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Tabela de Adresare 

Dispozitiv Interfață Adresă IP 

Masca de 

subreţea Default Gateway 

LOCAL G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/0 (DCE) 10.1.1.1 255.255.255.252 N/A 

ISP S0/0/0 10.1.1.2 255.255.255.252 N/A 

 S0/0/1 (DCE) 10.2.2.2 255.255.255.252 N/A 

REMOTE G0/1 192.168.3.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/1  10.2.2.1 255.255.255.252 N/A 

S1 VLAN 1 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1 

S3 VLAN 1 192.168.3.11 255.255.255.0 192.168.3.1 

PC-A Placă de rețea 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

PC-C Placă de rețea 192.168.3.3 255.255.255.0 192.168.3.1 

Obiective 

Partea 1: Construirea și Configurarea Rețelei. 

 Cablați rețeaua. 

 Configurați calculatoarele. 

 Configurați routerele. 

 Configurați switch-urile. 

Partea 2: Folosiți comanda Ping pentru Testarea de Bază a Rețelei 

 Folosiți ping de la un calculator. 

 Folosiți ping de la echipamentele Cisco. 

Partea 3: Folosiți Comenzile Tracert și Traceroute pentru Testarea de Bază a Rețelei. 

 Folosiți tracert de la un calculator. 

 Folosiți traceroute de la echipamentele Cisco. 

Partea 4: Depanați Topologia 

Condiții/Scenariu 

Ping și traceroute sunt două instrumente indispensabile atunci când se testează conectivitatea rețelei 
TCP/IP.Ping este un utilitar al administratorului de rețea folosit pentru a testa accesibilitatea unui dispozitiv de 
pe o rețea cu IP.Acest utilitar măsoara și timpul dus-întors pentru mesajele trimise din host-ul de orgine către 
un calculator destinatar.Utilitarul ping este disponibil pe Windows, sisteme de operare precum Unix și pe 
Cisco IOS (Internetwork Operating System). 

Utilitarul traceroute este un instrument de diagnosticare a rețelei folosit pentru a afișa ruta și pentru a măsura 
întârzile tranzitului pentru transportul pachetelor dintr-o rețea IP.Utilitarul tracert este disponibil în Windows, 
iar un utilitar similar, traceroute, este disponibil în sisteme de operare precum Unix și în Cisco IOS. 
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În acest laborator, comenzile ping și traceroute sunt examinate, iar opțiunile comenzilor sunt explorare 
pentru a schimba comportamentul comenzii.Pentru explorarea comenzilor, în acest laborator sunt folosite 
dispozitive Cisco și calculatoare.Routerele Cisco vor folosi EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing 
Protocol) pentru rutarea pachetelor între rețele.În acest laborator sunt furnizate configurările dispozitivelor 
Cisco necesare. 

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 ștere și că nu au configurații de pornire.Dacă nu sunteți 
sigur, contactați-vă instructorul. 

Resurse necesare 

 3 Routere (Cisco 1941 cu 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 seriale și Ethernet așa cum se arată în topologie 

Partea 1: Construirea și Configurarea Rețelei 

În Partea 1, veți asambla rețeaua în topologie și veți configura calculatoarele și dispozitivele Cisco.Pentru 
referința dumneavoastră, vă sunt furnizate configurările inițiale pentru routere și switchuri.În această 
topologie, EIGRP este folosit pentru a ruta pachetele între rețele. 

Pasul 1: Cablați rețeaua așa cum se arată în topologie. 

Pasul 2: Ștergeți configurațiile de pe routere și switchuri, apoi reîncărcați dispozitivele. 

Pasul 3: Configurați adresele IP ale calculatorului și gateway-urile implicite conform Tabelei de 

Adresare. 

Pasul 4: Configurați routerele LOCAL, ISP și REMOTE folosind configurările inițiale furnizate 

mai jos. 

În ecranul de configurare global al switchului sau roterului, copiați și lipiți configurarea fiecărui 
echipament.Salvați configurarea la startup-config. 

Configurări inițiale pentru routerul LOCAL: 

hostname LOCAL 

no ip domain-lookup 

interface s0/0/0 

 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 

 clock rate 56000 

 no shutdown 

interface g0/1 

 ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 
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no shutdown 

router eigrp 1 

 network 10.1.1.0 0.0.0.3 

 network 192.168.1.0 0.0.0.255 

 no auto-summary 

Configurări inițiale pentru ISP: 

hostname ISP 

no ip domain-lookup 

interface s0/0/0 

 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 

 no shutdown 

interface s0/0/1 

 ip add 10.2.2.2 255.255.255.252 

 clock rate 56000 

 no shutdown 

router eigrp 1 

 network 10.1.1.0 0.0.0.3 

 network 10.2.2.0 0.0.0.3 

 no auto-summary 

end 

Configurări inițiale pentru REMOTE: 

hostname REMOTE 

no ip domain-lookup 

interface s0/0/1 

 ip address 10.2.2.1 255.255.255.252 

 no shutdown 

interface g0/1 

 ip add 192.168.3.1 255.255.255.0 

 no shutdown 

router eigrp 1 

 network 10.2.2.0 0.0.0.3 

 network 192.168.3.0 0.0.0.255 

 no auto-summary 

end 

Pasul 5: Configurați switchurile S1 și S3 folosind configurărle inițiale. 

