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Laborator - Securizarea Dispozitivelor de Rețea  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipame

nt Interfață Adresă IP Subnet Mask Default Gateway 

R1 G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A 

S1 N/A 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 Măsurile de Securitate de Bază pe Router 

Partea 3: Configurați Măsurile de Securitate de Bază pe Switch 

Condiții/Scenariu 

Este recomandat ca toate dispozitivele de rețea să fie configurare cu cel puțin un set minim de comenzi de 
securitate.Acest lucru include dispozitive cu utilizator final, servere și dispozitive de rețea, precum routere și 
switchuri.  

În acest laborator veți configura dispozitivele de rețea din topologie pentru a accepta sesiuni SSH pentru 
management remote.Veți folosi și CLI-ul din IOS pentru a configura măsuri de securitate comune și de bază 
din practicile recomandate.Apoi veți testa măsurile de securitate pentru a verifica dacă sunt implementate 
corespunzător și dacă funcționează corect. 

Notă: Routerele 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 ștere și că nu au configurații de pornire.Dacă nu sunteți 
sigur, contactați-vă instructorul. 

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) 

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

 

F0/6 

PC-A S1 G0/1 

R1 
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 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. 

Atașați echipamentele așa cum se arată în topologie și cablurile, în funcție de necesități. 

Pasul 2: Inițializați și reîncărcați routerul și switchul. 

Pasul 3: Configurați routerul. 

Va rog să consultați laboratorul anterior pentru ajutor în ceea ce privește comenzile necesare pentru SSH. 

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

b. Introduceți modul de configurare. 

c. Atribuiți R1 ca nume ale routerului. 

d. Dezactivați DNS lookup pentru routerul și switchul să nu încerce să traducă incorect comenzile introduse, 
deoarece acestea erau hostname-uri. 

e. Folosiți class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 

f. Folosiți cisco pentru parola consolei și activați autentificarea. 

g. Folosiți cisco pentru parola vty și activați autentificarea. 

h. Criptați toate parolele cu text în clar. 

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

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

k. Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 

Pasul 4: Configurați switchul. 

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

b. Introduceți modul de configurare. 

c. Atribuiți S1 ca nume pentru switch. 

d. Dezactivați DNS lookup pentru routerul și switchul să nu încerce să traducă incorect comenzile introduse, 
deoarece acestea erau hostname-uri. 

e. Folosiți class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 

f. Folosiți cisco pentru parola consolei și activați autentificarea. 

g. Folosiți cisco pentru parola vty și activați autentificarea. 

h. Criptați toate parolele cu text în clar. 

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

j. Configurați SVI implicit cu informația despre adresa IP aflată în Tabela de Adresare. 

k. Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 
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Partea 2: Configurați Măsurile de Securitate de Bază pe Router 

Pasul 1: Reconfirmați parola. 

Un administrator ar trebui să se asigure că toate parolele respectă instrucțiunile standard ale parolelor 
puternice.Aceste instrucțiuni ar putea include combinații de litere, numere și caractere speciale și setarea 
unei lungimi minime. 

Notă: Instrucțiunile din practicile recomandate solicită folosirea parolelor puternice, precum cele arătate aici, 
într-un mediu de producție.În orice caz, celelalte laboratoare din acest curs folosesc cisco și class ca parole 
pentru o efectuare mai ușoară a laboratoarelor. 

a.   Modificați parola criptată a modului EXEC privilegiat pentru a îndeplini cerințele. 

R1(config)# enable secret Enablep@55 

b. Se cere ca lungimea minimă a parolelor să fie de minim 10 caractere. 

R1(config)# security passwords min-length 10 

Pasul 2: Activați conexiunile SSH. 

a.   Atribuiți numele domeniului: CCNA-lab.com. 

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

b. Creați o intrare în baza de date locală cu utilizatori pentru a o folosi la conectarea la router, prin 
intermediul SSH-ului.Parola trebuie să îndeplinească standardele parolelor puternice, iar utilizatorul ar 
trebui să aibă acces la nivel de administrator. 

R1(config)# username admin privilege 15 secret Admin15p@55 

c. Configurați intrarea transportului pentru liniile vty pentru a accepta conexiunile SSH, dar nu permiteți 
conexiunile Telnet. 

R1(config)# line vty 0 4 

R1(config-line)# transport input ssh 

d. Liniile vty ar trebui să folosească baza de date locală a utilizatorilor pentru autentificare. 

R1(config-line)# login local 

R1(config-line)# exit 

e. Generați o cheie de criptare RSO folosind module de 1024 biți. 

