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Packet Tracer - Cine aude Broadcast-ul?  

Topologie 

 

Obiective 

Partea 1 : Observați Traficul de Broadcast într-o implementare VLAN 

Partea 2 : Completați Întrebarile de Opinie 

Scenariu 

În această activitate, se foloseşte un switch Catalyst 2960 de 24 de porturi, complet populat. Toate porturile 
sunt folosite. O să observaţi traficul de broadcast într-o implementare într-un VLAN şi o să răspundeţi la nişte 
întrebări. 

Part 1: Observați Traficul de Broadcast într-o implementare VLAN 

Step 1: Folosiți pind pentru a genera trafic. 

a. Faceți clic pe PC0 și clic pe tab-ul Desktop>Command Prompt. 

b. Introduceți comanda ping 192.168.1.8. Ping-ul ar trebui să se realizeze cu succes. 

Spre deosebire de LAN , un VLAN este un domeniu de broadcast creat de către switch-uri. Folosind modul 
Simulation din Packet Tracer, dați ping dispozitivelor finale din propriul lor VLAN. Pe baza observațiilor 
dumneavoastra, răspundeți la întrebarile din Pasul 2. 
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Step 2: Generați și examinați traficul de broadcast. 

a. Treceți în modul Simulation. 

b. Faceți clic pe Edit Filters în Simulation Panel. Debifați căsuța Show All/None. Bifați căsuța ICMP. 

c. Faceți clic pe instrumentul Add Complex PDU , aceasta este pictograma plic din dreapta de pe bara de 
instrumente. 

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

e. Dați clic pe PC0 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? 

f. 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. 

g. Dați clic pe Capture/Forward de două ori. Ce s-a întamplat cu pachetul ?  

h. Repetați procesul pentru PC8 și PC16. 

Part 2: Completați Întrebarile de Opinie 

1. Dacă un PC din VLAN 10 trimite un mesaj de broadcast , care dispozitive îl primesc?  

2. Dacă un PC din VLAN 10 trimite un mesaj de broadcast , care dispozitive îl primesc?  

3. Dacă un PC din VLAN 10 trimite un mesaj de broadcast , care dispozitive îl primesc?  

4. Ce se întamplă cu frame-ul trimis de la un PC în VLAN 10 la un PC în VLAN 30 ?  

5. Care porturi de pe switch se aprind daca un PC conectat la portul 11 trimite un mesaj de unicast la un PC 
conectat la portul 13 ?  

6. Care porturi de pe switch se aprind dacă un PC conectat la portul 2 trimite un mesaj de unicast la un PC 
conectat la portul 23 ?  

7. În ceea ce privește porturile , care sunt domeniile de coliziune de pe switch ? Fiecare port are propriul 
domeniu de coliziune. 

8. În ceea ce privește porturile , care sunt domeniile de broadcast de pe switch ? Fiecare VLAN are propriul 
domeniu de broadcast. 

Rubrica Scorului Sugerat 

Există 10 întrebări în valoare de 10 puncte fiecare. 


