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Laborator - Observarea ARP-ului folosind Windows CLI, IOS CLI 

și Wireshark Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipame

nt Interfață Adresa IP 

Masca de 

subrețea Gateway Default 

R1 G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A 

S1 VLAN 1 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1 

S2 VLAN 1 192.168.1.12 255.255.255.0 192.168.1.1 

PC-A NIC 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

PC-B NIC 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 

Obiective 

Partea 1: Construirea și Configurarea Rețelei. 

Partea 2: Folosiți comanda ARP din Windows 

Partea 3: Folosiți Comanda Show ARP din IOS 

Partea 4: Folosiți Wireshark pentru a Examina Interschimbările ARP 

Condiții/Scenariu 

ARP (Address Resolution Protocol) este utilizat de către TCP/IP pentru a referenția o adresă IP de Layer 3 la 
o adresă MAC de Layer 2.Atunci când un frame este plasat într-o rețea, trebuie să aibă o adresă MAC de 
destinație.Pentru a descoperi în mod dinamic adresa MAC pentru echipamentul de destinație, o interogare 
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ARP este difuzată către LAN.Echipamentul care conține adresa IP de destinație răspunde, iar adresa MAC 
este înregistrată în cache-ul ARP.Fiecare dispozitiv din LAN își păstreaza propriul cache ARP sau o zonă 
mică din RAM care păstrează rezultaltele ARP-ului.Un timer cache ARP șterge intrările ARP care nu au fost 
utilizate pentru o anumită perioadă de timp. 

ARP este un exemplu excelent de schimb de performanță.Nevând cache, ARP trebuie să solicite translatarea 
continuă a adreselor de fiecare dată când un frame este plasat în rețea.Acest lucru adaugă latență la 
comunicație și ar putea duce la congestionarea LAN-ului.În schimb, momentele de așteptare nelimitate ar 
putea duce la provocarea erorilor pentru echipamentele care părăsesc rețeaua sau modifică adresa de Layer 
3. 

Un administrator de rețea ar trebui să fie conștient de ARP, dar poate să nu interacționeze cu el în mod 
regulat.ARP este un protocol care permite echipamentelor de rețea să comunice cu protocolul TCP/IP.Fără 
ARP, nu există o metodă eficientă pentru a construi adresa de destinație de Layer 2 a datagramei.De 
asemenea, ARP poate fi un risc potențial la adresa securității.Spoofing-ul ARP-ului este o tehnică utilizată de 
un atacator pentru a injecta adresa MAC greșită într-o rețea.Un atacator falsifică adresa MAC a unui 
echipament, iar frame-urile sunt trimise către destinația greșită.O modalitate de prevenire a spoofing-ului 
ARP-ului este configurarea manuală a asocierilor statice de ARP.În final, pe echipamentele Cisco se poate 
configura o listă autorizată de adrese MAC pentru a restricționa accesul la rețea doar pentru echipamentele 
aprobate. 

În acest laborator veți utiliza comenzile ARP pe routerele Windows și Cisco pentru a afișa tabela ARP.De 
asemenea, veți șterge cache-ul ARP și veți adăuga intrări ARP statice. 

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 configurații 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) 

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

 2 Calculatoare (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 

Interfețele Fast Ethernet de pe switchurile Cisco 2960 sunt cu detectare automată, iar între switchurile S1 și 
S2 se poate folosi un cablu direct Ethernet.Dacă se utilizează un al model de switch Cisco, poate fi necesară 
utilizarea unui cablu Ethernet inversor. 
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Partea 1: Construirea și Configurarea Rețelei 

Pasul 1: Cablați rețeaua conform topologiei. 

Pasul 2: Configurați adresele IP pentru echipamente conform Tabelei de Adresare. 

Pasul 3: Verificați conectivitatea rețelei dând ping tuturor echipamentelor de la PC-B. 

Partea 2: Folosiți Comanda ARP în Windows 

Comanda arp permite utilizatorului să vizualizeze și să modifice cache-ul ARP din Windows.Accesați această 
comandă din ecranul de comandă Windows. 

Pasul 1: Afișați cache-ul ARP. 

a. Deschideți o fereastră de comandă în PC-A și tastați arp. 

