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Packet Tracer - Configurarea SSH  

Topologie 

 

Tabela de Adresare  

Echipament Interfață Adresă IP 

Masca de 

subreţea 

S1 VLAN 1 10.10.10.2 255.255.255.0 

PC1 NIC 10.10.10.10 255.255.255.0 

 Obiective 

Partea 1: Securizați Parolele 

Partea 2: Criptați Comunicațiile 

Partea 3: Verificați implementarea SSH 

Context 

SSH ar trebui să înlocuiască Telnet pentru administrarea conexiunilor. Telnet foloseşte comunicaţii nesigure 
cu text în clar. SSH oferă securitate pentru conexiunile la distanţă prin criptarea puternică a tuturor datelor 
transmise între dispozitive. În această activitate, veţi securiza de la distanţă un switch prin criptarea parolei şi 
SSH. 

Part 1: Securizați Parolele 

a. Folosind prompt-ul de comandă pe PC1, conectați-vă prin Telnet la S1. Parola modului EXEC al 
utilizatorului și privilegiat este cisco. 

b. Salvați configurarea curentă astfel încât greșelile pe care le-ați putea face să poată fi anulate oprind 
alimentarea pentru S1. 

c. Arătați configurarea curentă și observați că parolele sunt în text clar. Introduceți comanda care criptează 
parolele cu text în clar: 

d. Verificați dacă parolele sunt criptate. 

Part 2: Criptați Comunicațiile 

Step 1: Setați numele de domeniu IP și generați chei sigure. 

De obicei nu este sigură utilizarea Telnet-ului, deoarece datele sunt transferate în text clar. Așadar, folosiți 
SSH de câte ori se poate. 

a. Configurați numele de domeniu în netacad.pka. 
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b. Cheile sigure sunt necesare pentru a cripta datele. Generați chei RSA folosind o lungime de cheie de 
1024. 

 

Step 2: Creați un utilizator SSH și reconfigurați liniile VTY doar pentru acces prin SSH.  

a. Creați un utilizator administrator cu parola cisco. 

b. Configurați liniile VTY pentru a verifica datele de autentificare din baza de date locală cu numele 
utilizatorilor și pentru a permite doar SSH ca acces remote. Ștergeți parola liniei vty existente. 

Part 3: Verificați implementarea SSH 

a. Ieșiți din sesiunea Telnet și încercați să vă autentificați din nou folosind Telnet. Ar trebui să nu reușiți. 

b. Încercați să vă autentificați folosind SSH. Tastați ssh și apăsați Enter fără nici un parametru pentru a vă 

apărea instrucțiunile de utilizare ale comenzii. IndiciuȘ Opțiunea-l este litera ”L”, nu numărul 1. 

c. La autentificarea realizată cu succes, intrați în modul EXEC privilegiat și salvați configurarea. Dacă nu ați 
putut accesa cu succes S1, comutați alimentarea și începeți Partea 1. 


