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Laborator - Configurarea și Verificarea ACL-urilor standard 

Topologie 
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Tabela de Adresare 

Echipam

ent Interface Adresă IP 

Masca de 

subreţea Default Gateway 

R1 G0/1 192.168.10.1 255.255.255.0 N/A 

 Lo0 192.168.20.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/0 (DCE) 10.1.1.1 255.255.255.252 N/A 

ISP S0/0/0 10.1.1.2 255.255.255.252 N/A 

 S0/0/1 (DCE) 10.2.2.2 255.255.255.252 N/A 

 Lo0 209.165.200.225 255.255.255.224 N/A 

R3 G0/1 192.168.30.1 255.255.255.0 N/A 

 Lo0 192.168.40.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/1 10.2.2.1 255.255.255.252 N/A 

S1 VLAN 1 192.168.10.11 255.255.255.0 192.168.10.1 

S3 VLAN 1 192.168.30.11 255.255.255.0 192.168.30.1 

PC-A NIC 192.168.10.3 255.255.255.0 192.168.10.1 

PC-C NIC 192.168.30.3 255.255.255.0 192.168.30.1 

Obiective 

Partea 1: Configurați Topologia și Inițializați Dispozitivele 

 Configurați echipamentul pentru a se potrivi cu topologia rețelei. 

 Inițializați și reîncărcați routerele și switchurile. 

Partea 2: Configurați Echipamentele și Verificați Conectivitatea 

 Alocați calculatoarelor o adresă IP statică. 

 Configurați setările de bază pe routere. 

 Configurați setările de bază pe switchuri. 

 Configurați rutarea EIGRP pe R1, ISP și R3. 

 Verificați conectivitatea dintre echipamente. 

Partea 3: Configurați și Verificați ACL-urile Numerotate și Numite 

 Configurați, aplicați și verificați un ACL numerotat standard. 

 Configurați, aplicați și verificați un ACL denumit. 

Partea 4 : Modificați un ACL Standard 

 Modificați și verificați un ACL standard denumit. 

 Testați ACL-ul. 
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Context/Scenariu 

Securitatea rețelei este o problemă importantă pentru proiectarea și gestionarea rețelelor IP. Abilitatea de a 
configura reguli corespunzătoare pentru filtrarea pachetelor în funcție de politicile de securitate stabilite este 
valoroasă. 

În acest laborator, veți configura reguli de filtrare pentru două birouri reprezentate de R1 și R3. 
Managementul a stabilit câteva politici de acces între LAN-urile localizate pe R1 și R3, pe care 
dumneavoastră trebuie să le implementați. Routerul ISP-ului plasat între R1 și R3 nu va avea ACL-uri plasate 
pe el. Nu vi se va permite accesul administrativ la un router ISP deoarece puteți controla și gestiona doar 
echipamentul propriu. 

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 routere, 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. 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. 

Resurse necesare 

 3 Routere (Cisco 1941 cu Cisco IOS Release 15.2(4)M3 imagine universală sau comparabilă) 

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

 2 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 seriale și Ethernet așa cum se arată în topologie 

Part 1: Configurați Topologia și Inițializați Dispozitivele 

În partea 1, veți configura topologia rețelei și veți elimina orice configurații dacă este necesar. 

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

Step 2: Inițializați și reîncărcați routerele și switchurile. 

Part 2: Configurați Echipamentele și Verificați Conectivitatea 

În Partea 2, veți configura setări de bază pe switchuri, routere și calculatoare. Pentru numele dispozitivelor și 
informații despre adrese, faceți referire la Topologie și la Tabela de Adresare. 

Step 1: Configurați adresele IP pe PC-A și PC-C. 

Step 2: Configurați setările de bază pentru routere. 

a. Dezactivați DNS lookup. 

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

c. Creați interfețe de loopback pe fiecare router așa cum se arată în Tabela de Adresare. 

d. Configurați adresele IP ale interfeței așa cum se arată în Topologia și Tabela de Adresare. 

e. Configurați class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 
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f. Atribuiți 128000 ca frecvență de ceas la interfețele seriale DCE. 

g. Folosiți cisco ca parolă de consolă. 

h. Folosiți cisco pentru parola vty și activați accesul prin Telnet. 

Step 3: (Opțional) Configurați setările de bază pe switchuri. 

a. Dezactivați DNS lookup. 

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

c. Configurați adresa IP a interfeței de management  așa cum se arată în Topologie și în Tabela de 
Adresare. 

d. Configurați class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 

e. Configurați un default gateway. 

f. Folosiți cisco ca parolă de consolă. 

g. Folosiți cisco pentru parola vty și activați accesul prin Telnet. 

