10.10.3 
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 La dispozitivul: Computer 

e. Dați clic pe Capture/Forward pentru a muta PDU-ul la următorul dispozitiv.Adunați aceleași informații ca 
și la Pasul 1d.Repetați procesul până când PDU ajunge la destinație.Înregistrați informația PDU pe care 
ați colectat-o într-o foaie de lucru, folosind un format ca în tabelul arătat mai jos: 

Exemplu de Format de Foaie de Lucru 

Test At Device Dest. MAC Src MAC Src IPv4 Dest IPv4 

Ping de la 
172.16.31.2 
la 10.10.10.3 

172.16.31.2 00D0:BA8E:741A 000C:85CC:1DA7 172.16.31.2 10.10.10.3 

Hub -- -- -- -- 

Switch1 00D0:BA8E:741A 000C:85CC:1DA7 -- -- 

Router 0060:4706:572B 00D0:588C:2401 172.16.31.2 10.10.10.3 

Switch0 0060:4706:572B 00D0:588C:2401 -- -- 

Access Point 
(punct de 
acces) 

-- -- 

-- -- 

10.10.10.3 0060:4706:572B 00D0:588C:2401 172.16.31.2 10.10.10.3 

Step 2: Adunați informații adiționale despre PDU de la celelalte comenzi ping. 

Repetați procesul de la Pasul 1 și strângeți informații pentru următoarele teste: 

 Ping de la 10.10.10.2 la 10.10.10.3. 

 Ping de la 172.16.31.2 la 172.16.31.3. 

 Ping de la 172.16.31.4 la 172.16.31.5. 

 Ping de la 172.16.31.4 la 10.10.10.2. 

 Ping de la 172.16.31.3 la 10.10.10.2. 

Part 2: Întrebări de reflecție 

Răspundeți la următoarele întrebări cu privirele la datele colectate: 

1. Au existat mai multe tipuri de fire folosite pentru conectarea dispozitivelor?  

2. Aceste fire au modificat în vreun fel manipularea PDU-ului?  

3. Hub-ul a pierdut informație?  

4. Ce face Hub-ul cu adresele MAC și IP?  

5. Punctul de acces wireless a făcut ceva cu informația primită?  

6. În timpul transferului wireless s-a pierdut vreo adresă MAC sau IP?  

7. Care a fost cel mai înalt nivel OSI folsit de Hub și de punctul de acces?  

8. Hub-ul sau punctul de acces au reprodus un PDU care fost respins cu un X roșu?  

9. La examinarea filei PDU Details, ce adresă MAC a apărut mai întâi, sursa sau destinația?  

10. De ce adresele MAC apar în această ordine?  

11. A existat în simulare un model pentru adresarea MAC?  
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12. Switchurile au reprodus vreun PDU care a fost respins cu un X roșu?  

13. De fiecare dată când PDU-ul a fost trimis între rețeaua 10 și 172, a exista un punct în care adresele MAC se 
modificau brusc.Unde s-a întâmplat asta?  

14. Ce dispozitive folosesc adrese MAC începând cu 00D0?  

15. Căror dispozitive aparțin celelalte adrese MAC?  

16. Adresele IPv4 trimise și primite s-au modificat într-un PDU?  

17. Dacă urmăriți răspunsului unei comenzi ping, uneori denumit pong, adresele IPv4 trimise și primite s-au 
interschimbat?  

18. Care este modelul adresării IPv4 în această simulare?  

19. De ce trebuie să fie alocate diferite adrese IP la porturi diferite ale unui router?  

20. Dacă această simulare a fost configurată cu IPv6 în loc de IPv4, ce ar fi diferit?  

Rubrica Scorului Sugerat  

Există 20 întrebări care valorează fiecare 5 puncte dintr-un posibil scor de 100. 


