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Simularea în Packet Tracer - Comunicații TCP șu UDP  

Topologie 

 

Obiective 

Partea 1: Generați Trafic de Rețea în Modul de Simulare 

Partea 2: Examinați Funcționalitatea Protocoalelor TCP și UDP 

Context 

Activitatea de simulare intenționează să realizeze o fixare în detaliu a cunoștințelor cu privire la TCP și 
UDP.Modul de simulare furnizează abilitatea de vizualizare a funcționalității diferitelor protocoale. 

În timp ce datele parcurg rețeaua, acestea se împart în bucăți mai mici și se identifică într-o anumită manieră 
astfel încât piese să poată fi reasamblate.Fiecărei piese i se atribuite un anumit nume (PDU-protocol data 
unit) și i se asociază un anumit layer.Modul de simulare în Packet Tracer permite utilizatorului să vizualizeze 
fiecare protocol împreună cu PDU-ul asociat.Pașii evidențiați mai jos îndrumă utilizatorul în procesul de 
solicitare a serviciilor folosind multiple apicații disponibile pe un calculator client.  

Această activitate furnizează o oportunitate de explorare a funcționalității protocoalelor TCP și UDP, 
multiplexing și funcția numerelor de port în determinarea cărei aplicații locale a solicitat date sau trimite date. 

Part 1: Generați Trafic de Rețea în Modul de Simulare 

Step 1: Generați trafic pentru a popula tabelele ARP (Address Resolution Protocol) 

Efectuați următoarele sarcini pentru a reduce cantitatea traficului de rețea vizualizat în simulare.  

a. Dați clic pe MultiServer și apoi pe fila Desktop > Command Prompt. 

b. Introduceți comanda ping 192.168.1.255.Acest lucru va dura câteva secunde deoarece fiecare 
echipament din rețea răspunde către MultiServer. 

c. Închideți fereastra MultiServer. 
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Step 2: Generați traficul web (HTTP). 

a. Treceți în modul de Simulare. 

b. Dați clic pe HTTP Client și apoi pe fila Desktop > Web Browser. 

c. În câmpul URL, introduceți 192.168.1.254 apoi dați clic pe Go.PDU-urile vor apărea în fereastra de 
simulare. 

d. Minimizați, dar nu închideți fereastra de configurare a clientului HTTP.  

Step 3: Generați traficul FTP. 

a. Dați clic pe FTP Client și apoi pe fila Desktop > Command Prompt. 

b. Introduceți comanda ftp 192.168.1.254.PDU-urile vor apărea în fereastra de simulare. 

c. Minimizați, dar nu închideți fereastra de configurare a clientului FTP. 

Step 4: Generați trafic DNS. 

a. Dați clic pe DNS Client și apoi pe fila Desktop > Command Prompt. 

b. Introduceți comanda nslookup multiserver.pt.ptu.Va apărea un PDU în fereastra de simulare. 

c. Minimizați, dar nu închideți fereastra de configurare a clientului DNS. 

Step 5: Generați traficul de Email. 

a. Clic pe E-Mail Client și apoi pe fila Desktop > instrumentul E Mail. 

b. Dați clic pe Compose și introduceți următoarele informații: 

1) To: user@multiserver.pt.ptu 

2) Subject: Personalizați 

3) E-Mail Body: Personalizați 

c. Dați clic pe Trimitere. 

d. Minimizați, dar nu închideți fereastra de configurare a clientului E-mail.  

Step 6: Verificați dacă traficul este generat și pregătit de simulare. 

Fiecare calculator client ar trebui să aibă PDU-uri afișate în Panoul Simulation. 

Part 2: Examinați Funcționalitatea Protocoalelor TCP și UDP 

Step 1: Examinați multiplexing-ul pe măsură ce traficul traversează rețeaua. 

