
Packet Tracer «Cheat sheet» 

Av: Patrick Winnem 08.10.18 

Programvinduet generelt: 

 

1. Her kan man bytte mellom Logical og Physical workspace. Vi skal kun benytte Logical 

workspace i labbene. 

2. Verktøy for Select, Comment, Delete, Details, Draw, Zoom. 

3. Verktøy for å lage enkle og avanserte PDU (Protocol Data Unit). Enkelt forklart kan man her 

lage egendefinerte pakker for å teste nettverket. 

4. Knapper for å skifte mellom Realtime og Simulation. Benyttes gjerne sammen med PDU for å 

se hvordan trafikk går i nettverket. 

5. Her kan man slå av/på alle devices i simuleringen, man kan også spole tiden fremover. 

Spesielt sistnevnte er nyttig for å sørge for at alle porter kommer opp, samt for å la enheter 

kjøre Discovery og oppdatere ARP tabellene sine.  

6. Område for valg av kategori for enheter og utstyr som ligger i Packet Tracer. De øverste 

ikonene angir generell kategori, de underste gir tilgang til mer nøyaktige valg. De mest 

brukte er som følger: 

a. Network Devices 

i. Routers 

1. Router i labbene er i hovedsak 1941 



ii. Switches 

1. Switch i labbene er i hovedsak 2960 

b. End Devices 

i. End Devices 

1. Denne inneholder stasjonære PCer, laptops, servere og sniffer. 

c. Connections 

i. Inneholder forskjellige kabeltyper. Her benyttes valg nummer 3 og 8. 

Førstnevnte er vanlig nettverkskabel og sistnevnte er en seriell kabel som 

gjerne benyttes mellom routere. 

 

 

Hurtigvisning (Holde musen over en enhet): 

 

  



Oppsett av enheter: 

Ved å venstreklikke på en enhet vil man få opp konfigurasjonsvinduet. Det første eksempelet under 

viser en PC: Her kan man benytte Desktop fanen for å få tilgang til forskjellige innebygde 

applikasjoner. Det er rimelig selvforklarende hva de gjør. De mest benyttede er: IP Configuration, 

Command Prompt, Web Browser. 

NB: I oppgavene dere får er en del faner låst. Programming og Attributes skal dere ikke bruke i noen 

av oppgavene. 

 

Eksempel på Switch (CLI): 

  



Simulation (Eksempel med ping): 

1. Sett programmet i simuleringsmodus ved å trykke på stoppeklokka nede i høyre hjørnet. 

2. Trykk på «Add a simple PDU», trykk så på den maskinen du vil pinge fra og den du vil pinge 

mot. 

3. Du skal da få opp en konvolutt på maskinen du pinger fra, samt at pakken dukker opp i Event 

listen: 

 

4. Du kan justere hva slags informasjon som dukker opp i event listen ved å justere filteret. 

Som du ser har jeg satt mitt filter til å vise ARP og ICMP. 

5. Får å gå fremover/bakover i event listen benyttes disse kontrollene. Etter hvert som man 

trykker Capture / Forward vil flere events dukke opp. 

6. Dette er PDU list window og viser en oversikt over PDUer man har laget. Merk at PDUer ikke 

forsvinner av seg selv, for å slette må man markere den man skal fjerne og trykke delete. 