C:\Users\User1> arp 

 

Afișează și modifică tabelele de translatare a adresei din IP în Fizic folosite de 

Address Resolution Protocol (ARP). 

 

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr] 

ARP -d inet_addr [if_addr] 

ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v] 

 

-a Afișează intrările ARP curente interogând data protocolului curent. 

.Dacă inet_addr este specificat, adresele IP și fizice 

doar pentru calculatorul specificat sunt afișate.Dacă 

mai multe interfețe folosesc ARP, intrările pentru fiecare ARP sunt afișate 

. 

  -g           La fel ca la -a. 

-v Afișează intrările ARP curente în modul detaliat.Toate intrările invalide și cele 

din interfața loop-back vor fi arătate 

. 

inet_addr Specifică o adresă de internet. 

-N if_addr Afișează intrările ARP pentru interfața de rețea specificată 

de if_addr. 

-d Șterge hostul specificat de către inet_addr. inet_addr poate avea 

* pentru a șterge toate hosturile. 

-s Adaugă hostul și asociază adresa de Internet inet_addr 

cu adresa fizică eth_addr.Adresa fizică are 6 bytes hexazecimali separați de 

cratime.Intrarea este permanentă 

. 

eth_addr Specifică o adresă fizică. 

if_addr Dacă este prezent, specifică adresa de Internet pentru 

interfața a cărei tabele de traducere a adresei ar trebui modificată. 

Dacă nu este prezent, se va utiliza prima interfață aplicabilă. 

Exemplu: 

  > arp -s 157.55.85.212   00-aa-00-62-c6-09  ....Adaugă o intrare statică. 



Laborator - Observarea ARP-ului folosind Windows CLI, IOS CLI și Wireshark 

© 2013 Cisco și/sau membrii săi.Toate drepturile sunt rezervate.Acest document face parte din informația publică Cisco.Pagina 18 din 18 

  > arp -a                                    ....Afișează tabela arp. 

b. Examinați rezultatul. 

Ce comandă ar trebui utilizată pentru a afișa toate intrările din cache-ul ARP? 

____________________________________________________________________________________ 

Ce comandă va fi utilizată pentru a șterge toate intrările cache ARP? 

____________________________________________________________________________________ 

Ce comandă va fi utilizată pentru a șterge intrarea în cache-ul ARP pentru 192.168.1.11? 

____________________________________________________________________________________ 

c. Tastați arp-a pentru a afișa tabela ARP. 

C:\Users\User1> arp –a 

 

Interface: 192.168.1.3 --- 0xb 

  Internet Address      Physical Address      Type 

  192.168.1.1           d4-8c-b5-ce-a0-c1     dynamic 

  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static 

  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static 

  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static 

  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static 

Notă: Tabela ARP este goală dacă folosiți Windows XP (așa cum se afișează mai jos). 

C:\Documents and Settings\User1> arp -a 

No ARP Entries Found. 

d. Dați ping de la PC-A la PC-B pentru a adăuga intrări în mod dinamic în cache-ul ARP. 

C:\Documents and Settings\User1> ping 192.168.1.2 

 

Interface: 192.168.1.3 --- 0xb 

  Internet Address      Physical Address      Type 

  192.168.1.2           00-50-56-be-f6-db     dynamic 

Care este adresa fizică pentru hostul cu adresa IP de 192.168.1.2? 

____________________________________________________________________________________ 

Pasul 2: Ajustați manual intrările din cache-ul ARP. 

Pentru a șterge intrările din cache-ul ARP, dați comanda arp –d {inet-addr | *}.Adresele pot fi șterse individual 
specificând adresa IP sau toate intrările pot fi șterse cu *. 

Verificați dacă cache-ul ARP conține următoarele intrări: R1 G0/1 default gateway (192.168.1.11 și 
192.168.1.12). 

a.   De la PC-A, dați ping pentru toate adresele din Tabela de Adrese. 

b. Verificați dacă toate adresele au fost adăugate în cache-ul ARP.Dacă adresa nu este în cache ARP, dați 
ping la adresa de destinație și verificați dacă adresa a fost adăugată la cache-ul ARP. 

