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Laborator - Implementarea Securității VLAN-ului  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipame

nt Interfață Adresă IP 

Masca de 

Subrețea Default Gateway 

S1 VLAN 99 172.17.99.11 255.255.255.0 172.17.99.1 

S2 VLAN 99 172.17.99.12 255.255.255.0 172.17.99.1 

PC-A NIC 172.17.99.3 255.255.255.0 172.17.99.1 

PC-B NIC 172.17.10.3 255.255.255.0 172.17.10.1 

PC-C NIC 172.17.99.4 255.255.255.0 172.17.99.1 

Alocări de VLAN 

VLAN Nume 

10 Date 

99 Management&Native 

999 BlackHole 

Obiective 

Partea 1: Construirea Rețelei și Configurarea Setărilor de Bază ale Rețelei 

Partea 2: Implementarea Securității VLAN pe Switch-uri 

Condiții/Scenariu 

Cele mai bune practici dictează configurarea setărilor de securitate de bază pentru porturile de trunk și acces 
de pe switchuri. Acest lucru va ajuta la protecția împotriva atacurilor VLAN-ului și a sniffing-ului posibil al 
traficului de rețea dintr-o rețea. 



Laborator - Implementarea Securității VLAN-ului 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 2 of 7 

 

În acest laborator, veți configura echipamentele de rețea în topologie cu câteva setări de bază, veți verifica 
conectivitatea și apoi veți aplica măsuri de securitate mai strice pe switchuri. Veți examina modul în care 
switchurile Cisco se comportă folosind diferite comenzi show. Apoi veți aplica măsuri de securitate. 

Notă: Switchurile folosite sunt Cisco Catalyst 2960 cu Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9 image). Pot fi 
folosite și switchuri 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. 

Notă: Asigurați-vă că switchurile au fost șterse și că nu au configurații de pornire. Dacă nu sunteți sigur, 
contactați-vă instructorul. 

Resurse necesare 

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

 3 calculatoare (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 

 Cabluri Ethernet așa cum se arată în topologie 

Part 1: Construiți Rețeaua și Configurați Setările de Bază ale Rețelei 

În Partea 1, veți configura setări de bază pe switchuri și calculatoare. Consultați Tabela de Adresare pentru 
numele echipamentelor și informația adresei. 

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

Step 2: Inițializați și reîncărcați switchurile. 

Step 3: Configurați adresele IP pe PC-A, PC-B și PC-C. 

Consultați Tabela de Adresare pentru informații despre adresa calculatorului. 

Step 4: Configurați setările de bază pe fiecare switch. 

a. Dezactivați DNS lookup. 

b. Configurați numele echipamentului așa cum se arată în topologie. 

c. Folosiți class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 

d. Alocați cisco ca parole vty și de consolă și activați login-ul pentru liniile vty și consolă. 

e. Configurați synchronous logging pentru liniile de consolă și vty. 

Step 5: Configurați VLAN-urile pe fiecare switch. 

a. Creați și denumiți VLAN-uri conform tabelei cu Alocări de VLAN. 

b. Configurați adresa IP afișată în Tabela de Adresare pentru VLAN 99 pe ambele switchuri. 

c. Configurați F0/6 pe S1 ca port de acces și alocați-l la VLAN 99. 

d. Configurați F0 / 11 pe S2 ca port de acces și atribuiți-l la VLAN 10. 

e. Configurați F0/18 pe S2 ca punct de acces și alocați-l la VLAN 99. 

f. Lansați comanda show vlan brief pentru a verifica alocările portului și VLAN-ului. 

Cărui VLAN îi aparține un port nealocat, cum ar fi F0/8? 

____________________________________________________________________________________ 
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Step 6: Configurați securitatea de bază a switchului. 

a. Configurați un banner MOTD pentru a avertiza utilizatorii că accesul neautorizat este interzis. 

b. Criptați toate parolele. 

c. Închideți toate porturile fizice neutilizate. 

d. Dezactivați serviciul web de bază existent. 

S1(config)# no ip http server 

S2(config)# no ip http server 

e. Copiați configurarea curentă la cea de pornire. 