Configurări inițiale pentru S1: 

hostname S1 

no ip domain-lookup 

interface vlan 1 

ip add 192.168.1.11 255.255.255.0 

 no shutdown 

 exit 

ip default-gateway 192.168.1.1 
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end 

Configurări inițiale pentru S3: 

hostname S3 

no ip domain-lookup 

interface vlan 1 

 ip add 192.168.3.11 255.255.255.0 

 no shutdown 

 exit 

ip default-gateway 192.168.3.1 

end 

Pasul 6: Configurați o tabelă de hosturi IP pe un router LOCAL. 

Tabela de hosturi IP vă permite să folosiți un hostname pentru a vă conecta la un dispozitiv aflat la distanță, 
mai degrabă decât să folosiți o adresă IP.Tabela de hosturi furnizează rezoluții de nume pentru echipamentul 
cu următoarele configurații.Copiați și lipiți următoarele configurări pentru routerul LOCAL.Configurările vă vor 
permite să folosiți hostnameuri și pentru comenzile ping și traceroute pe routerul LOCAL. 

ip host REMOTE 10.2.2.1 192.168.3.1 

ip host ISP 10.1.1.2 10.2.2.2 

ip host LOCAL 192.168.1.1 10.1.1.1 

ip host PC-C 192.168.3.3 

ip host PC-A 192.168.1.3 

ip host S1 192.168.1.11 

ip host S3 192.168.3.11 

end 

Partea 2: Folosiți comanda Ping pentru Testarea de Bază a Rețelei 

În Partea 2 a acestui laborator, veți folosi comanda ping pentru a controla conectivitatea end-to-end.Ping 
funcționează prin trimiterea pachetelor de cereri echo ICMP (Internet Control Message Protocol) către hostul 
țintă și apoi așteaptă un răspuns ICMP.Acesta poate înregistra timpul pentru dus-întors și orice pierdere de 
pachete. 

Veți examina rezultate folosind comanda ping și opțiunile adiționale ale comenzii ping care sunt disponibile 
pe calculatoarele cu Windows și pe dispozitivele Cisco. 

Pasul 1: Testați conectivitatea rețelei din rețeaua LOCAL folosind PC-A. 

Toate comenzile ping de la PC-A către celelalte dispozitive din topologie ar trebui să se realizeze cu 
succes.În caz contrar, verificați topologia și cablarea, precum și configurarea echipamentelor Cisco și 
calculatoarele. 

a. Dați ping de la PC-A către gatewayul său implicit (interfața GigabitEthernet 0/1 a lui LOCAL). 

C:\Users\User1> ping 192.168.1.1 

Ping la 192.168.1.1 cu 32 bytes de date: 

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255 
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Statistici comenzii ping pentru 192.168.1.1: 

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

Timpul aproximativ pentru dus-întors în mili-secunde: 

    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 

În acest exemplu, patru cereri ICMP, fiecare de 32 bytes, au fost trimise, iar răspunsurile au fost primite în 
mai puțin de o mili-secundă, fără a exista pierderi de pachete.Timpul de răspuns și de transmisie cresc 
pe măsură ce cererile și răspunsurile ICMP sunt procesate de mai multe dispozitive în timpul călătoriei lor 
către și de la destinația finală. 

b. Din PC-A, dați comanda ping pentru adresele listate în următorul tabel și întregistrați timpul mediu pentru 
dus-întors și Durata de Viață (Time to Live-TTL). 

Destinație 

Timpul mediu pentru dus-întors 

(ms) TTL 

192.168.1.1 (LOCAL) 0 255 

192.168.1.11 (S1) 0* 255 

10.1.1.1 (LOCAL) 0 255 

10.1.1.2 (ISP) 20 254 

10.2.2.2 (ISP) 20 254 

10.2.2.1 (REMOTE) 40 253 

192.168.3.1 (REMOTE) 40 253 

192.168.3.11 (S3) 40* 252 

192.168.3.3 (PC-C) 40 125 

 

Observați timpul mediu de dus-întors pentru 192.168.3.3 (PC-C).Timpul a crescut deoarece cererile ICMP 
au fost procesate de trei routere înainte ca PC-A să primească un răspuns de la PC-C. 

C:\Users\User1> ping 192.168.3.3 

Ping la 192.168.3.3 cu 32 bytes de date: 

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=41ms TTL=125 

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=41ms TTL=125 

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=40ms TTL=125 

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=41ms TTL=125 

 

Statisticile comenzii ping pentru 192.168.3.3: 

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

Timpul aproximativ pentru dus-întors în mili-secunde: 

    Minimum = 40ms, Maximum = 41ms, Average = 40ms 

Pasul 2: Folosiți comenzile ping extinse pe un calculator. 

