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Packet Tracer - Depanarea Problemelor legate de Default Gateway  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipame

nt Interfață Adresă IP 

Masca de 

subreţea Gateway Default 

R1 
G0/0 192.168.10.1 255.255.255.0 N/A 

G0/1 192.168.11.1 255.255.255.0 N/A 

S1 VLAN 1 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1 

S2 VLAN 1 192.168.11.2 255.255.255.0 192.168.11.1 

PC1 NIC 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.1 

PC2 NIC  192.168.10.11 255.255.255.0 192.168.10.1 

PC3 NIC 192.168.11.10 255.255.255.0 192.168.11.1 

PC4 NIC 192.168.11.11 255.255.255.0 192.168.11.1 

Obiective 

Partea 1: Verificați Documentația Rețelei și Izolați Problemele 

Partea 2: Implementați, Verificați și Documentați Soluțiile  

Context 

Pentru ca un echipament să comunice în mai multe rețele, trebuie configurat cu o adresă IP, o mască de 
subrețea sau un gateway implicit.Gateway-ul implicit este utilizat când hostul vrea să trimită un pachet către 
un alt host din aceeași rețea.Adresa gateway-ului implicit este de obicei adresa de interfață a routerului atașat 
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la rețeaua locală a hostului.În această activitate, veți termina documentarea rețelei.Apoi veți verifica 
documentația rețelei prin testarea conectivității end-to-end și prin depanarea problemelor.Metoda de 
depanare pe care o veți folosi constă în următorii pași: 

1) Verificați documentația rețelei și folosiți teste pentru a izola problemele. 

2) Determinați o soluție corespunzătoare pentru o problemă dată. 

3) Implementați solutia. 

4) Testați pentru a verifica dacă problema este rezolvată. 

5) Documentați soluția. 

Prin intermediul cursurilor CCNA, veți întâlni diferite descrieri ale metodei de depanare, precum și metode 
diferite pentru a testa și documenta probleme și soluții.Acest lucru este unul intenționat.Nu există un set 
standard sau un template pentru depanare.Fiecare organizație dezvoltă procese unice și standarde de 
documentație (chiar dacă acel proces este de tipul “we don’t have one”).În orice caz, toate metodologiile de 
depanare eficiente includ de obicei pașii de mai sus. 

Notă: În cazul în care sunteți un expert al configurărilor gateway-ului default, această activitate vă poate 
implica mai mult decât ar trebui.Puteți, cel mai probabil, să găsiți și să rezolvați toate problemele de 
conectivitate mai rapid decât folosind aceste proceduri.În orice caz, pe măsură ce parcurgeți cursurile, 
rețelele și problemele pe care le întâlniți vor deveni din ce în ce mai complexe.În asemenea situații, singura 
metodă eficientă pentru a izola și rezolva problemele este să utilizați o abordare metodică precum cea 
utilizată în această activitate. 

Part 1: Verificați Documentația Rețelei și Izolați Problemele 

În Partea 1 a acestei activități, completați documentația și efectuați teste de conectivitate pentru a descoperi 
probleme.În plus, veți determina o soluție corespunzătoare pentru implementarea în Partea 2. 

Step 1: Verificați documentația rețelei și izolați problemele. 

a. Înainte să testați efectiv o rețea, trebuie să completați documentația.Observați că în Tabela de Adresare 
unele informații lipsesc.Completați Tabela de Adresa cu informația lipsă despre gateway-ul default pentru 
switchuri și calculatoare.  

b. Testați conectivitatea echipamentelor din aceeași rețea.Izolând și corectând orice probleme de acces 
local, puteți testa mai bine conectivitatea remote având încredere că cea locală este funcțională.  

Un plan de verificare poate fi la fel de simplu precum o listă de teste de conectivitate.Folosiți următoarele 
teste pentru a verifica conectivitatea locală și izolați orice probleme de acces.Prima problemă este deja 
documentată, dar trebuie să implementați și să verificați soluția în timpul Părții 2. 

