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Laborator - Accesarea Dispozitivelor de Rețea cu SSH  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipame

nt Interfață Adresă IP 

Mască de 

subreţea Default Gateway 

R1 G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A 

S1 VLAN 1 192.168.1.11 255.255.255.0 192.168.1.1 

PC-A Placă de reţea 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

Obiective 

Partea 1: Configurați Setările de Bază ale Dispozitivului 

Partea 2: Configurați routerul pentru accesul SSH 

Examinați o Sesiune Telnet cu Wireshark 

Examinați o Sesiune SSH cu Wireshark 

Partea 5: Configurați Switchul pentru Acces SSH 

SSH din CLI pe Switch 

Condiții/Scenariu 

În trecut, Telnet era protocolul de rețea cel mai frecvent utilizat pentru configurarea de la distanță a 
echipamentelor de rețea.În orice caz, protocoalele precum Telnet nu autentifică sau criptează informația 
dintre client și server.Acest lucru permite unui sniffer de rețea să intercepteze parolele și informațiile de 
configurare. 

Secure Shell (SSH) este un protocol de rețea care stabilește o conexiune sigură de emulare a terminalului la 
un router sau la un alt echipament de rețea.SSH criptează toate informațiile care trec prin link-ul de rețea și 
asigură autentificarea calculatorului remote.SSH înlocuiește rapid Telnet ca fiind un instrument de 
autentificare remote ales de profesioniștii din domeniul rețelisticii.SSH este utilizat mai des pentru 
autentificarea la un echipament remote și pentru a executa comenzi; în orice caz, poate transfera și fișiere 
folosind protocoalele Secure FTP (SFTP) sau Secure Copy (SCP). 

Pentru ca SSH să funcționeze, echipamentele de rețea care comunică trebuie să fie configurate pentru a îl 
suporta.În acest laborator, veți activa serverul SSH pe un router și apoi vă veți conecta la router folosind un 
calculator cu un client SSH instalat.Într-o rețea locală, conexiunea este realizată în mod normal folosind 
Ethernet și IP. 

În acest laborator, veți configura un router astfel încât acesta să accepte conectivitatea SSH și veți utiliza 
Wireshark pentru a captura și vizualiza sesiunile Telnet și SSH.Acest lucru va arăta importanța criptării cu 
SSH.Veți fi provocat și să configurați un switch pentru conectivitatea SSH. 
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Notă: Router-ele 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 șterse și că nu au configurații de pornire.Dacă nu sunteți 
sigur, contactați-vă instructorul. 

Nota Instructorului: Faceți referire la Manualul Laboratoarelor Instructorului pentru procedurile de inițializare și 
reîncărcare ale dispozitivelor. 

Resurse necesare 

 1 Router (Cisco 1941 cu software Cisco IOS , Release 15.2(4)M3 imagine universală sau comparabilă) 

 1 Switch (Cisco 2960 cu Cisco IOS Release 15.0(2) imagine lanbasek9 sau comparabilă) 

 1 Calculator (Windows 7, Vista sau XP cu program de emulare a terminalului, cum ar fi Tera Term și 

Wireshark) 

 Cabluri de consolă pentru a configura echipamentele Cisco IOS prin intermediul porturilor de consolă 

 Cabluri Ethernet așa cum se arată în topologie 

Partea 1: Configurați Setările de Bază ale Dispozitivului 

În Partea 1, veți configura topologia rețelei și setările de bază, precum adresele IP ale interfeței, accesul la 
dispozitive și parolele de pe router. 

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

Pasul 2: Inițializați și reîncărcați routerul și switchul. 