Comanda ping implicită trimite patru cereri, fiecare de 32 bytes.Aceasta așteaptă 4.000 mili-secunde (4 
secunde) pentru fiecare primirea fiecărui răspuns înainte de a afișa mesajul “Timpul de cerere a 
expirat”.Comanda ping poate fi ușor folosită pentru depanarea unei rețele. 

a.    În ecranul de comandă, tastați ping și apăsați Enter. 



Laborator - Testarea Conectivității Rețelei folosind Ping și Traceroute 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 7 of 28 

 

C:\Users\User1> ping 

Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS] 

            [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]] 

            [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target_name 

 

Opțiuni: 

    -t             Ping the specified host until stopped. 

Pentru a vedea statistici și pentru a continua - tastați Control-Break; 

                   To stop - type Control-C. 

    -a             Resolve addresses to hostnames. 

    -n count       Number of echo requests to send. 

    -l size        Send buffer size. 

    -f             Set Don't Fragment flag in packet (IPv4-only). 

    -i TTL         Time To Live. 

    -v TOS         Type Of Service (IPv4-only.Această setare s-a învechit 

și nu are efect asupra câmpului cu tipul de serviciu din Headerul IP). 

    -r count       Record route for count hops (IPv4-only). 

    -s count       Timestamp for count hops (IPv4-only). 

    -j host-list   Loose source route along host-list (IPv4-only). 

    -k host-list   Strict source route along host-list (IPv4-only). 

    -w timeout     Timeout in milliseconds to wait for each reply. 

-R Folosește header-ul de rutare pentru a testa ruta inversă (doar IPv6). 

    -S srcaddr     Source address to use. 

    -4             Force using IPv4. 

    -6             Force using IPv6. 

b. Folosind opțiunea–t, dați comanda ping PC-C pentru a verifica dacă PC-C este accesibil. 

C:\Users\User1> ping –t 192.168.3.3 

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=41ms TTL=125 

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=40ms TTL=125 

Pentru a ilustra rezultatele atunci când un host nu este accesibil, deconectați cablul dintre routerul 
REMOTE și switchul S3, sau opriți interfața GigabitEthernet 0/1 de pe routerul REMOTE. 

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=41ms TTL=125 

Reply from 192.168.1.3: Destination host unreachable. 

Reply from 192.168.1.3: Destination host unreachable. 

În timp ce rețeaua funcționează corect, comanda ping poate determina dacă destinația a răspuns și cât 
timp a durat pentru a primi un răspuns de la destinație.Dacă există o problemă de conectivitate a rețelei, 
comanda ping afișează un mesaj de eroare. 

c. Reconectați cablul Ethernet sau activați interfața GigabitEthernet de pe routerul REMOTE (folosind 
comanda no shutdown) înainte de a trece la următorul pas.După 30 de secunde, comanda ping ar trebui 
să se realizeze din nou cu succes. 

Request timed out. (Timpul de cerere a expirat) 

Request timed out. (Timpul de cerere a expirat) 

Request timed out. (Timpul de cerere a expirat) 

Request timed out. (Timpul de cerere a expirat) 

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=41ms TTL=125 

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=40ms TTL=125 

d. Apăsați Ctrl+C pentru a opri comanda ping. 
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Pasul 3: Testați conectivitatea rețelei din rețeaua LOCAL folosind echipamentele Cisco. 

Comanda ping este de asemenea disponibilă pe dispozitivele Cisco.În acest pas, comanda ping este 
examinată folosind routerul LOCAL și switchul S1. 

a.   Testați conectivitatea lui PC-C în rețeaua REMOTE folosind adresa IP a lui 192.168.3.3 din routerul 
LOCAL. 

LOCAL# ping 192.168.3.3 

Tastați escape sequence pentru a întrerupe. 

Se trimit 5 cereri echo ICMP de 100 bytes către 192.168.3.3, timpul limită este de 2 

seconde: 

!!!!! 

Rata de succes este de 100% (5/5), timpul pentru dus-întors min/mediu/max = 60/64/68 

ms. 

Semnul de exclamare (!) indică faptul că pingul a fost realizat cu succes din routerul LOCAL către PC-C. 
Timpul pentru dus-întors are o durată medie de 64 ms, fără a exista pierderi de pachete, așa cum ne 
indică și rata de succes de 100%. 

b. Deoarece pe routerul LOCAL  a fost configurată o tabelă de hosturi locale, puteți testa conectivitatea 
(ping) lui PC-C în rețeaua REMOTE folosind hostname-ul configurat din roterul LOCAL. 

LOCAL# ping PC-C 

Tastați escape sequence pentru a întrerupe. 

Se trimit 5 cereri echo ICMP de 100 bytes către 192.168.3.3, timpul limită este de 2 

seconde: 

!!!!! 