Acum veți utiliza butonul Capture/Forward și butonul Back în panoul Simulation. 

a. Dați clic o dată pe Capture/Forward.Toate PDU-urile sunt transferate la switch. 

b. Dați clic încă o dată pe Capture/Forward.Unele PDU-uri au dispărut.Ce credeți că s-a întâmplat cu ele? 

c. Dați clic pe Capture/Forward de șase ori.Toți clienții ar fi trebuit să primească un răspuns.Observați că 
doar un PDU poate trece printr-un fir într-o direcție în orice moment dat.Cum se numește acest lucru? 

d. O varietate de PDU-uri apare în lista de evenimente în panoul din dreapta sus al ferestrei de simulare.De 
ce sunt atât de colorate? 

e. Dați clic pe Back de 8 ori.Astfel ar trebui să se reseteze simularea. 
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Notă: Nu dați clic pe Reset Simulation în timpul acestei activități; dacă faceți asta, va trebui să repetați pașii 
din Partea 1. 

Step 2: Examinați traficul HTTP pe măsură ce clienții comunică cu serverul. 

a. Filtrați traficul afișat pentru a afișa toate PDU-urile TCP și UDP:  

1) Dați clic pe Edit Filters și pe caseta Show All/None.  

2) Selectați HTTP și TCP.Dați clic oriunde în afara casetei Edit Filters pentru a o ascunde.Visible Events 
ar trebui să afișeze acum doar PDU-urile HTTP și TCP. 

b. Clic pe Capture/Forward.Țineți mouse-ul deasupra fiecărui PDU până când îl veți găsi pe cel care își are 
originea în Clientul HTTP.Dați clic pe plicul PDU pentru a îl deschide. 

c. Dați clic pe fila Inbound PDU Details și scroll până la ultima secțiune.Cum este etichetată secțiunea?  

Aceste comunicații sunt considerate fiabile?  

d. Înregistrați valorile SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM și ACK NUM.Ce este scris în stânga 
câmpului WINDOW? 

e. Închideți PDU și dați clic pe Capture/Forward până când un PDU se întoarce la clientul HTTP cu un 
checkmark. 

f. Dați clic pe plicul PDU și selectați Inbound PDU Details.În ce măsură numerele de secvență și de port 
sunt diferite de cele anterioare? 

g. Există un al doilea PDU de culoare diferită, pe care clientul HTTP l-a pregătit pentru a îl trimite la 
MultiServer.Acesta este începutul comunicației HTTP.Dați clic pe al doilea plic PDU și selectați 
Outbound PDU Details.  

h. Ce informație este acum afișată în secțiunea TCP? În ce măsură numerele de secvență și de port sunt 
diferite de cele două PDU-uri anterioare? 

i. Dați clic pe Back până când simularea este resetată. 

Step 3: Examinați traficul FTP pe măsură ce clienții comunică cu serverul. 

a. În Panoul Simulation, modificați Edit Filters pentru a afișa doar FTP și TCP. 

b. Clic pe Capture/Forward.Țineți cursorul deasupra fiecărui PDU până când îl veți găsi pe cel care își are 
originea în Clientul FTP.Dați clic pe plicul PDU pentru a îl deschide. 

c. Dați clic pe fila Inbound PDU Details și scroll până la ultima secțiune.Cum este etichetată secțiunea?  

Aceste comunicații sunt considerate fiabile?  

d. Înregistrați valorile SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM și ACK NUM.Ce este scris în stânga 
câmpului WINDOW? 

e. Închideți PDU și dați clic pe Capture/Forward până când un PDU se întoarce la clientul FTP cu un 
checkmark. 

f. Dați clic pe plicul PDU și selectați Inbound PDU Details.În ce măsură numerele de secvență și de port 
sunt diferite de cele anterioare? 

g. Dați clic pe fila Outbound PDU Details.În ce măsură numerele de secvență și de port sunt diferite de 
cele două anterioare? 

h. Închideți PDU și dați clic pe Capture/Forward până când un al doilea PDU se întoarce la clientul 
FTP.PDU are o culoare diferită.  

i. Deschideți PDU-ul și selectați Inbound PDU Details.Derulați în jos până la secțiunea TCP.Care este 
mesajul de la server? 
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j. Dați clic pe Back până când simularea este resetată. 

