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Packet Tracer - Configurarea unui ACL pe liniile VTY  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipame

nt Interfață Adresă IP 

Masca de 

subreţea Gateway Default 

Router F0/0 10.0.0.254 255.0.0.0 N/A 

PC Placă de rețea 10.0.0.1 255.0.0.0 10.0.0.254 

Laptop Placă de rețea 10.0.0.2 255.0.0.0 10.0.0.254 

Obiective 

Partea 1: Configurați și Aplicați un ACL pe Liniile VTY 

Partea 2: Verificați Implementarea ACL 

Context 

Ca administrator de rețea, trebuie să aveți acces remote la routerul dumneavoastră. Acest acces nu ar trebui 
să fie disponibil celorlalți utilizatori ai rețelei. Așadar, veți configura și veți aplica un ACL care permite accesul 
calculatoarelor la liniile Telnet, dar respinge toate celelalte adrese IP sursă. 

Part 1: Configurați și Aplicați un ACL pe Liniile VTY 

Step 1: Verificați accesul Telnet înainte ca ACL-ul să fie configurat. 

Ambele calculatoare ar trebui să se poată conecta prin Telnet la Router. Parola este cisco. 

Step 2: Configurați un ACL numerotat standard. 

Configurați următorul ACL numerotat pe Router. 

Router(config)# access-list 99 permit host 10.0.0.1 
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Deoarece nu vrem să permitem accesul de la alte calculatoare, proprietatea de negare implicită a listei de 
acces ne satisface cerințele. 

 

Step 3: Plasați un standard ACL denumit pe router. 

Accesul la interfețele routerului trebuie permis, în timp ce accesul Telnet trebuie restricționat. Așadar, trebuie 
să plasăm ACL-ul pe liniile 0-4 Telnet. Din promptul de configurare al Routerului, intrați în modul de 
configurare al liniei pentru liniile 0-4 și folosiți comanda access-class pentru a aplica ACL la toate liniile VTY: 

Router(config)# line vty 0 4 

Router(config-line)# access-class 99 in 

Part 2: Verificați Implementarea ACL 

Step 1: Verificați configurarea și aplicarea ACL pe liniile VTY. 

Folosiți show access-lists pentru a verifica configurarea ACL. Folosiți comanda show run pentru a verifica 
dacă ACL este aplicat liniilor VTY. 

Step 2: Verificați dacă ACL funcționează corect. 

Ambele calculatoare ar trebui să poată da ping la Router, dar doar calculatorul ar trebui să se poate conecta 
prin Telnet la el. 