Rata de succes este de 100% (5/5), timpul pentru dus-întors min/mediu/max = 60/63/64 

ms. 

c. Există mai multe opțiuni disponibile pentru comanda ping.În CLI, tastați ping și apăsați Enter.Introduceți 
192.168.3.3 sau PC-C pentru adresa Target IP.Apăsați Enter pentru a accepta valorile implicite ale altor 
opțiuni. 

LOCAL# ping 

Protocol [ip]: 

Target IP address: PC-C 

Repeat count [5]: 

Datagram size [100]: 

Timeout in seconds [2]: 

Extended commands [n]: 

Sweep range of sizes [n]: 

Tastați escape sequence pentru a întrerupe. 

Se trimit 5 cereri echo ICMP de 100 bytes către 192.168.3.3, timpul limită este de 2 

seconde: 

!!!!! 

Rata de succes este de 100% (5/5), timpul pentru dus-întors min/mediu/max = 60/63/64 

ms. 

d. Puteți folosi comanda ping extinsă pentru a observa când există o problemă de rețea.Porniți comanda 
ping la 192.168.3.3 cu un număr de repetări de 500.Apoi deconectați cablul dintre routerul REMOTE și 
switchul S3, sau opriți interfața GigabitEthernet 0/1 de pe routerul REMOTE. 

Reconectați cablul Ethernet sau activați interfața GigabitEthernet de pe routerul REMOTE după ce 
semnul exclamării a fost înlocuit de litera U și de puncte (.).După 30 de secunde, comanda ping ar trebui 
să se realizeze din nou cu succes.Apăsați Ctrl+Shift+6 pentru a opri comanda ping, dacă asta doriți. 

LOCAL# ping 
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Protocol [ip]: 

Target IP address: 192.168.3.3 

Repeat count [5]: 500 

Datagram size [100]: 

Timeout in seconds [2]: 

Extended commands [n]: 

Sweep range of sizes [n]: 

Tastați escape sequence pentru a întrerupe. 

Se trimit 500 cereri echo ICMP de 100 bytes către 192.168.3.3, timpul limită este de 

2 seconde: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!U................ 

....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!! 

Rata de succes este de 95% (479/50), timpul pentru dus-întors min/mediu/max = 

60/63/72 ms. 

Litera U din rezultate indică faptul că o destinație este inaccesibilă.Un PDU (protocol data unit) eronat a 
fost primit de către routerul LOCAL.Fiecare punct din rezultat indică faptul că ping a expirat în timp ce 
aștepta un răspund de la PC-C. În acest exemplu, 5% din pachete au fost pierdute în timpul întreruperii 
rețelei simulate. 

Notă: De asemenea, puteți folosi și această comandă pentru același rezultat: 

LOCAL# ping 192.168.3.3 repeat 500 

sau 

LOCAL# ping PC-C repeat 500 

e. De asemenea, puteți testa conectivitatea rețelei cu un switch.În acest exemplu, switchul S1 testează 
conectivitatea switchului S3 în rețeaua REMOTE. 

S1# ping 192.168.3.11 

Tastați escape sequence pentru a întrerupe. 

Se trimit 5 cereri echo ICMP de 100 bytes către 192.168.3.11, timpul limită este de 

2 seconde: 

!!!!! 

Rata de succes este de 100% (5/5), timpul pentru dus-întors min/mediu/max = 64/67/68 

ms. 

Comanda ping este extrem de utilă în depanarea conectivității unei rețele.În orice caz, ping nu poate indica 
locația problemei atunci când un ping nu se realizează cu succes.Comanda tracert (sau traceroute) poate 
afișa latențele rețelei și informația rutelor. 

Partea 3: Folosiți Comenzile Tracert și Traceroute pentru Testarea de Bază 

a Rețelei 

Comenzile pentru urmărirea rutelor se pot găsi pe calculatoare sau pe dispozitive de rețea.Pentru un 
calculator care folosește Windows, comanda tracert folosește mesaje ICMP pentru a urmări ruta către 
destinația finală.Comanda traceroute folosește datagrama UDP (User Datagram Protocol) pentru a urmări 



Laborator - Testarea Conectivității Rețelei folosind Ping și Traceroute 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 10 of 28 

 

rutele către destinația finală pentru echipamentele Cisco și alte calculatoare care folosesc sisteme de operare 
precum Unix. 

În partea 3 veți examina comenzile traceroute și veți determina calea pe care o urmează un pachet către 
destinația sa finală.Veți folosi comanda tracert din calculatoare cu Windows și comanda traceroute din 
echipamentele Cisco.De asemenea, veți examina opțiunile disponibile pentru reglarea adecvată a rezultatelor 
comenzii traceroute. 

Pasul 1: Folosiți comanda tracert de la PC-A la PC-C. 

a.  În ecranul de comandă tastați tracert 192.168.3.3. 