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 2 seconds) 

 

R1(config)# 

*Jan 31 17:54:16.127: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled 

Pasul 3: Securizați consola și liniile VTY. 

a.    Puteți configura routerul să se deconecteze de la o conexiune care a fost inactivă pentru un anumit 
timp.Dacă un administrator de rețea s-a autentificat la un dispozitiv de rețea, dar a trebui să plece brusc, 
această comandă deconectează automat utilizatorul după un anumit timp.Următoarele comenzi determină 
deconectarea după 5 minute de inactivitate. 
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R1(config)# line console 0 

R1(config-line)# exec-timeout 5 0 

R1(config-line)# line vty 0 4 

R1(config-line)# exec-timeout 5 0 

R1(config-line)# exit 

R1(config)# 

b. Următoarea comandă împiedică încercările de conectare cu forța.Routerul blochează încercările de 
autentificare pentru 30 de secunde, dacă cineva a realizat două încercări eșuate de conectare în ultimele 
20 de secunde.Acest timer este setat special la un timp mic pentru a atinge scopul laboratorului. 

R1(config)# login block-for 30 attempts 2 within 120 

Ce înseamnă 2 within 120 din comanda de mai sus? 

____________________________________________________________________________________ 

Ce înseamnă block-for 30 din comanda de mai sus? 

____________________________________________________________________________________ 

Pasul 4: Verificați dacă toate porturile nefolosite sunt dezactivate. 

Porturile routerului sunt dezactivate în mod implicit, dar întotdeauna este prudent să verificați dacă toate 
porturile nefolosite sunt în starea oprite.Acest lucru poate fi verificat ușor prin comanda show ip interface 
brief.Orice port nefolosit care nu se află în starea de inactivitate ar trebui afișate folosind comanda shutdown 
în modul de configurare al interfeței. 

R1# show ip interface brief 

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol 

Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES NVRAM  administratively down down     

GigabitEthernet0/0         unassigned      YES NVRAM  administratively down down     

GigabitEthernet0/1         192.168.1.1     YES manual up                    up       

Serial0/0/0                unassigned      YES NVRAM  administratively down down     

Serial0/0/1                unassigned      YES NVRAM  administratively down down     

R1# 

Pasul 5: Verificați dacă măsurile dumneavoastră de securitate au fost implementate corect. 

a.   Folosiți Tera Term pentru o conexiune telnet la R1. 

R1 acceptă conexiunea Telnet? ___________________________  

De ce sau de ce nu? 

____________________________________________________________________________________ 

b.Folosiți Tera Term pentru SSH la R1. 

R1 acceptă conexiunea SSH? __________  

c. Tastați greșit numele utilizatorului și parola pentru a vedea dacă accesul la autentificare este blocat după 
două încercări. 

Ce s-a întâmplat după ce nu ați reușit să vă conectați a doua oară? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

d. Din sesiunea dumneavoastră de consolă de pe router, dați comanda show login pentru a vizualiza starea 
autentificării.În exemplul de mai jos, comanda show login a fost dată în acea perioadă de blocare de 30 
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de secunde și arată că routerul este în Quiet-Mode.Routerul nu va accepta alte încercări de autentificare 
pentru încă 14 secunde. 

R1# show login 

     A default login delay of 1 second is applied. 

     No Quiet-Mode access list has been configured. 

 

     Router enabled to watch for login Attacks. 

     If more than 2 login failures occur in 120 seconds or less, 

     logins will be disabled for 30 seconds. 

 

     Router presently in Quiet-Mode. 

     Will remain in Quiet-Mode for 14 seconds. 

     Denying logins from all sources. 

R1# 

e. După ce au expirat cele 30 secunde, conectați-vă din nou prin SSH la R1 folosind numele de utilizator 
admin și parola Admin15p@55. 

După ce v-ați autentificat cu succes, ce s-a afișat? ________________________  

Intrați în modul EXEC privilegiat și folosiți parola Enablep@55. 

Dacă tastați greșit parola, sunteți deconectat din sesiunea SSH după două încercări nereușite din 120 
secunde? ________ 

De ce sau de ce nu? 

____________________________________________________________________________________ 

f. Lansați comanda show running-config în prompt-ul EXEC privilegiat pentru a vizualiza setările de 
securitate pe care le-ați aplicat. 

Partea 3: Configurați Măsurile de Securitate de Bază pe Switch 

Pasul 1: Reconfirmați parola de pe switch. 

Modificați parola criptată a modului EXEC privilegiat pentru a îndeplini cerințele. 

S1(config)# enable secret Enablep@55 

Notă: Comanda security password min-length nu este disponibilă pe switchul 2960. 

Pasul 2. Activați conexiunile SSH. 

a.   Atribuiți numele domeniului: CCNA-lab.com. 