Step 4: Examinați traficul DNS pe măsură ce clienții comunică cu serverul. 

a. În Panoul Simulation, modificați Edit Filters pentru a afișa doar DNS și UDP. 

b. Dați clic pe plicul PDU pentru a îl deschide. 

c. Dați clic pe fila Inbound PDU Details și scroll până la ultima secțiune.Cum este etichetată secțiunea?  

Aceste comunicații sunt considerate fiabile?  

d. Înregistrați valorile SRC PORT și DEST PORT.De ce nu există un număr de confirmare și unul de 
secvență? 

e. Închideți PDU și dați clic pe Capture/Forward până când un PDU se întoarce la clientul DNS cu un 
checkmark. 

f. Dați clic pe plicul PDU și selectați Inbound PDU Details.În ce măsură numerele de secvență și de port 
sunt diferite de cele anterioare? 

g. Cum este denumită ultima secțiune din PDU?  

h. Dați clic pe Back până când simularea este resetată. 

Step 5: Examinați traficul de email pe măsură ce clienții comunică cu serverul. 

a. În panoul Simulation, modificați Edit Filters pentru a afișa doar POP3, SMTP și TCP. 

b. Clic pe Capture/Forward.Țineți cursorul deasupra fiecărui PDU până când îl veți găsi pe cel care își are 
originea în Clientul E-mail.Dați clic pe plicul PDU pentru a îl deschide. 

c. Dați clic pe fila Inbound PDU Details și scroll până la ultima secțiune.Ce protocol al layer-ului transport 
folosește traficul de email?  

Aceste comunicații sunt considerate fiabile?  

d. Înregistrați valorile SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM și ACK NUM.Ce este scris în stânga 
câmpului WINDOW? 

e. Închideți PDU și dați clic pe Capture/Forward până când un PDU se întoarce la clientul E-mail cu un 
checkmark. 

f. Dați clic pe plicul PDU și selectați Inbound PDU Details.În ce măsură numerele de secvență și de port 
sunt diferite de cele anterioare? 

g. Dați clic pe fila Outbound PDU Details.În ce măsură numerele de secvență și de port sunt diferite de 
cele două anterioare? 

h. Există un al doilea PDU de culoare diferită, pe care clientul HTTP l-a pregătit pentru a îl trimite la 
MultiServer.Acesta este începutul comunicării prin email.Dați clic pe al doilea plic PDU și selectați 
Outbound PDU Details.  

i. În ce măsură numerele de secvență și de port sunt diferite de cele două PDU-uri anterioare? 

j. Ce protocol de email este asociat cu portul 25 al TCP? Ce protocol este asociat cu portul 110 al TCP? 

k. Dați clic pe Back până când simularea este resetată. 

Step 6: Examinați utilizarea numerelor portului de pe server. 

a. Pentru a vedea sesiunile TCP active, efectuați următorii pași în succesiune rapidă: 

1) Mergeți înapoi la modul Realtime. 

2) Dați clic pe MultiServer și apoi pe fila Desktop > Command Prompt. 
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b. Introduceți comanda netstat.Ce protocoale sunt afișate în coloana din stânga?  

Ce numere de port sunt utilizate de server?  

c. În ce stări sunt sesiunile? 

d. Repetați comanda netstat de mai multe ori până când vedeți că doar o sesiune este STABILITĂ.Pentru 
ce serviciu este încă deschisă conexiunea? FTP 

De ce sesiunea nu se închide precum celelalte trei? (Indiciu: Verificați clienții minimizați) 

Rubrica Scorului Sugerat 

Secțiunea Activitate 

Locația 

Întrebării 

Puncte 

Posibile 

Punctaj 

obtinut 

Partea 2:  Examinați 
Funcționalitatea 
Protocoalelor TCP și UDP 

Pasul 1 15  

Pasul 2 15  

Pasul 3 15  

Pasul 4 15  

Pasul 5 15  

Pasul 6 25  

Scor Total 100  

 