Pasul 3: Configurați routerul. 

a. Atașați cablul de consolă la router și activați modul privilegiat EXEC. 

b. Introduceți modul de configurare. 

c. Pentru ca routerul să nu încerce să traducă incorect comenzile introduse deoarece acestea erau 
hostname-uri, dezactivați DNS lookup. 

d. Folosiți class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 

e. Folosiți cisco pentru parola consolei și activați autentificarea. 

f. Folosiți cisco pentru parola vty și activați autentificarea. 

g. Criptați toate parolele cu text în clar. 

h. Creați un banner care avertizează pe oricine care încearcă să acceseze dispozitivul pentru care accesul 
neautorizat este interzis. 

i. Configurați și activați interfața G0/1 pe router folosind informația conținută în Tabela de Adresare. 

j. Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 

Pasul 4: Configurați PC-A. 

a.   Configurați PC-A cu o adresă IP și o mască de subrețea. 
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b. Configurați un gateway default pentru PC-A. 

Pasul 5: Verificați conectivitatea rețelei. 

Dați ping la R1 de pe PC-A. Dacă ping-ul nu se realizează cu succes, depaanți conexiunea. 

Partea 2: Configurați Routerul pentru Acces SSH 

Folosind Telnet pentru a vă conecta la un echipament de rețea este un risc de securitate, deoarece toată 
informația este transmisă într-un format cu text în clar.SSH criptează datele sesiunii și asigură autentificarea 
la echipament, de aceea SSH este recomandat pentru conexiunile remote.În Partea 2, veți configura routerul 
astfel încât să accepte conexiuni SSH prin liniile VTY. 

Pasul 1: Configurați autentificarea la echipament. 

Domeniul și numele echipamentului sunt utilizate ca parte din crypto key atunci când este generată.Așadar, 
aceste nume trebuie introduse anterior lansării comenzii crypto key. 

c. Configurați numele echipamentului. 

Router(config)# hostname R1 

d. Configurați domeniul pentru echipament. 

R1(config)# ip domain-name ccna-lab.com 

Pasul 2: Configurați metoda cheii de criptate. 

R1(config)# crypto key generate rsa modulus 1024 

Numele cheilor va fi: R1.ccna-lab.com 

 

% The key modulus size is 1024 bits 

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable... 

[OK] (elapsed time was 1 seconds)  

 

R1(config)# 

*Jan 28 21:09:29.867: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled 

Pasul 3: Configurați un nume de utilizator pentru baza de date locală. 

R1(config)# username admin privilege 15 secret adminpass 

R1(config)# 

*Feb  6 23:24:43.971: End->Password:QHjxdsVkjtoP7VxKIcPsLdTiMIvyLkyjT1HbmYxZigc 

R1(config)# 

Notă: Un nivel de privilegiu de 5 dă utilizatorului drepturi de administrator. 

Pasul 4: Activați SSH pe liniile VTY. 

a.   Activați SSH și Telnet pe liniile VTY de inbound folosind comanda transport input. 

R1(config)# line vty 0 4 

R1(config-line)# transport input telnet ssh 

b. Modificați metoda de autentificare pentru a utiliza baza de date locală pentru verificarea utilizatorului. 

R1(config-line)# login local 

R1(config-line)# end 
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R1# 

Pasul 5: Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 

R1# copy running-config startup-config 

Destination filename [startup-config]? 

Building configuration... 

[OK] 

R1# 

Partea 3: Examinați o Sesiune Telnet cu Wireshark 

În Partea 3, veți utiliza Wireshark pentru a captura și vizualiza datele transmise ale unei sesiuni Telnet pe 
router.Veți utiliza Tera Term pentru telnet la R1, vă autentificați, iar apoi lansați comanda show run pe router. 

Notă: În cazul în care un pachet software de client Telnet/SSH nu este instalat pe alculatorul dumneavoastră, 
trebuie să instalați unul înainte de a continua.Două pachete uzuale și freeware sunt Tera Term 
(http://download.cnet.com/Tera-Term/3000-20432_4-75766675.html) și PuTTy (www.putty.org). 

 

Pasul 1: Deschideți Wireshark și începeți capturarea datelor pe interfața LAN. 

Notă: Dacă nu puteți porni capturarea pe interfața LAN, este posibil să aveți nevoie să deschideți Wireshark 
folosind opțiunea Run as Administrator. 

Pasul 2: Porniți o sesiune Telnet la router. 

a.   Deschideți Tera Term și selectați butonul Telnet Service, iar în câmpul Host, introduceți 192.168.1.1. 