Step 4: Configurați rutarea EIGRP pe R1, ISP și R3. 

a. Configurați numărul AS 10 (autonomous system ) și anunțați toate rețelele pe R1, ISP și R3. Dezactivați 
sumarizarea automată. 

b. După configurarea EIGRP pe R1, ISP și R3, verificați dacă toate routerele au tabelele de rutare complet 
care afișează toate rețelele. Depanarea dacă acesta nu este cazul. 

Step 5: Verificați conectivitatea dintre echipamente. 

Notă: Este important să testați dacă conectivitatea funcționa înainte să configurați și să aplicați listele de 
acces! Vreți să vă asigurați că rețeaua dumneavoastră funcționează  înainte să porniți filtrarea traficului. 

a. Din PC-A, dați ping PC-C și la interfața de loopback pe R3. Comenzile ping s-au realizat cu succes? 
__________ 

b. Din R1, dați ping PC-C și la interfața de loopback pe R3. Comenzile ping s-au realizat cu succes? 
__________ 

c. Din R1, dați ping PC-A și la interfața de loopback pe R1. Comenzile ping s-au realizat cu succes? 
__________ 

d. Din R3, dați ping la PC-A și la interfața de loopback pe R1. Comenzile ping s-au realizat cu succes? 
__________ 

Part 3: Partea 3: Configurați și Verificați ACL-urile Numerotate și Numite 

Step 1: Configurați un ACL numerotat standard. 

ACL-urile standard filtrează traficul în funcție doar de adresa IP. O practică uzuală tipică pentru ACL-urile 
standard este să le configurați și să le aplicați cât mai aproape de destinație. Pentru prima listă de acces, 
creați un ACL numerotat standard care permite trafic de la toate hosturile din rețeaua 192.168.10.0/24 și 
permite tuturor hosturile din rețeaua 192.168.20.0/24 să acceseze toate hosturile din rețeaua 
192.168.30.0/24. Politica de securitate prevede și că un deny any ACE, denumit și ca intrare ACL, ar trebui 
să fie prezent la finalul tuturor ACL-urilor. 

Ce mască wildcard ați utiliza pentru a permite tuturor hosturilor din rețeaua 192.168.10.0/24 să acceseze 
rețeaua 192.168.30.0/24? 

_______________________________________________________________________________________ 
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Pe ce router veți plasa acest ACL, dacă țineți cont de practicile recomandate de Cisco? ________ 

Pe ce interfață ați plasa acest ACL? În ce direcție ați aplica-o? 

_______________________________________________________________________________________ 

a. Configurați ACL pe R3. Folosiți 1 pentru numărul listei de acces. 

R3(config)# access-list 1 remark Allow R1 LANs Access 

R3(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 

R3(config)# access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255 

R3(config)# access-list 1 deny any 

b. Aplicați ACL-uri pe interfața corespunzătoare în direcția corectă. 

R3(config)# interface g0/1 

R3(config-if)# ip access-group 1 out 

c. Verificați un ACL numerotat. 

Utilizarea mai multor comenzi show vă poate ajuta să verificați sintaxa și plasarea ACL-urilor pe routerul 
dumneavoastră. 

Pentru a vedea lista de acces 1 în întregime pe toate ACE-urile ce comandă ați utiliza? 

____________________________________________________________________________________ 

Ce comandă ați utiliza pentru a vedea unde a fost aplicată lista de acces și în ce direcție? 

____________________________________________________________________________________ 

1) Pe R3, lansați comanda show access-lists 1. 

R3# show access-list 1 

Standard IP access list 1 

    10 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255 

    20 permit 192.168.20.0, wildcard bits 0.0.0.255 

    30 deny   any 

2) Pe R3, lansați comanda show ip interface g0/1. 