S1(config)# ip domain-name CCNA-lab.com 

b. Creați o intrare în baza de date locală cu utilizatori pentru a o folosi la conectarea la router, prin 
intermediul SSH-ului.Parola trebuie să îndeplinească standardele parolelor puternice, iar utilizatorul ar 
trebui să aibă acces la nivel de administrator. 

S1(config)# username admin privilege 15 secret Admin15p@55 

c. Configurați intrarea transportului pentru liniile vty pentru a permite conexiunile SSH, dar fără a permite 
conexiunile Telnet. 

S1(config)# line vty 0 15 

S1(config-line)# transport input ssh 
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d. Liniile vty ar trebui să folosească baza de date locală a utilizatorilor pentru autentificare. 

S1(config-line)# login local 

S1(config-line)# exit 

e. Generați o cheie de criptare RSO folosind module de 1024 biți. 

S1(config)# crypto key generate rsa modulus 1024 

Pasul 3: Securizați consola și liniile VTY. 

a.    Puneți switchul să deconecteze o linie care este idle de 10 minute. 

S1(config)# line console 0 

S1(config-line)# exec-timeout 10 0 

S1(config-line)# line vty 0 15 

S1(config-line)# exec-timeout 10 0 

S1(config-line)# exit 

S1(config)# 

b. Pentru a împiedica încercările de autentificare prin forță brută, configurați switchul astfel încât să 
blocheze accesul pentru 30 secunde dacă există 2 încercări eșuate în 120 secunde.Acest timer este 
setat special la un timp mic pentru a atinge scopul laboratorului. 

S1(config)# login block-for 30 attempts 2 within 120 

S1(config)# end 

Pasul 4: Verificați dacă toate porturile nefolosite sunt dezactivate. 

Porturile switchului sunt activate, în mod implicit.Opriți toate porturile care nu se folosesc pe switch. 

a.   Puteți verifica starea portului de switch folosind comanda show ip interface brief. 

S1# show ip interface brief 

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol 

Vlan1                  192.168.1.11    YES manual up                    up       

FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/2        unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/3        unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/4        unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/5        unassigned      YES unset  up                    up       

FastEthernet0/6        unassigned      YES unset  up                    up       

FastEthernet0/7        unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/8        unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/9        unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/10       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/11       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/12       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/13       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/14       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/15       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/16       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/17       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/18       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/19       unassigned      YES unset  down                  down     
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FastEthernet0/20       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/21       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/22       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/23       unassigned      YES unset  down                  down     

FastEthernet0/24       unassigned      YES unset  down                  down     

GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  down                  down     

GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  down                  down     

S1# 

b.Folosiți comanda interface range pentru a opri mai multe interfețe la un anumit moment de timp. 

S1(config)# interface range f0/1–4 , f0/7-24 , g0/1-2 

S1(config-if-range)# shutdown 

S1(config-if-range)# end 

S1# 

c. Verificați dacă toate interfețele inactive au fost oprite din punct de vedere administrativ. 

S1# show ip interface brief 

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol 

Vlan1                  192.168.1.11    YES manual up                    up       

FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/2        unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/3        unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/4        unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/5        unassigned      YES unset  up                    up       

FastEthernet0/6        unassigned      YES unset  up                    up       

FastEthernet0/7        unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/8        unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/9        unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/10       unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/11       unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/12       unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/13       unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/14       unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/15       unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/16       unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/17       unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/18       unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/19       unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/20       unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/21       unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/22       unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/23       unassigned      YES unset  administratively down down     

FastEthernet0/24       unassigned      YES unset  administratively down down     

GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down     

GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down     

S1# 

Pasul 5: Verificați dacă măsurile dumneavoastră de securitate au fost implementate corect. 

a.   Verificați dacă Telnet a fost dezactivat de pe switch. 
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b.Tastați greșit numele utilizatorului și parola pentru a vedea dacă accesul la autentificare este blocat. 

c. După ce au expirat cele 30 secunde, conectați-vă din nou prin SSH la S1 folosind numele de utilizator 
admin și parola Admin15p@55. 

Banner-ul a apărut după ce v-ați autentificat cu succes? __________ 

d. Intrați în modul EXEC privilegiat și folosiți parola Enablep@55. 

e. Lansați comanda show running-config în prompt-ul EXEC privilegiat pentru a vizualiza setările de 
securitate pe care le-ați aplicat. 

Reflecție 

1. Comanda password cisco a fost introdusă pentru consolă și liniile vty în configurarea de bază din Partea 
1.Când este utilizată parola după ce au fost aplicate măsurile de securitate practicate? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Parolele preconfigurate mai scurte de 10 caractere sunt afectate de comanda security passwords min-length 
10? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

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 (S0/0/0) Serial 0/1/1 (S0/0/1) 

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.  

nd 