 

Care este portul TCP implicit pentur sesiunile Telnet? _________________ Port 23 

b. În ecranul Username:, introduceți admin iar în ecranul Password:, introduceți adminpass.Aceste prompt-
uri sunt generate deoarece ați configurat liniile VTY pentru a utiliza baza de date locală cu comanda login 
local. 

http://download.cnet.com/Tera-Term/3000-20432_4-75766675.html
file:///D:/ITN/Suppl_Ro/en_ITN_Instructor-Lab_Source/www.putty.org
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c. Lansați comanda show run. 

R1# show run 

d. Introduceți exit pentru a ieși din sesiunea Telnet și din Tera Term. 

R1# exit 

Pasul 3: Opriți captura Wireshark. 

 

Pasul 4: Aplicați un filtru Telnet pe datele capturate cu Wireshark. 

 

Pasul 5: Folosiți opțiunea Follow TCP Stream în Wireshark pentru a vizualiza sesiunea Telnet. 

a.   Dați clic dreapta pe una din liniile Telenet din secțiunea Packet List din Wireshark, iar în lista derulantă, 
selectați Follow TCP Stream. 
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b. Fereastra  Follow TCP Stream afișează datele pentru sesiunea dumneavoastră Telnet cu 
routerul.Întreaga sesiune este afișată în text clar, inclusiv parola dumneavoastră.Observați că numele de 
utilizator și comanda show run pe care le-ați introdus sunt afișate cu caractere duplicate.Acest lucru se 
întâmplă din cauza setării echo din Telnet care permite să vizualizați caracterele pe care le tastați pe 
ecran. 

 

c. După ce ați terminat de revizuit sesiunea Telnet în fereastra Follow TCP Stream, dați clic pe Close. 

Partea 4: Examinați o Sesiune SSH cu Wireshark 

în Partea 4, veți utiliza software-ul Tera Term pentru a stabili o sesiune SSH cu routerul.Wireshark va fi 
utilizat pentru a captura și vizualiza datele acestei sesiuni SSH. 

Pasu 1: Deschideți Wireshark și începeți capturarea datelor pe interfața LAN. 

Pasul 2: Porniți o sesiune SSH pe router. 

a.   Deschideți Tera Term și introduceți adresa IP a interfeței G0/1 a lui R1 în câmpul Host: din fereastra 
Tera Term: New Connection.Asigurați-vă că butonul SSH este selectat iar apoi dați clic pe OK pentru a vă 
conecta la router. 
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Care este portul TCP implicit utilizat pentru sesiunile SSH? __________________  

b. Prima dată când stabiliți o sesiune SSH la un echipament este generat un mesaj de tipul SECURITY 
WARNING pentru a vă anunța că nu v-ați mai conectat la acest echipament înainte.Mesajul este parte 
din procesul de autentificare.Citiți avertizarea de securitate iar apoi dați clic pe Continue. 

 

c. În fereastra SSH Authentication, introduceți admin pentru nume de utilizator și adminpass pentru 
parolă.Dați clic pe OK pentru a vă conecta la router. 
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d. Ați stabilit o sesiune SSH pe router.Software-ul Tera Term seamănă cu o fereastră de comandă.În 
ecranul de comandă lansați comanda show run. 

 

e. Ieșiți din sesiunea SSH și din Tera Term dând comanda exit. 

R1# exit 

Pasul 3: Opriți captura Wireshark. 

 

Pasul 4: Aplicați un filtru SSH pe datele capturate cu Wireshark. 
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Pasul 5: Folosiți opțiunea Follow TCP Stream în Wireshark pentru a vizualiza sesiunea Telnet. 

a.   Dați clic dreapta pe una din liniile SSHv2 din secțiunea Packet List din wireshark, iar în lista derulantă, 
selectați Follow TCP Stream. 

b. Examinați fereastra Follow TCP Stream din sesiunea dumneavoastră SSH.Datele au fost criptate și nu 
pot fi citite.Comparați datele din sesiunea dumneavoastră SSH cu cele din sesiunea Telnet. 