C:\Users\User1> arp –a 

 

Interface: 192.168.1.3 --- 0xb 

  Internet Address      Physical Address      Type 

  192.168.1.1           d4-8c-b5-ce-a0-c1     dynamic 



Laborator - Observarea ARP-ului folosind Windows CLI, IOS CLI și Wireshark 

© 2013 Cisco și/sau membrii săi.Toate drepturile sunt rezervate.Acest document face parte din informația publică Cisco.Pagina 18 din 18 

  192.168.1.2           00-50-56-be-f6-db     dynamic 

  192.168.1.11          0c-d9-96-e8-8a-40     dynamic 

  192.168.1.12          0c-d9-96-d2-40-40     dynamic 

  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static 

  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static 

  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static 

  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static 

c. Ca și administrator, accesați ecranul de comandă.Dați clic pe pictograma de Start, iar în căsuța Search 
programs and files, tastați cmd.Atunci când apare pictograma cmd, dați clic dreapta și selectați Run as 
administrator.Dați clic pe Yes pentru a permite programului să facă modificări. 

Notă: Pentru utilizatorii Windows XP, nu este necesar să aibă privilegii de administrator pentru a modifica 
intrările din cache-ul ARP. 

 

d. În ecranul de comandă al administratorului, tastați arp –d *.Această comandă șterge toate intrările din 
cache-ul ARP.Verificați dacă toate intrările din cache ARP sunt șterse tastând arp -a în prompt-ul de 
comandă. 

C:\windows\system32> arp –d * 

C:\windows\system32> arp –a 

No ARP Entries Found. 

e. Așteptați câteva minute.Protocolul Neighbor Discovery începe să populeze din nou cache-ul ARP. 

C:\Users\User1> arp –a 
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Interface: 192.168.1.3 --- 0xb 

  Internet Address      Physical Address      Type 

  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static 

Notă: Protocolul Neighbor Discovery nu este implementat în Windows XP. 

f. Din PC-A, ping PC-B (192.168.1.2) și la switchuri (192.168.1.11 și 192.168.1.12) pentru a adăuga intrările 
ARP.Verificați dacă intrările ARP au fost adăugate la cache. 

C:\Users\User1> arp –a 

 

Interface: 192.168.1.3 --- 0xb 

  Internet Address      Physical Address      Type 

  192.168.1.2           00-50-56-be-f6-db     dynamic 

  192.168.1.11          0c-d9-96-e8-8a-40     dynamic 

  192.168.1.12          0c-d9-96-d2-40-40     dynamic 

  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static 

g. Înregistrați adresa fizică pentru switchul S2. 

___________________________________ Răspunsurile vor varia. 0c-d9-96-d2-40-40 în acest caz. 

h. Ștergeți o anumită intrare din cache-ul ARP tastând arp –d inet-addr.În ecranul de comandă tastați arp -
d 192.168.1.12 pentru a șterge intrarea ARP pentru S2. 

C:\windows\system32> arp –d 192.168.1.12 

i. Tastați arp –a pentru a verifica dacă intrarea ARP pentru S2 a fost îndepărtată din cache-ul ARP. 

C:\Users\User1> arp –a 

 

Interface: 192.168.1.3 --- 0xb 

  Internet Address      Physical Address      Type 

  192.168.1.2           00-50-56-be-f6-db     dynamic 

  192.168.1.11          0c-d9-96-e8-8a-40     dynamic 

  192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static 

j. Puteți adăuga o anumite intrare în cache-ul ARP tastând arp –s inet_addr mac_addr.Adresa IP și MAC 
pentru S2 va fi utilizată în acest exemplu.Folosiți adresa MAC înregistrată la pasul 5. 

C:\windows\system32> arp –s 192.168.1.12 0c-d9-96-d2-40-40 

k. Verificați dacă intrarea ARP pentru S2 a fost adăugată în cache. 

Partea 3: Folosiți comanda IOS show arp. 

Cisco IOS poate afișa și cache-ul ARP pe routere și switchuri folosind comanda show arp sau show ip 
arp. 

Pasul 1: Afișați intrările ARP pe routerul R1. 

