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Laborator - Folosirea Wireshark-ului pentru a Examina Capturile 

DNS ale UDP-ului  

Topologie 

 

Obiective 

Partea 1: Înregistrați Informația de Configurare a IP-ului pentru un calculator 

Partea 2: Folosiți Wireshark pentru a Captura Răspunsurile și Interogările DNS 

Partea 3: Analizați Pachetele DNS sau UDP Capturate 

Context/Scenariu 

Dacă ați folosit Internetul, ați folosit și DNS (Domain Name System).DNS este o rețea distribuită de servere 
care transformă nume de domenii precum www.google.com în adrese IP.Atunci când tastați un URL în 
browser, calculatorul dumneavoastră efectuează o interogare DNS la adresa IP a serverului DNS.Interogarea 
serverului DNS a calculatorului dumneavoastră și răspunsul serverului DNS folosesc UDP (User Datagram 
Protocol) ca protocol al layer-ului transport.UDP nu este orientat pe conexiune și nu necesită o configurare de 
sesiune precum TCP.Interogările și răspunsurile DNS sunt mici și nu necesită supraîncărcarea TCP-ului. 

În aest laborator veți comunica cu un server DNS trimițând o interogare DNS folosind protocolul de transport 
UDP.Veți utiliza Wireshark pentru a determina interschimbările de răspunsuri și interogări DNS cu serverul de 
nume. 

Notă: Acest laborator nu poate fi completat folosind Netlab.Acest laborator presupune că aveți acces la 
Internet. 

Resurse necesare 

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

Partea 1: Înregistrați Informația de Configurare a IP-ului pentru un 

calculator 

În Partea 1, veți folosi comanda ipconfig /all pe calculatorul dumneavoastră pentru a găsi și înregistra 
adresele MAC și IP ale plăcii de rețea, adresa IP a gateway-ului implicit specificat și adresa IP a serverului 
DNS specificată pentru calculator.Treceți această informație în tabelul furnizat.Informația va fi utilizată în 
părțile ce urmează ale acestui laborator împreună cu analiza de pachete. 



Laborator - Folosirea Wireshark-ului pentru a Examina Capturile DNS ale UDP-ului 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 2 of 6 

 

Adresa IP Răspunsurile vor varia.192.168.1.11 

Adresa MAC 
Răspunsurile vor varia. 
90:4c:e5:be:15:63 

Adresa IP a gateway-ului 
default Răspunsurile vor varia. 192.168.1.1 

Adresa IP a serverului DNS Răspunsurile vor varia.192.168.1.1 

Partea 2: Folosiți Wireshark pentru a Captura Răspunsurile și Interogările 

DNS 

În Partea 2, veți configura Wireshark pentru a captura interogările DNS și pachetele cu răspuns pentru a 
demonstra utilizează protocolului de transport UDP în timp ce comunică cu un server DNS. 

a. Dați clic pe butonul Start din Windows și accesați programul Wireshark. 

Notă: Dacă Wireshark nu este instalat, poate fi descărcat de la http://www.wireshark.org/download.html. 

b. Selectați o interfață pentru Wireshark pentru capturarea pachetelor.Folosiți Interface List pentru a alege 
interfața care este asociată cu adresele MAC și IP ale calculatorului din Partea 1. 

c. După selectarea interfeței dorite, dați clic pe Start pentru a captura pachetele. 

d. Deschideți un browser și tastați www.google.com.Dați clic pe Enter pentru a continua. 

e. Dați clic pe Stop pentru a opri captura Wireshark atunci când vedeți pagina principală de la Google. 

Partea 3: Analizați Pachetele DNS sau UDP Capturate 

În Partea 3, veți examina pachetele UDP care au fost generate când se comunica cu un server DNS pentru 
adresele IP ale lui www.google.com. 

Pasul 1: Filtrați pachetele DNS. 

a.    În fereastra principală a Wireshark-ului, tastați dns în bara de instrumente Filter.Dați clic pe Apply sau 
apăsați Enter. 

Notă: Dacă nu vedeți nici un rezultatul după ce a fost aplicat filtrul DNS, închideți browser-ul și în ecranul 
de comandă tastați ipconfig /flushdns pentru a șterge toate rezultatele DNS anterioare.Reporniți captura 
Wireshark și repetați instrucțiunile în Partea 2b-2e.Dacă nu se rezolvă problema, în ecranul de comandă 
puteți tasta nslookup www.google.com ca o alternativă la navigatorul web. 

http://www.wireshark.org/download.html
file:///D:/ITN/Suppl_Ro/en_ITN_Instructor-Lab_Source/www.google.com
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b. În secțiunea de sus a ferestrei principale localizați pachetul care include “standard query” și “A 
www.google.com”.Observați frame 4 ca exemplu. 

Pasul 2: Examinați segmentul UDP folosind interogarea DNS. 

Examinați UDP folosind o interogare DNS pentru www.google.com așa cum a fost capturat de Wireshark.În 
acest exemplu, frame-ul 4 din captura Wireshark a fost selectat pentru analiză.Protocoalele din această 
interogare sunt afișate în secțiunea din mijloc (panoul cu detaliile pachetelor) din fereastra principală.Intrările 
protocolului sunt evidențiate cu gri. 