C:\Users\User1> tracert 192.168.3.3 

Tracing route to PC-C [192.168.3.3] 

Over a maximum of 30 hops: (Peste un maxim de 30 de hopuri:) 

 

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.1.1 

  2    24 ms    24 ms    24 ms    10.1.1.2 

  3    48 ms    48 ms    48 ms    10.2.2.1 

  4    59 ms    59 ms    59 ms    PC-C [192.168.3.3] 

 

Trace complete. (Urmărire completă.) 

Resultatele lui tracert indică ruta de la PC-A la PC-B, care este de la PC-A la LOCAL, la ISP, la REMOTE 
și la PC-C. Calea către PC-C trece prin trei hopuri cu routere până la destinația finală PC-C. 

Pasul 2: Cercetați mai multe opțiuni adiționale pentru comanda tracert. 

a.   În ecranul de comandă, tastați tracert și apăsați Enter. 

C:\Users\User1> tracert 

 

Folosire: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] 

               [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target_name 

 

Opțiuni: 

    -d                 Do not resolve addresses to hostnames. 

    -h maximum_hops    Maximum number of hops to search for target. 

    -j host-list       Loose source route along host-list (IPv4-only). 

    -w timeout         Wait timeout milliseconds for each reply. 

    -R                 Trace round-trip path (IPv6-only). 

    -S srcaddr         Source address to use (IPv6-only). 

    -4                 Force using IPv4. 

    -6                 Force using IPv6. 

b. Folosiți opțiunea-d.Observați că adresa IP a lui 192.168.3.3 nu a fost transformată ca PC-C. 

C:\Users\User1> tracert –d 192.168.3.3 

Tracing route to 192.168.3.3 over a maximum of 30 hops: 

 

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.1.1 

  2    24 ms    24 ms    24 ms    10.1.1.2 

  3    48 ms    48 ms    48 ms    10.2.2.1 

  4    59 ms    59 ms    59 ms    192.168.3.3 
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Trace complete. (Urmărire completă.) 

Pasul 3: Folosiți comanda traceroute din routerul LOCAL la PC-C. 

a.   În ecranul de comandă, tastați traceroute 192.168.3.3 sau traceroute PC-C pe routerul 
LOCAL.Hostaname-urile sunt transformate deoarece o tabel de hosturi IP locale a fost configurată pe routerul 
LOCAL. 

LOCAL# traceroute 192.168.3.3 

Tastați escape sequence pentru a întrerupe. 

Urmărind ruta la PC-C (192.168.3.3) 

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id) 

  1 ISP (10.1.1.2) 16 msec 16 msec 16 msec 

  2 REMOTE (10.2.2.1) 28 msec 32 msec 28 msec 

  3 PC-C (192.168.3.3) 32 msec 28 msec 32 msec 

 

LOCAL# traceroute PC-C 

Tastați escape sequence pentru a întrerupe. 

Urmărind ruta la PC-C (192.168.3.3) 

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id) 

  1 ISP (10.1.1.2) 16 msec 16 msec 16 msec 

  2 REMOTE (10.2.2.1) 28 msec 32 msec 28 msec 

3 PC-C (192.168.3.3) 32 msec 32 msec 28 msec 

Pasul 4: Folosiți comanda traceroute de la switchul S1 la PC-C. 

a.   În switchul S1, tastați traceroute 192.168.3.3.Hostaname-urile nu sunt afișate în rezultatele comenzii 
traceroute deoarece o tabelă cu hosturi IP locale nu a fost configurată pe acest switch. 

S1# traceroute 192.168.3.3 

Tastați escape sequence pentru a întrerupe. 

Tracing the route to 192.168.3.3 

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id) 

  1 192.168.1.1 1007 msec 0 msec 0 msec 

  2 10.1.1.2 17 msec 17 msec 16 msec 

  3 10.2.2.1 34 msec 33 msec 26 msec 

  4 192.168.3.3 33 msec 34 msec 33 msec 

Comanda traceroute are opțiuni adiționale.Puteți folosi ? sau puteți doar apăsa Enter după tastarea 
traceroute în ecran, pentru a explora aceste opțiuni. 

Următorul link furnizează mai multe informații cu privire la comenzile ping și traceroute pentru un dispozitiv 
Cisco: 

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1831/products_tech_note09186a00800a6057.shtml 

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1831/products_tech_note09186a00800a6057.shtml
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Partea 4: Depanați Topologia. 

Pasul 1: Ștergeți configurările de pe routerul REMOTE. 

Pasul 2: Reîncărcați routerul REMOTE. 

Pasul 3: Copiați și lipiți următoarea configurare în routerul REMOTE. 

hostname REMOTE 

no ip domain-lookup 

interface s0/0/1 

 ip address 10.2.2.1 255.255.255.252 

 no shutdown 

interface g0/1 

 ip add 192.168.8.1 255.255.255.0 

 no shutdown 

router eigrp 1 

 network 10.2.2.0 0.0.0.3 

 network 192.168.3.0 0.0.0.255 

 no auto-summary 

end 

Pasul 4: Din rețeaua locală, folosind comenzile ping și tracert sau traceroute pentru a depana și 

corecta problema în rețea REMOTE. 

a.   Folosiți comenzile ping și tracert de la PC-A. 