R1# show arp 

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface 

Internet  192.168.1.1             -   d48c.b5ce.a0c1  ARPA   GigabitEthernet0/1 

Internet  192.168.1.2             0   0050.56be.f6db  ARPA   GigabitEthernet0/1 

Internet  192.168.1.3             0   0050.56be.768c  ARPA   GigabitEthernet0/1 

R1# 
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Observați că nu există Age (-) pentru prima intrare, interfața routerului G0/1 (gateway default pentru 
LAN).Age reprezintă numărul de minute în care intrarea a fost în cache-ul ARP și este incrementată 
pentru celelalte intrări.Protocolul Neighbor Discovery populează intrările ARP pentru adresa MAC și IP a 
calculatoarelor PC-A și PC-B.  

Pasul 2: Adăugați intrări ARP la routerul R1. 

Puteți adăuga intrări ARP în tabela ARP a routerului dând ping celorlalte echipamente. 

a.    Dați ping la S1. 

R1# ping 192.168.1.11 

Tastați escape sequence pentru a întrerupe. 

Se trimit 5 cereri echo ICMP de 100 bytes către 192.168.1.11, timpul limită este de 2 

secunde: 

.!!!! 

Rata de succes este de 80% (4/5), timpul pentru dus-întors min/mediu/max = 1/2/4 ms. 

b. Verificați dacă o intrare ARP pentru switchul S1 a fost adăugată în tabela ARP a lui R1. 

R1# show ip arp 

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface 

Internet  192.168.1.1             -   d48c.b5ce.a0c1  ARPA   GigabitEthernet0/1 

Internet  192.168.1.2             6   0050.56be.f6db  ARPA   GigabitEthernet0/1 

Internet  192.168.1.3             6   0050.56be.768c  ARPA   GigabitEthernet0/1 

Internet  192.168.1.11            0   0cd9.96e8.8a40  ARPA   GigabitEthernet0/1 

R1# 

Pasul 3: Afișați intrările ARP pe switchul S1. 

S1# show ip arp 

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface 

Internet  192.168.1.1            46   d48c.b5ce.a0c1  ARPA   Vlan1 

Internet  192.168.1.2             8   0050.56be.f6db  ARPA   Vlan1 

Internet  192.168.1.3             8   0050.56be.768c  ARPA   Vlan1 

Internet  192.168.1.11            -   0cd9.96e8.8a40  ARPA   Vlan1 

S1# 

Pasul 4: Adăugați intrări ARP pe switchul S1. 

Testând conectivitatea celorlalte echipamente, intrările ARP pot fi adăugate și în tabela ARP a switchului. 

a.    De la switchul S1, testați conectvitatea lui S2. 

S1# ping 192.168.1.12 

Tastați escape sequence pentru a întrerupe. 

Se trimit 5 cereri echo ICMP de 100 bytes către 192.168.1.12, timpul limită este de 2 

secunde: 

.!!!! 

Rata de succes este de 80% (4/5), timpul pentru dus-întors min/mediu/max = 1/2/8 ms. 

c. Verificați dacă intrarea ARP pentru switchul S2 a fost adăugată la tabelul ARP al lui S1. 

S1# show ip arp 

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface 

Internet  192.168.1.1             5   d48c.b5ce.a0c1  ARPA   Vlan1 

Internet  192.168.1.2            11   0050.56be.f6db  ARPA   Vlan1 
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Internet  192.168.1.3            11   0050.56be.768c  ARPA   Vlan1 

Internet  192.168.1.11            -   0cd9.96e8.8a40  ARPA   Vlan1 

Internet  192.168.1.12            2   0cd9.96d2.4040  ARPA   Vlan1 

S1# 

Partea 4: Use Wireshark to Examine ARP Exchanges 

În Partea 4, veți examina interschmibările ARP utilizate de către Wireshark pentru a captura și evalua 
interschimbarea ARP.Veți examina și latența rețelei cauzată de interschimbările ARP dintre echipamente. 

Pasul 1: Configurați Wireshark pentru capturarea pachetelor. 

a. Porniți Wireshark. 

b. Alegeți interfața de rețea pentru a captura interschimbările ARP. 

