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Packet Tracer - Folosirea Traceroute pentru Descoperirea Rețelei 

Topologie 

 

Scenariu. 

Compania pentru care lucrați a achiziționat o nouă sucursală. Ați cerut o diagrama topologiei a noii locații, dar 
aparent nu există. Cu toate acestea, aveți informații de utilizator și parolă pentru noile dispozitivele de rețea 
ale sucursalei și știți adresa web a serverului sucursalei noi. Așadar, veți verifica conectivitatea și veți utiliza 
comanda tracert pentru a determina calea către locație. Vă veți conecta la router-ul marginal a noii locații 
pentru a determina dispozitivele și rețelele atașate. Ca parte a acestui proces, veți utiliza diferite comenzi 
show pentru a aduna datele necesare pentru a termina documentarea schemei de adresa IP și pentru a crea 
diagrama topologiei. 

Notă: Parola EXEC a utilizatorului este cisco. Parola EXEC privilegiată este class. 

Folosiți Trace și Documentați o Locație Remote 

Notă: Pe măsură ce realizați următorii pași, copiați output-ul comenzii într-un fișier text pentru o referință mai 
ușoară și înregistrați informația lipsă în tabela Documentația Schemei de Adresare.  
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Consultați pagina Hints pentru un review al comenzilor utilizate. În Packet Tracer, dați clic pe săgeată spre 
dreapta (>) din partea dreaptă sus a ferestrei cu instrucțiuni. Dacă aveți o versiune imprimată a instrucțiunilor, 
pagina Hints este ultima pagină. 

a. Dați clic pe Sales și pe fila Desktop > Command Prompt. Folosiți comanda ipconfig pentru a verifica 
configurarea adresei IP pentru Sales. 

b. Adresa web a noului server este b2server.pt.pka. Introduceți următoarea comandă nslookup pentru a 
descoperi adresa IP pentru b2server: 

PC> nslookup b2server.pt.pka 

Ce adresă a returnat comanda pentru b2server?  

c. Introduceți comanda tracert pentru a determina calea de la Sales la b2server.pt.pka.  

PC> tracert b2server.pt.pka  

d. Conectați-vă prin Telnet la prima adresă IP din output-ul comenzii tracert și autentificați-vă.  

PC> telnet 172.16.0.1 

e. Sunteți conectat la routerul R4. Lansați comanda traceroute pe router folosind adresa pentru b2server 
determinată în pasul b. Ce este diferit cu privire la comanda traceroute de pe router în comparație cu 
tracert de pe calculator?  

Care este semnificația lui R4 pentru Sales?. 

f. Folosiți comanda show ip interface brief pentru a afișa statusul interfețelor de pe R4. Bazându-vă pe 
output-ul comenzii, ce interfață este utilizată pentru a accesa următorul echipament din output din 
comanda tracert?  

Indiciu: Folosiți show running-config pentru a vizualiza valorile măștii de subrețea pentru interfețe. 

g. Conectați-vă prin Telnet la a doua adresă IP din lista tracert și autentificați-vă. Puteți folosi numărul din 
coloana cea mai din stânga a output-ului comenzii tracert pentru a urmări unde vă aflați în listă. Care 
este numele echipamentului la care sunteți conectat?  

h. Lansați comanda show ip route și studiați output-ul. Consultând lista de coduri de la începutul output-
ului, care sunt diferitele tipuri de rute afișate în tabela de rutare?  

i. Bazându-vă pe output-ul comenzii show ip route, ce interfață este interfața de ieșire pentru următoarea 
adresă IP din output-ul tracert-ului original?  

j. Conectați-vă prin telnet la a treia adresă IP din lista tracert și autentificați-vă. Care este hostname-ul 
echipamentului curent?  

Lansați comanda show ip route. Ce rețele sunt conectate direct la acest router?  

Consultați tabela Documentația Schemei de Adresare. Ce interfețe conectează echipamentele între 
trace route 2 și trace route 3? 

k. Conectați-vă prin Telnet la a patra adresă IP în lista tracert și autentificați-vă. Care este numele 
echipamentului?  

l. Lansați o comandă pentru a determina la ce interfață este conectat b2server.pt.pka.  

m. Dacă ați utilizat tabela Documentați Schemei de Adresare așa cum ați completat-o la pașii anteriori, 
aceasta ar trebui să fie acum completă. Dacă nu, faceți asta acum. 

n. Având o documentație completă a schemei de adresare și cunoștințele cu privire la calea de Sales la 
branch2.pt.pka, ar trebui să puteți proiecta noua locație în spațiul Documentația Topologiei de mai jos. 
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Documentația Schemei de Adresare 

 

Trace 

Route 

ID 

Echipament Interfață Adresă Subnet Mask 

- Sales NIC 172.16.0.x (DHCP) 255.255.255.0 

1  

   

   

255.255.255.252 64.100.200.1 255.255.255.252 

2  

   

G0/1 64.104.223.1 255.255.255.252 

S0/0/0 64.100.100.2  

   

3  

   

  255.255.255.0 

F0/1 128.107.46.1  

   

4  
   

   

5 b2server.pt.pka NIC 128.107.64.254 255.255.255.0 

Documentația Topologiei 

Folosiți spațiul de mai jos pentru a desena topologia pentru noua locație. 
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Rubrica Scorului Sugerat 

Secțiunea Activitate 
Puncte 

Posibile 

Punctaj 

obținut 

Întrebări (2 puncte pentru fiecare) 20  

Documentația Schemei de Adresare 60  

Documentația Topologiei 20  

Puncte Totale 100  
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Indicii - Sumarul de Comenzi 

Comenzi DOS 

 

ipconfig - Output-ul comenzii implicite conține adresa IP, masca de rețea și gateway-ul pentru toate plăcile 
de rețea virtuale și fizice. 

 

ipconfig /all - Această opțiune afișează aceeași informație de adresare IP pentru fiecare placă de rețea ca 
opțiune implicită. În plus, afișează setări DNS și WINS pentru fiecare adaptor. 

 

Nslookup - Afișează informații pe care le puteți utiliza pentru a diagnostica infrastructura DNS.  

Sintaxa: 

nslookup dns.name 

 

Tracert - Determină calea urmată către o destinație trimițând mesaje de interogare echo ICMP (Internet 
Control Message Protocol) către destinație cu valori crescătoare ale câmpului TTL (Time to Live) Calea 
afișată este lista cu interfețe ale celui mai apropiat router pentru routerele aflate între hostul de destinație și 
cel sursă. Interfața cea mai apropiată este interfața routerului care este cel mai apropiat de hostul transmițător 
din cale. Folosit fără parametrii, tracert afișează help-ul. 

Sintaxa: 

tracert [TargetName/IP Address] 

 

Comenzi IOS 

 

show ip interface – Afișează configurarea și statusul interfeței IP 

show ip interface brief – Afișează un rezumat pentru configurarea și statusul IP 

show ip route – Afișează întreaga tabelă de rutare IP 

show ip route connected – Afișează o listă de rețele active conectate direct. 

show running-config – Afișează configurarea curentă 

traceroute – Urmărește ruta la destinație 