Puteți folosi comanda tracert pentru a determina conectivitatea rețelei de la un capăt la celălalt.Acest 
rezultat al comenzii tracert indică faptul că PC-A își poate atinge gateway-ul implicit de 192.168.1.1, dar 
PC-A nu are conectivitate cu PC-C. 

C:\Users\User1> tracert 192.168.3.3 

 

Tracing route to 192.168.3.3 over a maximum of 30 hops 

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1 

  2  192.168.1.1  reports: Destination host unreachable. 

 

Trace complete. (Urmărire completă.) 

O modalitate de localizare a unei probleme de rețea este testarea conectivității fiecărui hop din rețea la 
PC-C. Mai întâi determinați dacă PC-A poate accesa interfața Serial 0/0/1 a routerului ISP cu o adresă IP 
de 10.2.2.2. 

C:\Users\Utraser1> ping 10.2.2.2 

 

Ping la 10.2.2.2 cu 32 bytes de date: 

Reply from 10.2.2.2: bytes=32 time=41ms TTL=254 

Reply from 10.2.2.2: bytes=32 time=41ms TTL=254 

Reply from 10.2.2.2: bytes=32 time=41ms TTL=254 

Reply from 10.2.2.2: bytes=32 time=41ms TTL=254 

 

Statisticile comenzii ping pentru 10.2.2.2: 
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    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

Timpul aproximativ pentru dus-întors în mili-secunde: 

    Minimum = 20ms, Maximum = 21ms, Average = 20ms 

Comanda ping s-a realizat cu succes pentru routerul ISP.Următorul hop din rețea este routerul 
REMOTE.Testați conectivitatea interfeței Serial 0/0/1 a routerului REMOTE cu o adresă IP de 10.2.2.1. 

C:\Users\User1> ping 10.2.2.1 

 

Ping la 10.2.2.1 cu 32 bytes de date: 

Reply from 10.2.2.1: bytes=32 time=41ms TTL=253 

Reply from 10.2.2.1: bytes=32 time=41ms TTL=253 

Reply from 10.2.2.1: bytes=32 time=41ms TTL=253 

Reply from 10.2.2.1: bytes=32 time=41ms TTL=253 

 

Statisticile comenzii ping pentru 10.2.2.1: 

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

Timpul aproximativ pentru dus-întors în mili-secunde: 

    Minimum = 40ms, Maximum = 41ms, Average = 40ms 

PC-A poate accesa routerul REMOTE.Conform rezultatelor comenzii ping care s-a realizat cu succes de 
la PC-A la routerul REMOTE, problema de conectivitate a rețelei este cu rețeaua 192.168.3.0/24.Testați 
conectivitatea gateway-ului impliciti la PC-C, care este interfața GigabitEthernet 0/1 a routerului 
REMOTE. 

C:\Users\User1> ping 192.168.3.1 

 

Ping la 192.168.3.1 cu 32 bytes de date: 

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable. 

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable. 

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable. 

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable. 

 

Statisticile comenzii ping pentru 192.168.3.1: 

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

PC-A nu poate fi accesat de interfața GigabitEthernet 0/1 a routerului REMOTE, așa cum se poate 
observa și de rezultatele comenzii ping. 

Switchului S3 i se poate testa conectivitatea și de la PC-A pentru a verifica locația problemei de 
conectivitate a rețelei prin tastarea în ecranul de comandă: ping 192.168.3.11.Deoarece PC-A nu poate 
accesa GigabitEthernet 0/1 a routerului REMOTE, PC-A probabil că nu poate testa cu succes 
conectivitatea switchului S3, așa cum observăm și în rezultatele de mai jos: 

C:\Users\User1> ping 192.168.3.11 

 

Ping la 192.168.3.11 cu 32 bytes de date: 

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable. 

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable. 

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable. 

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable. 

 

Statisticile comenzii ping pentru 192.168.3.11: 

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
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Rezultatele comenzilor ping și tracert concluzionează că PC-A poate accesa routerele LOCAL, ISP și 
REMOTE, dar nu și pe PC-C, switchul S3 sau gateway-ul implicit al lui PC-C. 

b. Folosiți comenzile show pentru a examina configurările existente pentru routerul REMOTE. 

REMOTE# show ip interface brief 

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol 

Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES unset  administratively down down 

GigabitEthernet0/0         unassigned      YES unset  administratively down down 

GigabitEthernet0/1         192.168.8.1     YES manual up                    up   

Serial0/0/0                unassigned      YES unset  administratively down down 

Serial0/0/1                10.2.2.1        YES manual up                    up   

 

REMOTE# show run 

. 

interface GigabitEthernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

 ipaddress 192.168.8.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 2000000 

! 

interface Serial0/0/1 

 ip address 10.2.2.1 255.255.255.252 

. 