R3# show ip interface g0/1 

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up 

  Internet address is 192.168.30.1/24 

  Broadcast address is 255.255.255.255 

  Address determined by non-volatile memory 

  MTU is 1500 bytes 

  Helper address is not set 

  Directed broadcast forwarding is disabled 

  Multicast reserved groups joined: 224.0.0.10 

  Outgoing access list is 1 

  Inbound access list is not set 

  Output omitted 

3) Testați ACL-ul pentru a vedea dacă permite traficului din rețeaua 192.168.10.0/24 să acceseze 
rețeaua 192.168.30.0/24. Din prompt-ul de comandă PC-A, dați ping la adresa IP a lui PC-C. 
Comenzile ping s-au realizat cu succes? _________ 

4) Testați ACL-ul pentru a vedea dacă permite traficului din rețeaua 192.168.20.0/24 să acceseze 
rețeaua 192.168.30.0/24. Trebuie să faceți un ping extins și să utilizați adresa de loopback 0 pe R1 
ca sursă. Dați ping la adresa IP a lui PC-C. Comenzile ping s-au realizat cu succes? _________ 
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R1# ping 

Protocol [ip]: 

Target IP address: 192.168.30.3 

Repeat count [5]: 

Datagram size [100]: 

Timeout in seconds [2]: 

Extended commands [n]: y 

Source address or interface: 192.168.20.1 

Type of service [0]: 

Set DF bit in IP header? [no]: 

Validate reply data? [no]: 

Data pattern [0xABCD]: 

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]: 

Sweep range of sizes [n]: 

Tastați escape sequence pentru a întrerupe. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.30.3, timeout is 2 seconds: 

Packet sent with a source address of 192.168.20.1 

!!!!! 

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/29/32 ms 

d. Din prompt-ul R1, dați din nou ping la adresa IP a lui PC-C. 

R1# ping 192.168.3.3 

Ping-ul s-a realizat cu succes? De ce? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Step 2: Configurați un ACL standard denumit. 

Creați un ACL standard denumit care să se conformeze următoarei politici: permite traficului de pe toate 
hosturile din rețeaua 192.168.40.0/24 să acceseze toate hosturile din rețeaua 192.168.10.0/24. De 
asemenea, se permite doar hostului PC-C să acceseze rețeaua 192.168.10.0/24. Numele acestei liste de 
acces ar trebui să fie BRANCH-OFFICE-POLICY. 

Pe ce router ați plasa acest ACL bazându-vă pe practicile recomandate de Cisco? ________ 

Pe ce interfață ați plasa acest ACL? În ce direcție ați aplica-o? 

_______________________________________________________________________________________ 

a. Creați ACL-ul denumit standard BRANCH-OFFICE-POLICY pe R1. 

R1(config)# ip access-list standard BRANCH-OFFICE-POLICY 

R1(config-std-nacl)# permit host 192.168.30.3 

R1(config-std-nacl)# permit 192.168.40.0 0.0.0.255 

R1(config-std-nacl)# end 

R1# 

*Feb 15 15:56:55.707: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 

Care ar putea fi o altă modalitate de scriere a primului ACE din lista de acces? 

____________________________________________________________________________________ 
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b. Aplicați ACL-uri pe interfața corespunzătoare în direcția corectă. 

R1# config t 

R1(config)# interface g0/1 

R1(config-if)# ip access-group BRANCH-OFFICE-POLICY out 

c. Verificați un ACL denumit. 

1) Pe R1, lansați comanda show access-lists. 

R1# show access-lists 

Standard IP access list BRANCH-OFFICE-POLICY 

    10 permit 192.168.30.3 

    20 permit 192.168.40.0, wildcard bits 0.0.0.255 

Există diferențe între acest ACL-ul pe R1 și ACL-ul pe R3? Dacă da, care sunt acestea? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2) Pe R1, lansați comanda show ip interface g0/1. 

R1# show ip interface g0/1 

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up 

  Internet address is 192.168.10.1/24 

  Broadcast address is 255.255.255.255 

  Address determined by non-volatile memory 

  MTU is 1500 bytes 

  Helper address is not set 

  Directed broadcast forwarding is disabled 

  Multicast reserved groups joined: 224.0.0.10 

  Outgoing access list is BRANCH-OFFICE-POLICY 

  Inbound access list is not set 

<Output omitted> 

3) Testați ACL-ul. Din prompt-ul de comandă de pe PC-C, dați ping la adresa IP a lui PC-A. Comenzile 
ping s-au realizat cu succes? _________ 

4) Testați ACL-ul pentru a vă asigura că doar hostul PC-C are acces la rețeaua 192.168.10.0/24. 
Trebuie să faceți un ping extins și să utilizați interfața G0/1 pe R3 ca sursă. Dați ping la adresa IP a 
lui PC-A. Comenzile ping s-au realizat cu succes? _________ 

5) Testați ACL-ul pentru a vedea dacă permite traficului din rețeaua 192.168.40.0/24 să acceseze 
rețeaua 192.168.10.0/24. Trebuie să realizați un ping extins și să utilizați adresa de loopback 0 pe R3 
ca sursă. Dați ping la adresa IP a lui PC-A. Comenzile ping s-au realizat cu succes? _________ 

Part 4: Modificați un ACL Standard 

În mediul business, este un lucru uzual să se modifice politicile de securitate. Din acest motiv, ACL-urile 
trebuie să se modifice. În Partea 4, veți modifica una din ACL-urile pe care le-ați configurat anterior, pentru a 
se potrivi cu o nouă politică de management pusă în aplicare. 