 

De ce este SSH de preferat pentru conexiunile remote? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Răspunsurile pot varia.SSH se va autentifica cu un echipament și vă va anunța dacă vă conectați la acest 
echipament pentru prima dată.De asemenea, va securiza sesiunea criptând toate datele. 

c. După examinarea sesiuniii SSH, dați clic pe Close. 

d. Închideți Wireshark. 

Partea 5: Configurați Switchul pentru Acces SSH 

În Partea 5, veți configura switchul din topologie astfel încât să accepte conexiuni SSH.Atunci când switchul a 
fost configurat, stabiliți o sesiune SSH folosind Tera Term. 
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Pasul 1:  Configurați setările de bază pe switch. 

Pasul 2:  Configurați switchul pentur conectivitate SSH. 

Folosiți aceleași comenzi pe care le-ați utilizat pentru a configura SSH pe router în Partea 2, pentru a 
configura SSH pe switch. 

Step 2: Stabiliți o conexiune SSH la switch. 

Porniți Tera Term din PC-A, iar apoi SSH la interfața SVI pe S1. 

Pasul 3:  Depanați dacă este necesar. 

Puteți depana o sesiune SSH cu switchul? 

_______________________________________________________________________________________ 

Partea 6: SSH din CLI-ul de pe Switch 

Clientul SSH este încorporat în IOS-ul Cisco și poate fi rulat din CLI.În Partea 6, vă veți conecta prin SSH la 
router din CLI-ul de pe switch. 

Pasul 1: Vizualizați parametrii disponibili pentru clientul SSH din Cisco IOS. 

Folosiți ? pentru a afișa opțiunile parametrului disponibile cu comanda ssh. 

S1# ssh ? 

  -c    Select encryption algorithm 

  -l    Log in using this user name 

  -m    Select HMAC algorithm 

  -o    Specify options 

  -p    Connect to this port 

  -v    Specify SSH Protocol Version 

  -vrf  Specify vrf name 

  WORD  IP address or hostname of a remote system 

Pasul 2: Conectați-vă prin SSH la routerul R1 din S1. 

a. Trebuie să folosiți opțiunea –l admin când vă conectați prin SSH la R1.Acest lucru vă permite să vă 
autentificați cu utilizatorul admin.Când vi se cere, introduceți adminpass pentru parolă. 

S1# ssh -l admin 192.168.1.1 

Password:  

*********************************************** 

  Warning: Unauthorized Access is Prohibited! 

*********************************************** 

 

R1# 

b. Puteți reveni la S1 fără a închide sesiunea SSH la R1, apăsând pe Ctrl+Shift+6.Eliberați tastele 
Ctrl+Shift+6 și apăsați x.Ar trebui să vedeți promptul EXEC de privilegiu al switchului. 

R1# 

S1# 
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c. Pentru a vă întoarce la sesiunea SSH pe R1, apăsați Enter sau pe o linie goală din CLI.Este posibil să 
aveți nevoie să apăsați pentru a doua oară pe Enter pentru a vedea prompt-ul CLI al routerului. 

S1# 

[Resuming connection 1 to 192.168.1.1 ... ] 

 

R1# 

d. Pentru a finaliza sesiunea SSH pe R1, tastați exit în promptul routerului. 

R1# exit 

 

[Connection to 192.168.1.1 closed by foreign host] 

S1# 

Ce versiuni de SSH sunt suportate din CLI? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Răspunsurile pot varia, dar putem determina folosind ssh –v ? în linia de comandă.Switchul 2960 care 
folosește versiunea de IOS 15.0(2) suportă SSH v1 și v2. 

S1# ssh -v ? 

 1  Protocol Version 1 

 2  Protocol Version 2 

Reflecție 

Cum ați putea asigura accesul la un echipament de rețea pentru mai mulți utilizatori, fiecare cu propriul nume 
de utilizator? 

_______________________________________________________________________________________ 
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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. 

 