Rezultatele comenzilor show run și show ip interface breif indică faptul că interfața GigabitEthernet 0/1 
este up/up, dar a fost configurată cu o adresă IP incorectă. 

c. Coerctați adresa IP pentru GigabitEthernet 0/1. 

REMOTE# configure terminal 

Introduceți comenzile de configurare, câte una pe linie.La final puneți CNTL/Z. 

REMOTE(config)# interface GigabitEthernet 0/1 

REMOTE(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 

d. Verificați dacă PC-A poate da comanda ping și tracert pentru PC-C. 

C:\Users\User1> ping 192.168.3.3 

Ping la 192.168.3.3 cu 32 bytes de date: 

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=44ms TTL=125 

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=41ms TTL=125 

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=40ms TTL=125 

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=41ms TTL=125 
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Statisticile comenzii ping pentru 192.168.3.3: 

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

Timpul aproximativ pentru dus-întors în mili-secunde: 

    Minimum = 40ms, Maximum = 44ms, Average = 41ms 

 

C:\Users\User1> tracert 192.168.3.3 

 

Tracing route to PC-C [192.168.3.3] 

Over a maximum of 30 hops: (Peste un maxim de 30 de hopuri:) 

 

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.1.1 

  2    24 ms    24 ms    24 ms    10.1.1.2 

  3    48 ms    48 ms    48 ms    10.2.2.1 

  4    59 ms    59 ms    59 ms    PC-C [192.168.3.3] 

 

Trace complete. (Urmărire completă.) 

Notă: Acest lucru poate fi realizat și prin folosirea comenzilor ping și traceroute din CLI din routerul 
LOCAL și din switchul S2 după ce ați verificat dacă există probleme de conectivitate ale rețelei în rețeaua 
192.168.1.0/24. 

Reflecție 

1. Ce ar putea împiedica faptul că răspunsurile comenzilor ping și traceroute nu pot accesa dispozitivul de 
origine din spatele problemelor de conectivitate ale rețelei? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Dacă testați conectivitatea unei adrese inexistente în rețeaua REMOTE, precum 192.168.3.4, care este 
mesajul afișat de comanda ping? Ce înseamnă asta? Dacă testați conectivitatea unei adrese host valide și 
primiți acest răspuns, ce ar trebui să verificați? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Dacă testați conectivitatea unei adrese care nu există în nici o rețea a topologiei dumneavoastră, precum 
192.168.5.3, de la un calculator cu Windows, care este mesajul afișat de comanda ping? Ce indică acest 
mesaj? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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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. 

Device Configs 

Router LOCAL 

LOCAL# show running-config 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1462 bytes 

! 

version 15.2 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname LOCAL 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 15 

! 

! 
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! 

! 

! 

! 

! 

no ip domain lookup 

ip host REMOTE 10.2.2.1 192.168.3.1 

ip host ISP 10.1.1.2 10.2.2.2 

ip host LOCAL 192.168.1.1 10.1.1.1 

ip host PC-C 192.168.3.3 

ip host PC-A 192.168.1.3 

ip host S1 192.168.1.11 

ip host S3 192.168.3.11 

ip cef 

noipv6 cef 

multilink bundle-name authenticated 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

interface Embedded-Service-Engine0/0 

no ip address 

shutdown 

! 

interface GigabitEthernet0/0 

no ip address 

shutdown 

duplex auto 

speed auto 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

duplex auto 

speed auto 

! 

interface Serial0/0/0 

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 

clock rate 56000 

! 

interface Serial0/0/1 

no ip address 

shutdown 
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! 

! 

router eigrp 1 

network 10.1.1.0 0.0.0.3 

network 192.168.1.0 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

! 

! 

! 

! 

control-plane 

! 

! 

! 

line con 0 

line aux 0 

line 2 

no activation-character 

no exec 

transport preferred none 

transport input all 

transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh 

stopbits 1 

line vty 0 4 

login 

transport input all 

! 

scheduler allocate 20000 1000 

! 

end 

ROUTER ISP 

ISP# show running-config 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1265 bytes 

! 

version 15.2 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 
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hostname ISP 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 15 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

no ip domain lookup 

ip cef 

noipv6 cef 

multilink bundle-name authenticated 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

interface Embedded-Service-Engine0/0 

no ip address 

shutdown 

! 

interface GigabitEthernet0/0 

no ip address 

shutdown 

duplex auto 

speed auto 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

no ip address 
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shutdown 

duplex auto 

speed auto 

! 

interface Serial0/0/0 

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 

! 

interface Serial0/0/1 

ip address 10.2.2.2 255.255.255.252 

clock rate 56000 

! 

! 

router eigrp 1 

network 10.1.1.0 0.0.0.3 

network 10.2.2.0 0.0.0.3 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

! 