Testarea și Verificarea Documentației 

Test 
S-a realizat 
cu succes? Probleme Soluție Verificat 

PC1 la PC2 Nu Adresă IP pe PC1 
Modificați adresa IP a lui 
PC1  

PC1 la S1     

PC1 la R1     
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Notă: Tabelul este un exemplu; trebuie să realizați propriul document.Puteți folosi foaie și pix pentru a 
desena un tabel, sau puteți folosi un editor de text sau un spreadsheet.Consultați intructorul dacă mai 
aveți nevoie de instrucțiuni. 

c. Testați conectivitatea la echipamentele remote (cum ar fi din PC1 la PC4) și documentați orice 
problemă.Acest lucru se numește deseori conectivitate end-to-end.Asta înseamnă că toate 
echipamentele dintr-o rețea au conectivitate deplină permisă de politica rețelei. 

Notă: Testarea conectivității remote poate să nu fie posibilă încă, deoarece trebuie să rezolvați mai întâi 
problemele de conectivitate locală.După ce ați rezolvat aceste probleme, reveniți la acest pas și testați 
conectivitatea între rețele.  

Step 2: Determinați o soluție corespunzătoare pentru problemă. 

a. Folosindu-vă cunoștințele cu privire la modul în care rețelele funcționează și aptitudinile dumneavoastră 
de configurare a echipamentelor, căutați cauza problemei.De exemplu, S1 nu este cauza problemei de 
conectivitate dintre PC1 și PC2.Luminile de link sunt verzi și nici o configurare pe S1 nu va determina 
traficul să nu treacă între PC1 și PC2.Problema trebuie să fie cu PC1, PC2 sau ambele.  

b. Verificați adresarea echipamentului pentru a vă asigura că se potrivește cu documentația rețelei.De 
exemplu, adresa IP pentru PC1 este incorectă așa cum s-a verificat folosind comanda ipconfig. 

c. Sugerați o soluție despre care credeți că va rezolva problema și documentați-o.De exemplu, modificați 
adresa IP pentru PC1 pentru a se potrivi cu documentația. 

Notă: Deseori, există mai mult de o soluție.În orice caz, este o practică utilă a depanării să implementați o 
soluție la un moment dat.Implementarea mai multor soluții ar putea introduce probleme adiționale într-un 
scenariu mai complex. 

Part 2: Implementați, Verificați și Documentați Soluțiile 

În Partea 2 a acestei activități, veți implementa soluțiile identificate la Partea 1.Apoi veți verifica dacă soluția 
funcționează.Este posibil să fie nevoie să reveniți la Partea 1 pentru a finaliza izolarea tuturor problemelor. 

Step 1: Implementați soluțiile pentru problemele de conectivitate. 

Consultați-vă documentația din Partea 1.Alegeți prima problemă și implementați soluția sugerată de 
dumneavoastră.De exemplu, corectați adresa IP de pe PC1. 

Step 2: Verificați dacă problema este acum rezolvată. 

a. Verificați dacă soluția dumneavoastră a rezolvat problema înainte de a efectua testul utilizat de 
dumneavoastră pentru a identifica problema.De exemplu, acum PC1 poate da ping la PC2? 

b. Dacă problema este rezolvată, indicați asta în documentația dumneavoastră.De exemplu, în tabelul de 
mai sus, un simplu semn de verificare va fi suficient în coloana “Verificat”. 

Step 3: Verificați dacă toate problemele sunt rezovlate. 

a. Dacă tot aveți o problemă rămasă în urma unei soluții care nu a fost încă implementată, reveniți la Partea 
2, Pasul 1. 

b. Dacă toate problemele dumneavoastră curente sunt rezolvate, ați rezolvat și toate problemele de 
conectivitate remote (cum ar fi PC1 poate da ping la PC4)? Dacă răspunsul este nu, reveniți la Partea 1, 
Pasul 1c pentru a testa conectivitatea remote. 
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Rubrica Scorului Sugerat 

Sarcina 
Puncte 
Posibile 

Punctaj 
obținut 

Completați Documentația Rețelei 20  

Documentați Soluțiile și Problemele 45  

Scorul din Packet Tracer (Probleme 
Rezolvate) 

35  

Scor Total 100  

 