Managementul a decis ca utilizatorii din rețeaua 209.165.200.224/27 ar trebui să aibă acces complet la 
rețeaua 192.168.10.0/24. De asemenea, se dorește ca ACL-urile de pe toate routerele să urmeze reguli 
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coerente. Un deny any ACE ar trebui plasat la finalul tuturor ACL-urilor. Trebuie să modificați ACL-ul 
BRANCH-OFFICE-POLICY. 

Veți adăuga două linii adiționale la acest ACL. Există două moduri prin care puteți face asta:  

OPȚIUNEA 1: Lansați o comandă no ip access-list standard BRANCH-OFFICE-POLICY în modul de 
configurare global. Trebuie să modificați tot ACL-ul de pe router. În funcție de IOS-ul routerului, poate apărea 
unul din următoarele scenarii: filtrarea pachetelor va fi anulată iar pachetele vor fi permise prin router; sau, din 
cauză că nu s-a preluat comanda ip access-group pe interfața G0/1, filtrarea este încă în vigoare. În orice 
caz, când ACL-ul nu mai apare, puteți retasta înregul ACL, sau să îl copiați într-un editor de text și să îl 
preluați de acolo. 

OPȚIUNEA 2: Puteți modifica ACL-urile adăugând sau ștergând anumite linii din ACL. Acest lucru poate fi 
convenabil, mai ales când ACL-urile au multe linii de cod. Retastarea întregului ACL sau preluarea cu copy-
paste poate conduce la erori. Modificarea anumitor linii din ACL este ușor de realizat. 

Notă: Pentru acest laborator, utilizați Opțiunea 2. 

Step 1: Modificați un ACL standard denumit. 

a. Din modul EXEC privilegiat al lui R1, lansați o comandă show access-lists. 

R1# show access-lists 

Standard IP access list BRANCH-OFFICE-POLICY 

    10 permit 192.168.30.3 (8 matches) 

    20 permit 192.168.40.0, wildcard bits 0.0.0.255 (5 matches) 

b. Adăugați două linii adiționale la finalul ACL-ului. Din modul de configurare global, modificați ACL-ul, 
BRANCH-OFFICE-POLICY. 

R1#(config)# ip access-list standard BRANCH-OFFICE-POLICY 

R1(config-std-nacl)# 30 permit 209.165.200.224 0.0.0.31 

R1(config-std-nacl)# 40 deny any 

R1(config-std-nacl)# end 

c. Verificați ACL-ul. 

1) Pe R1, lansați comanda show access-lists. 

R1# show access-lists 

Standard IP access list BRANCH-OFFICE-POLICY 

    10 permit 192.168.30.3 (8 matches) 

    20 permit 192.168.40.0, wildcard bits 0.0.0.255 (5 matches) 

    30 permit 209.165.200.224, wildcard bits 0.0.0.31 

    40 deny   any 

Trebuie să aplicați BRANCH-OFFICE-POLICY la interfața G0/1 de pe R1? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2) Din prompt-ul de comandă al ISP-ului, lansați un ping extins. Testați ACL-ul pentru a vedea dacă 
permite traficulului din rețeaua 209.165.200.224/27 să acceseze rețeaua 192.168.10.0/24. Trebuie să 
lansați un ping extins și să utilizați adresa loopback 0 pe ISP ca sursă. Dați ping la adresa IP a lui 
PC-A. Comenzile ping s-au realizat cu succes? _________ 

Reflecție 

1. După cum puteți vedea, ACL-urile standard sunt foarte puternie și lucrează destul de bine. De ce ați putea 
avea nevoie să utilizați ACL-uri extinse? 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. De obicei, este necesară mai multe tastare la utilizarea unui ACL denumit spre deosebire de utilizarea unui 
ACL numerotat. De ce ați alege ACL-urile denumite în defavoarea celor numerotate? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Tabela Interfețelor Routerului 

Rezumatul Interfețelor Routerului 

Modelul 

Routerului 

Ethernet Interface #1 Ethernet Interface #2 Serial Interface #1 Serial Interface #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. 

 


