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Laborator - Crearea unei hărți a Internetului  

Obiective 

Partea 1 : Determinați Conectivitatea Rețelei la Host-ul Destinație 

Partea 2 : Găsiți o Rută către un Server la Distanță Folosind Tracert 

Context/Scenariu 

Software-ul de urmărire a rutelor afișează rețeaua pe care trebuie să o traverseze datele de la utilizatorul de 
origine la o rețea de destinație aflată la distanță. 

Acest instrument de rețea este executat de obicei în linia de comandă după cum urmează: 

tracert <numele rețealei de destinație sau adresa echipamentului final> 

(sisteme Microsoft Windows) 

sau 

traceroute <numele rețelei de destinație sau adresa echipamentului final> 

(sisteme UNIX, Linux, echipamente Cisco, cum ar fi switchuri și routere) 

Atât tracert, cât și traceroute determină ruta urmată de pachete în cadrul unei rețele IP. 

Instrumentul tracert (sau traceroute) este utilizat deseori pentru depanarea rețelei. Arătând o listă de routere 
traversate, se permite utilizatorului să identifice calea urmată pentru a accesa o anumită destinație în rețea 
sau între internetwork-uri. Fiecare router reprezintă un punct în care o rețea se conectează la o altă rețea și 
prin care pachetul de date a fost trimis. Numărul de routere este cunoscut ca număr de hopuri peste care au 
trecut datele de la sursă către destinație. 

Lista afișată vă poate ajuta la identificarea problemelor legate de fluxul de date atunci când încercați să 
accesați un serviciu cum ar fi un site web. De asemenea, poate fi util atunci când efectuați sarcini precum 
descărcarea de date. Dacă există mai multe site-uri web disponibile (oglinzi) pentru același fișier de date, 
puteți urmări fiecare oglindă pentru a vă face o idee cu privire la ce oglindă ar putea fi utilizată cel mai rapid. 

Instrumentele de urmărire a routelor bazate pe linia de comandă sunt de obicei cuprinse în sistemul de 
operare ale echipamentului final. Această activitate ar trebui efectuată pe un calculator care are acces la 
Internet și la linia de comandă. 

Resurse necesare 

Calculator cu acces la Internet 

Part 1: Determinați Conectivitatea Rețelei la Host-ul Destinație 

Pentru a urmări o rută către o rețea aflată la distanță, calculatorul utilizat trebuie să aibă o conexiune 
funcțională la Internet. Folosiți comanda ping pentru a testa dacă hostul poate fi accesat. Pachete de 
informație sunt trimise la host-ul remote cu instrucțiuni pentru răspuns. Calculatorul local măsoară dacă un 
răspuns este primit la fiecare pachet și cât durează pentru ca acele pachete să traverseze rețeaua. 
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a. În prompt-ul liniei de comandă, tastați ping www.cisco.com pentru a determina dacă este accesibil. 

 

b. Acum dați ping la unul din site-urile web Regional Internet Registry (RIR) localizate în diferite părți ale 
lumii. 

Africa: www.afrinic.net 

Australia: www.apnic.net 

America de Sud: www.lacnic.net 

America de Nord: www.arin.net 

Notă: În momentul scrierii, www.ripe.net nu răspundea la interogările echo ICMP. 

Site-ul web pe care l-ați selectat va fi utilizat în Partea 2 împreună cu tracert. 

Part 2: Urmăriți o Rută către un Server Remote folosind Tracert 

După ce ați aflat dacă site-urile web alese sunt accesibile folosind ping, veți utiliza comanda tracert pentru a 
determina calea prin care se accesează serverul remote. Este util să priviți cu atenție la fiecare segment de 
rețea traversat. 

Fiecare hop din rezultatele comenzii tracert afișează rutele urmate de pachete atunci când mergeau către 
destinația finală. Calculatorul trimite trei pachete de interogare echo ICMP către hostul remote. Fiecare router 
din cale scade valoarea TTL cu 1 înainte de a trece la următorul sistem. Atunci când TTL ajunge la 0, routerul 
trimite un mesaj ICMP Time Exceeded înapoi la sursă cu adresa sa IP și timpul curent. Atunci când este 
accesată destinația finală, un răspuns echo ICMP este trimis la hostul sursă. 

De exemplu, hostul sursă trimite trei pachete de interogare echo request ICMP la primul hop (192.168.1.1) cu 
valoarea TTL egală cu 1. Când routerul 192.168.1.1 primește pachetele de interogare echo, valoarea TTL 
scade la 0. Routerul trimite un mesaj ICMP Time Exceeded înapoi la sursă. Acest proces continuă până când 
sursa trimite ultimele trei pachete de interogare echo ICMP cu valorile TTL 8 (hopul cu numărul 8 din output-
ul de mai jos), care reprezintă destinația finală. După ce pachetele de interogare echo ICMP sosesc la 
destinația finală, routerul răspunde sursei cu răspunsuri echo ICMP. 

Pentru hopurile 2 și 3, aceste adrese IP sunt adrese private. Aceste routere reprezintă configurarea tipică a 
POP-ului (point-of-presence) pentru ISP. Echipamentele POP conectează utilizatorii la o rețea ISP. 

Un instrument whois bazat pe web se găsește la http://whois.domaintools.com/. Este utilizat pentru a 
determina domeniile traversate din sursă către destinație. 

a. În prompt-ul liniei de comandă, urmăriți ruta la www.cisco.com. Salvați output-ul comenzii tracert într-un 
fișier text. În plus, puteți redirecționa output-ul către un fișier text folosind > sau >>.  

C:\Users\User1> tracert www.cisco.com 

sau 

file:///D:/RSE%20Supplementals/ro-RO/RSE%20Supplemental%20Word%20Files/en_RSE_Instructor-Lab_Source/www.ripe.net
http://www.ripe.net/
http://whois.domaintools.com/
http://www.cisco.com/
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C:\Users\User1> tracert www.cisco.com > tracert-cisco.txt 

 

Tracing route to e144.dscb.akamaiedge.net [23.67.208.170] 

over a maximum of 30 hops: 

 

  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1 

  2    14 ms     7 ms     7 ms  10.39.0.1 

  3    10 ms     8 ms     7 ms  172.21.0.118 

  4    11 ms    11 ms    11 ms  70.169.73.196 

  5    10 ms     9 ms    11 ms  70.169.75.157 

  6    60 ms    49 ms     *     68.1.2.109 

  7    43 ms    39 ms    38 ms  Equinix-DFW2.netarch.akamai.com [206.223.118.102] 

  8    33 ms    35 ms    33 ms  a23-67-208-170.deploy.akamaitechnologies.com 

[23.67.208.170] 

 

Trace complete. 

b. Instrumentul web de pe http://whois.domaintools.com/ poate fi utilizat pentru a determina proprietarii 
adresei IP și numelor de domeniu din output-ul instrumentului tracert. Acum efectuați un tracert pentru 
unul din site-urile web RIR din Partea 1 și salvați rezultatele. 

Africa:www.afrinic.net 

Australia:www.apnic.net 

Europa:www.ripe.net 

America de Sud:www.lacnic.net 

America de Nord:www.arin.net 

Afișați mai jos domeniile din rezultatele comenzii tracert folosind instrumentul whois. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

c. Comparați listele de domenii parcurse pentru a ajunge la destinațiile finale. 

Reflecție 

Ce poate afecta rezultatele comenzii tracert? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

http://whois.domaintools.com/