Step 7: Verificați conectivitatea dintre echipamente și informația despre VLAN. 

a. Dintr-un prompt de comandă pe PC-A, dați ping la adresa de management a lui S1. Comenzile ping s-au 
realizat cu succes? De ce? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

b. Din S1, dați ping la adresa de management a lui S2. Comenzile ping s-au realizat cu succes? De ce? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

c. Dintr-un ecran de comandă pe PC-B, dați ping la adresele de management pe S1 și S2 și la adresele IP 
ale lui PC-A și PC-C. Comenzile ping s-au realizat cu succes? De ce? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

d. Dintr-un prompt de comandă pe PC-C, dați ping la adresele de management pe S1 și S2. Ați reușit? De 
ce? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Notă: Poate fi nevoie să dezactivați firewall-ul calculatorului pentru a da ping între calculatoare. 

Part 2: Implementați Securitatea VLAN-ului pe Switchuri 

Step 1: Configurați porturile trunk-ului pe S1 și S2. 

a. Configurați portul F0/1 pe S1 ca un port de trunk. 

S1(config)# interface f0/1 

S1(config-if)# switchport mode trunk 

b. Configurați portul F0/1 pe S2 ca un port de trunk. 

S2(config)# interface f0/1 

S2(config-if)# switchport mode trunk 

c. Verificați trunking-ul pe S1 și S2. Lansați comanda show interface trunk pe ambele switchuri. 

S1# show interface trunk 

 

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan 
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Fa0/1       on               802.1q         trunking      1 

 

Port        Vlans allowed on trunk 

Fa0/1       1-4094 

 

Port        Vlans allowed and active in management domain 

Fa0/1       1,10,99,999 

 

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned 

Fa0/1       1,10,99,999 

Step 2: Modificați VLAN-ul nativ pentru porturile de trunk pe S1 și S2. 

Modificarea VLAN-ului nativ pentru porturi de trunk de la VLAN 1 la un alt VLAN este o practică utilă pentru 
securitate. 

a. Care este VLAN-ul curent nativ pentru interfețele S1 și S2 F0/1? 

____________________________________________________________________________________ 

b. Configurați VLAN-ul nativ pe interfața trunk-ului F0/1 S1 la Management&Native VLAN 99. 

S1# config t 

S1(config)# interface f0/1 

S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99 

c. Așteptați câteva secunde. Ar trebui să începeți să primiți mesaje de eroare în sesiunea de consolă a lui 
S1. Ce înseamnă mesajul %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH:? 

______________________________________________________________________________ 

d. Configurați VLAN-ul nativ pe interfața trunk-ului F0/1 S2 la VLAN 99. 

S2(config)# interface f0/1 

S2(config-if)# switchport trunk native vlan 99 

e. Verificați dacă VLAN-ul nativ este acum 99 pe ambele switchuri. Output-ul lui S1 este arătat mai jos. 

S1# show interface trunk 

 

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan 

Fa0/1       on               802.1q         trunking      99 

 

Port        Vlans allowed on trunk 

Fa0/1       1-4094 

 

Port        Vlans allowed and active in management domain 

Fa0/1       1,10,99,999 

 

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned 

Fa0/1       10,999 

Step 3: Verificați dacă traficul poate traversa cu succes link-ul trunk-ului. 

a. Dintr-un prompt de comandă pe PC-A, dați ping la adresa de management a lui S1. Comenzile ping s-au 
realizat cu succes? De ce? 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

b. Din sesiunea de consolă de pe S1, dați ping la adresa de management al lui S2. Comenzile ping s-au 
realizat cu succes? De ce? 

____________________________________________________________________________________ 

c. Dintr-un ecran de comandă pe PC-B, dați ping la adresele de management pe S1 și S2 și la adresele IP 
ale lui PC-A și PC-C. Comenzile ping s-au realizat cu succes? De ce? 

____________________________________________________________________________________ 

d. Dintr-un prompt de comandă pe PC-C, dați ping la adresele de management pe S1 și S2 și adresa IP a 
lui PC-A. Comenzile s-au realizat cu succes? De ce? 

____________________________________________________________________________________ 

Step 4: Împiedicați utilizarea de DTP pe S1 și S2. 

Cisco folosește un protocol cunoscut ca Dynamic Trunking Protocol (DTP) pe switchurile sale. Unele porturi 
negociază automat trunking-ul. O practică utilă este oprirea negocierii. Puteți vedea comportamentul implicit 
lansând comanda următoare: 

S1# show interface f0/1 switchport 

Name: Fa0/1 

Switchport: Enabled 

Administrative Mode: trunk 

Operational Mode: trunk 

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q 

Operational Trunking Encapsulation: dot1q 

Negotiation of Trunking: On 

<Output Omitted> 

a. Opriți negocierea pe S1. 