 

b. În panoul cu detalii ale pachetului, frame-ul 4 are 74 octeți de date pe fir așa cum este afișat pe prima 
linie.Acesta este numărul de octeți ce trebuie trimis printr-o interogare DNS la un server de nume ce 
solicită adresa IP a lui www.google.com. 

c. Linia Ethernet II afișează adresele MAC sursă și destinație.Adresa MAC sursă este din calculatorul 
dumneavoastră local deoarece acesta este originea interogării DNS.Adresa MAC de destinație este din 
gateway-ul implicit, deoarece este ultimul stop înainte ca interogarea să iasă din rețeaua locală. 

Adresa MAC sursă este la fel cu cea înregistrată în Partea 1 pentru calculatorul local? ___________ 
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d. În linia IPv4, captura Wireshark de pachet IP indică faptul că adresa IP sursă a interogării DNS este 
192.168.1.11, iar adresa IP de destinație este 192.168.1.1.În acest exemplu, adresa de destinație este 
gateway-ul default.Routerul este gateway-ul default în această rețea. 

Puteți cupla adresele MAC și IP pentru echipamentele sursă și de destinație? 

Echipament Adresă IP Adresă MAC 

Calculator local 
Răspunsurile vor 
varia.192.168.1.11 

Răspunsurile vor 
varia.90:4c:e5:be:15:63 

Default Gateway 
Răspunsurile vor 
varia.192.168.1.1 

Răspunsurile vor varia. 
30:46:9a:99:c5:72 

Header-ul și pachetul IP încapsulează segmentul UDP.Segmentul UDP conține interogarea DNS ca dată. 

e. Un header UDP are doar patru câmpuri: portul sursă, portul destinație, lungime și checksum.Fiecare 
câmp din header-ul UDP are doar 16 biți. 

 

Extindeți User Datagram Protocol în panoul cu detalii ale pachetului prin clic pe semnul plus (+).Observați 
că sunt doar patru câmpuri.Numărul portului sursă din exemplu este 52110.Portul sursă a fost generat 
aleator ce calculatorul local folosind numere de porturi care nu sunt rezervate.Portul de destinație este 
53.Portul 53 este un port cunoscut rezervat pentru utilizarea cu DNS.Serverele DNS așteaptă de la portul 
53 interogări DNS de la clienți. 

 

În acest exemplu, lungimea segmentului UDP este de 40 octeți.Pe lângă cei 40 octeți, 8 sunt utilizați ca 
header.Ceilalți 32 octeți sunt utilizați de datele de interogare DNS.Cei 32 octeți ai datelor de interogare 
DNS sunt evidențiate în următoare figură în secțiunea inferioară din fereastra principală Wireshark. 
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Checksum este utilizat pentru a determina integritatea pachetului după ce a traversat Internetul. 

Header-ul UDP are o încărcare mai mciă deoarece UDP nu are câmpuri care sunt asociate cu three-way 
handshake în TCP.Orice probleme de fiabilitate a transferului de date ce apar trebuie gestionate de layer-
ul aplicație. 

Înregistrați rezultatele Wireshark în tabelul de mai jos: 

Dimensiunea Frame-ului 
 

Adresa MAC a Sursei 
 

Adresa MAC de destinație 
 

Adresa IP Sursă 
 

Adresa IP de Destinație 
 

Portul sursă 
 

Portul de destinație 
 

Adresa IP sursă este aceeași cu cea înregistrată la Partea 1?_________Da 

Adresa IP de destinație este aceeași cu gateway-ul default notat în Partea 1?________ 

Da, dacă gateway-ul default efectuează DNS, altfel răspunsul este nu. 

Pasul 3: Examinați UDP folosind răspunsul DNS. 

În acest pas, veți examina pachetul de răspuns DNS și veți verifica dacă pachetul de răspuns DNS folosește 
și UDP. 

a.    În acest exemplu, frame-ul 5 este pachetul de răspuns DNS.Observați că numărul de octeți de pe fir este 
de 290 octeți.Este un pachet mai mare în comparație cu pachetul de interogare DNS. 

 

b. În frame-ul Ethernet II pentru răspunsul DNS, de la ce echipament este adresa MAC sursă și ce 
echipament este adresa MAC de destinație? 

c. Observați adresele IP sursă și de destinație din pachetul IP.Care este adresa IP de destinație? Care este 
adresa IP sursă? 
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Adresa IP de destinație: _______________________Adresa IP sursă: ________________________ 

Ce s-a întâmplat cu rolurile sursei și destinației pentru hostul local și gateway-ul default? 

____________________________________________________________________________________ 

d. În segmentul UDP, s-au inversat și rolurile numerelor de porturi.Numărul portului de destinație este 
52110.Numărul portului 5211- este același cu cel generat de calculatorul local atunci când interogarea 
DNS a fost trimisă la serverul DNS.Calculatorul dumneavoastră local așteaptă răspunsul DNS pe acest 
port. 

Numărul portului sursă este 53.Serverul DNS așteaptă o interogare DNS pe portul 53 și apoi trimite un 
răspuns DNS cu un număr de port sursă de 53 înapoi la generatorul interogării DNS. 

Atunci când răspunsul DNS este extins, observați adresele IP aflate pentru www.google.com în secțiunea 
Answers (Răspunsuri). 

 

Reflecție 

Care sunt avantajele utilizării UDP în locul TCP-ului ca protocol de transport pentru DNS? 

_______________________________________________________________________________________ 

 


