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Packet Tracer - Investigați Traficul Unicast, Broadcast și Multicast  

 

Topologie 

 

Obiective 

Partea 1: Generați Trafic Unicast 

Partea 2: Generați Trafic Broadcast 

Partea 3: Investigați Trafic Multicast 

Condiții/Scenariu  

Această activitate va examina comportamentul unicast, broadcast și multicast.Majoritatea traficului dintr-o rețea este 
unicast.Atunci când un calculator trimite o solicitare echo ICMP către un router remote, adresa sursă din 
header-ul pachetului IP este adresa IP a calculatorului transmițător.Adresa de destinație din header-ul 
pachetului IP este adresa IP a interfeței de pe routerul remote.Pachetul este trimis doar către destinația 
intenționată. 

Folosind comanda ping sau opțiunea Add Complex PDU din Packet Tracer, puteți da ping direct la adresele 
de broadcast pentru a vizualiza traficul de broadcast.  

Pentru traficul multicast, veți vizualiza traficul EIGRP.EIGRP este utilizat de routerele Cisco pentru a 
interschimba informația de rutare între routere.Routerele care folosesc EIGRP trimit pachete către adresa 
multicast 224.0.0.10, care reprezintă grupul de routere EIGRP.Deși aceste pachete sunt primite de alte 
echipamente, acestea sunt aruncate la Layer-ul 3 de toate echipamentele cu excepția routerelor EIGRP, fără 
a fi nevoie de o altă procesare.  

Part 1: Generați Trafic Unicast 

Step 1: Folosiți pind pentru a genera trafic. 

a. Dați clic pe PC1 și pe fila Desktop > Command Prompt. 

b. Introduceți comanda ping 10.0.3.2.Ping ar trebui să se realizeze cu succes. 
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Step 2: Intrați în modul de Simulare. 

a. Dați clic pe fila Simulation pentru a intra în modul Simulation.  

b. Dați clic pe Edit Filters și verificați dacă sunt selectate doar evenimentele ICMP și EIGRP. 

c. Clic pe PC1 și dați comanda ping 10.0.3.2. 

Step 3: Examinați traficul unicast. 

PDU-ul din PC1 este o interogare echo ICMP pentru interfața serială de pe Router3.  

a. Dați clic pe Capture/Forward în mod repetat și observați în timp ce solicitarea echo este trimisă la 
Router3 și răspunsul echo este trimis înapoi la PC1.Stop când primul răspuns echo accesează PC1. 

Prin ce echipamente a trecut pachetul în timpul transmisie unicast? 

b. În secțiunea Simulation Panel Event List, ultima coloană conține o căsuță colorată care furnizează acces 
la informații detaliate despre un eveniment.Dați clic pe căsuța colorată din ultima coloană, pentru primul 
eveniment.Se deschide fereastra PDU Information. 

La ce layer pornește transmisia și de ce? 

c. Examinați informația de Layer 3 pentru toate evenimentele.Observați că adresele IP sursă și de 
destinație sunt adrese unicast care se referă la PC1 și interfața serială de pe Router3.  

Ce alte două modificări au loc la Layer 3 atunci când pachetul sosește la Router3? 

d. Clic pe Reset Simulation. 

Part 2: Generați Trafic Broadcast 

Step 1: Adăugați un PDU complex. 

a. Clic pe Add Complex PDU.Pictograma este în bara de instrumente din dreapta și arată un plic deschis. 

b. Duceți cursorul mouse-ului pe topologie iar pointer-ul se modifică într-un plic cu semnul plus (+). 

c. Dați clic pe PC1 pentru a se comporta ca sursă pentru acest mesaj de test și se va deschide fereastra 
Create Complex PDU.Introduceți următoarele valori:  

 Destination IP Address: 255.255.255.255 (adresa de broadcast) 

 Sequence Number: 1  

 One Shot Time: 0  

În setările PDU, pentru Select Application: implicit este PING.Care sunt alte 3 aplicații disponibile pentru 
utilizare? 

d. Clic pe Create PDU.Acest pachet broadcast de test apare acum în Simulation Panel Event List.Apare 
și în fereastra PDU List.Este primul PDU pentru Scenariul 0. 

e. Dați clic pe Capture/Forward de două ori.Acest pachet este trimis la switch și apoi la PC2, PC3, și 
Router1.Examinați informația de Layer 3 pentru toate evenimentele.pe care ați configurat-o atunci când 
ați creat PDU complex.  

Analizând informația din modelul OSI, ce modificări au apărut în informația Layer-ului 3 din coloana Out 
Layers la Router1, PC2 și PC3? 

f. Dați clic încă o dată pe Capture/Forward.PDU-ul de broadcast se trimite pe Router2 sau Router3? De 
ce? 
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g. După ce ați examinat comportamentul de broadcast, ștergeți pachetul de test prin clic pe Delete sub 
Scenariul 0. 

Part 3: Investigați Trafic Multicast 

Step 1: Examinați traficul generat de protocoalele de rutare. 

a. Clic pe Capture/Forward.Pachetele EIGRP sunt la Router1 aștepând să fie transmise unidirecțional 
către fiecare interfață. 

b. Examinați conținutul pachetelor deschizând fereastra PDU Informațion și dați din nou clic pe 
Capture/Forward.Pachetele sunt trimise la celelalte două routere și la switch.Routerele acceptă și 
procesează pachetele, deoarece sunt parte dintr-un grup multicast.Switchul va trimite pachetele către 
calculatoare. 

c. Dați clic pe Capture/Forward până când vedeți pachetul EIGRP sosind la calculatoare  

Ce fac hosturile cu pachetele? 

 
 
Layer-ului 3 și 4 pentru toate evenimentele EIGRP.  

Care este adresa de destinație pentru fiecare pachet? 

d. Dați clic pe unul din pachetele livrate către unul din calculatoare.Ce se întâmplă cu acele pachete? 

În funcție de traficul generat de cele trei tipuri de pachete IP, care sunt principalele diferențe la livrare? 
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Rubrica Scorului Sugerat 

Secțiunea Activitate 

Locația 

Întrebării 

Puncte 

Posibile 

Punctaj 

obținut 

Partea 1: Traficul Unicast 

Pasul 3a 10  

Pasul 3b 10  

Pas 3c 10  

Total Partea 1 30  

Partea 2: Trafic de 
Broadcast 

Pasul 1c 10  

Pasul 1e 10  

Pasul 1f 10  

Total Partea 2 30  

Partea 3: Trafic Multicast 

Pasul 1c,q1 10  

Pasul 1c, q2 10  

Pasul 1d, q1 10  

Pasul 1d, q2 10  

Total Partea 3 40  

Scor Total 100  

 