! 

! 

! 

control-plane 

! 

! 

! 

line con 0 

line aux 0 

line 2 

no activation-character 

no exec 

transport preferred none 

transport input all 

transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh 

stopbits 1 

line vty 0 4 

login 

transport input all 

! 

scheduler allocate 20000 1000 



Laborator - Testarea Conectivității Rețelei folosind Ping și Traceroute 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 21 of 28 

 

! 

end 

Router REMOTE 

REMOTE# show running-config 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1440 bytes 

! 

version 15.2 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname REMOTE 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 10 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

no ip domain lookup 

ip cef 

noipv6 cef 

multilink bundle-name authenticated 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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! 

! 

interface Embedded-Service-Engine0/0 

no ip address 

shutdown 

! 

interface GigabitEthernet0/0 

no ip address 

shutdown 

duplex auto 

speed auto 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 

duplex auto 

speed auto 

! 

interface Serial0/0/0 

no ip address 

shutdown 

clock rate 2000000 

! 

interface Serial0/0/1 

ip address 10.2.2.1 255.255.255.252 

! 

! 

router eigrp 1 

network 10.2.2.0 0.0.0.3 

network 192.168.3.0 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

! 

! 

! 

! 

control-plane 

! 

! 

! 
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line con 0 

line aux 0 

line 2 

no activation-character 

no exec 

transport preferred none 

transport input all 

transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh 

stopbits 1 

line vty 0 4 

login 

transport input all 

! 

scheduler allocate 20000 1000 

! 

end 

Switch S1 

S1# show running-config 

Building configuration... 

 

Current configuration : 1565 bytes 

! 

! 

version 15.0 

noservice pad 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname S1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

system mtu routing 1500 

! 

! 

no ip domain-lookup 

! 

! 
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! 

! 

! 

! 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

spanning-tree extend system-id 

! 

vlaninternal allocation policy ascending 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

interface FastEthernet0/1 

! 

interface FastEthernet0/2 

! 

interface FastEthernet0/3 

! 

interface FastEthernet0/4 

! 

interface FastEthernet0/5 

! 

interface FastEthernet0/6 

! 

interface FastEthernet0/7 

! 

interface FastEthernet0/8 

! 

interface FastEthernet0/9 

! 

interface FastEthernet0/10 

! 

interface FastEthernet0/11 

! 

interface FastEthernet0/12 

! 

interface FastEthernet0/13 

! 

interface FastEthernet0/14 



Laborator - Testarea Conectivității Rețelei folosind Ping și Traceroute 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 25 of 28 

 

! 

interface FastEthernet0/15 

! 

interface FastEthernet0/16 

! 

interface FastEthernet0/17 

! 

interface FastEthernet0/18 

! 

interface FastEthernet0/19 

! 

interface FastEthernet0/20 

! 

interface FastEthernet0/21 

! 

interface FastEthernet0/22 

! 

interface FastEthernet0/23 

! 

interface FastEthernet0/24 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

! 

interface GigabitEthernet0/2 

! 

interface Vlan1 

ip address 192.168.1.11 255.255.255.0 

! 

ip default-gateway 192.168.1.1 

iphttp server 

ip http secure-server 

! 

! 

! 

line con 0 

line vty 5 15 

! 

end 

Switch S3 

S3# show running-config 

Building configuration... 
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Current configuration : 1563 bytes 

! 

! 

version 15.0 

noservice pad 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname S3 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

system mtu routing 1500 

! 

! 

no ip domain-lookup 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

spanning-tree mode pvst 

spanning-tree extend system-id 

! 

vlaninternal allocation policy ascending 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

interface FastEthernet0/1 

! 

interface FastEthernet0/2 

! 

interface FastEthernet0/3 
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! 

interface FastEthernet0/4 

! 

interface FastEthernet0/5 

! 

interface FastEthernet0/6 

! 

interface FastEthernet0/7 

! 

interface FastEthernet0/8 

! 

interface FastEthernet0/9 

! 

interface FastEthernet0/10 

! 

interface FastEthernet0/11 

! 

interface FastEthernet0/12 

! 

interface FastEthernet0/13 

! 

interface FastEthernet0/14 

! 

interface FastEthernet0/15 

! 

interface FastEthernet0/16 

! 

interface FastEthernet0/17 

! 

interface FastEthernet0/18 

! 

interface FastEthernet0/19 

! 

interface FastEthernet0/20 

! 

interface FastEthernet0/21 

! 

interface FastEthernet0/22 

! 

interface FastEthernet0/23 

! 

interface FastEthernet0/24 

! 
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interface GigabitEthernet0/1 

! 

interface GigabitEthernet0/2 

! 

interface Vlan1 

ip address 192.168.3.11 255.255.255.0 

! 

ip default-gateway 192.168.3.1 

iphttp server 

ip http secure-server 

! 

! 

line con 0 

line vty 5 15 

! 

end 