S1(config)# interface f0/1 

S1(config-if)# switchport nonegotiate 

b. Opriți negocierea pe S2. 

S2(config)# interface f0/1 

S2(config-if)# switchport nonegotiate 

c. Verificați dacă negocierea este oprită lansând comanda show interface f0/1 switchport pe S1 și S2. 

S1# show interface f0/1 switchport 

Name: Fa0/1 

Switchport: Enabled 

Administrative Mode: trunk 

Operational Mode: trunk 

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q 

Operational Trunking Encapsulation: dot1q 

Negotiation of Trunking: Off 

<Output Omitted> 

Step 5: Securizați porturile de acces pe S1 și S2. 

Chiar dacă opriți porturile neutilizate de pe switchuri, dacă un echipament este conectat la unul din acele 
porturi și interfața este activată, ar putea apărea trunking-ul. În plus, toate porturile în mod implicit sunt în 
VLAN 1. O practică utilă este să puneți toate porturile neutilizate într-un VLAN “black hole”. În acest pas, veți 
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dezactiva trunking-ul pe toate porturile neutilizate. De asemenea, veți aloca porturi neutilizate la VLAN 999. 
Pentru acest laborator vor fi configurate doar porturile de la 2 la 5 pe ambele switchuri. 

a. Lansați comanda show interface f0/2 pe S1. Observați starea și modul administrativ pentru negocierea 
trunking-ului. 

S1# show interface f0/2 switchport 

Name: Fa0/2 

Switchport: Enabled 

Administrative Mode: dynamic auto 

Operational Mode: down 

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q 

Negotiation of Trunking: On 

<Output Omitted> 

b. Dezactivați trunking-ul pe porturile de acces S1. 

S1(config)# interface range f0/2 – 5 

S1(config-if-range)# switchport mode access 

S1(config-if-range)# switchport access vlan 999 

c. Dezactivați trunking-ul pe porturile de acces S2. 

d. Verificați dacă portul F0/2 este setat pentru acces pe S1. 

S1# show interface f0/2 switchport 

Name: Fa0/2 

Switchport: Enabled 

Administrative Mode: static access 

Operational Mode: down 

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q 

Negotiation of Trunking: Off 

Access Mode VLAN: 999 (BlackHole) 

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) 

Administrative Native VLAN tagging: enabled 

Voice VLAN: none 

<Output Omitted> 

e. Verificați dacă alocările portului VLAN pe ambele switchuri sunt corecte. S1 este arătat mai jos ca un 
exemplu. 

S1# show vlan brief 

 

VLAN Name                           Status    Ports                      

---- ------------------------------ --------- ------------------------------ 

1    default                        active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 

                                              Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 

                                              Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 

                                              Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 

                                              Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2 

10   Data                           active     

99   Management&Native              active    Fa0/6 

999  BlackHole                      active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 

1002 fddi-default                     act/unsup 

1003 token-ring-default               act/unsup 
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1004 fddinet-default                  act/unsup 

1005 trnet-default                    act/unsup 

Restricționați VLAN-urile permise pe porturile de trunk. 

În mod implicit, toate VLAN-urile sunt permise pe porturi trunk. Din motive de securitate, este o practică utilă 
să permiteți doar anumitor VLAN-uri dorite să traverseze link-uri trunk în rețeaua dumneavoastră. 

f. Restricționați portul de trunk F0/1 pe S1 pentru a permite doar VLAN-urile 10 și 99. 

S1(config)# interface f0/1 

S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,99 

g. Restricționați portul de trunk F0/1 pe S2 pentru a permite doar VLAN-urile 10 și 99. 

h. Verificați VLAN-urile permise. Lansați comanda show interface trunk în modul EXEC privilegiat pe S1 și 
S2.  

S1# show interface trunk 

 

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan 

Fa0/1       on               802.1q         trunking      99 

 

Port        Vlans allowed on trunk 

Fa0/1       10,99 

 

Port        Vlans allowed and active in management domain 

Fa0/1       10,99 

 

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned 

Fa0/1       10,99 

Care este rezultatul? 

____________________________________________________________________________________ 

Reflecție 

Care ar putea fi problemele de securitate ale configurării implicite pentru un switch Cisco? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 