Pasul 2: Capturați și evaluați comunicațiile ARP. 

a.    Porniți capturarea pachetelor în Wireshark.Folosiți filtrul pentru a afișa doar pachetele ARP. 

c. Goliți cache-ul ARP tastând comanda arpd -d* în ecranul de comandă. 

d. Verificați dacă cache-ul ARP a fost șters. 

e. Trimiteți un ping către gateway-ul default, folosind comanda 192.168.1.1. 

f. Opriți captura Wireshark după ce testarea conectivității gateway-ului default este finalizată. 

g. Examinați capturile Wireshark pentru interschimbările APR din panoul cu detalii despre pachete. 

Care a fost primul pachet?  ___________________________ solicitarea ARP 

 

Completați următorul tabel cu informațiile despre primul pachet ARP capturat. 
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Câmp Valoare 

Adresa MAC a expeditorului 
5C:26:0A:19:55:92 - Răspunsurile vor 
varia. 

Adresa IP a expeditorului 192.168.1.3 

Adresa MAC de target 00:00:00:00:00:00 

Adresa IP de target 192.168.1.1 

Care a fost cel de-al doilea pachet ARP? ______________________________ răspuns ARP 

 

Completați următorul tabel cu informațiile despre al doilea pachet ARP capturat. 

Câmp Valoare 

Adresa MAC a expeditorului 
C4:71:FE:45:73:A1 - Răspunsurile vor 
varia. 

Adresa IP a expeditorului 192.168.1.1 

Adresa MAC de target 
5C:26:0A:19:55:92 - Răspunsurile vor 
varia. 

Adresa IP de target 192.168.1.3 

Pasul 3: Examinați latența rețelei cauzată de ARP. 

h. Ștergeți intrările ARP din PC-A. 

i. Porniți o captură Wireshark. 
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j. Dați ping la switchul S2 (192.168.1.12).Ping-ul ar trebui să se realizeze cu succes după prima solicitare 
echo. 

Notă: Dacă toate comenzile ping s-au realizat cu succes, S1 ar trebui reîncărcat pentru a observa latența 
rețelei cu ARP. 

C:\Users\User1> ping 192.168.1.12 

Request timed out. (Timpul de cerere a expirat) 

Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time=2ms TTL=255 

Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time=2ms TTL=255 

Reply from 192.168.1.12: bytes=32 time=2ms TTL=255 

 

Statisticile comenzii ping pentru 192.168.1.12: 

Pachete: Trimise = 4, Primite = 3, Pierdute = 1 (25% pierdere), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms 

k. Opriți captura Wireshark după ce testarea conectivității este finalizată.Folosiți filtrul Wireshark pentru a 
afișa doar output-urile ARP și ICMP.In Wireshark, tastați arp sau icmp în zona Filtru:. 

l. Examinați captura Wireshark.În acest exemplu, frame-ul 10 este prima cerere ICMP trimisă de către PC-
A la S1.Deoarece nu există o intrare în ARP pentru S1, o solicitare ARP a fost trimisă la adresa IP de 
management a lui S1 solicitând o adresă MAC.În timpul interschimbărilor ARP, cererea echo nu a primit 
un răspuns înainte ca aceasta să expire.(frame-urile 8-12) 

După ce intrarea ARP pentru S1 a fost adăugată la cache-ul ARP, ultimele trei interschimbări ICMP au 
fost realizate cu succes, așa cum se arată în frame-urile 26,27 și 30-33. 

Așa cum se arată în captura Wireshark, ARP este un exemplu excelent pentru schimb de 
performanță.Neavând cache, ARP trebuie să solicite translatarea continuă a adreselor de fiecare dată 
când un frame este plasat în rețea.Acest lucru adaugă latență la comunicație și ar putea duce la 
congestionarea LAN-ului. 
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Reflecție 

1. Cum și când sunt șterse intrările ARP statice? 

_______________________________________________________________________________________ 

2. De ce doriți să adăugați intrări ARP statice în cache? 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Dacă cererile ARP pot determina latența rețelei, de ce este o idee rea să avem timpi de așteptare nelimitați 
pentru intrările ARP? 

_______________________________________________________________________________________ 
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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. 

 


