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Laborator - Configurarea și Verificarea Restricțiilor VTY  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipame

nt Interfață Adresă IP Subnet Mask Default Gateway 

R1 G0/0 192.168.0.1 255.255.255.0 N/A 

 G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A 

S1 VLAN 1 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 

PC-A NIC 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 

PC-B NIC 192.168.0.3 255.255.255.0 192.168.0.1 

Obiective 

Partea 1: Configurați Setările de Bază ale Dispozitivului 

Partea 2: Configurați și Aplicați Lista de Control a Accesului pe R1 

Partea 3: Verificați Lista de Control a Accesului folosind Telnet 

Partea 4: Provocare - Configurați și Aplicați Lista de Control a Accesului pe S1 

Context/Scenariu 

Este o practică utilă să restricționați accesul la interfețele de management ale routerului, cum ar fi liniile vty și 
de consolă. Un ACL (access control list) poate fi utilizat pentru a permite accesul anumitor adrese IP, 
asigurându-se că doar calculatoarele administratorului au permisiunea să se conecteze prin telnet și SSH la 
router. 

Notă: În output-urile echipamentului Cisco, ACL sunt abreviate ca access-list. 

În acest laborator, veți crea și aplica un ACL standard denumit pentru a restricționa accesul remote la liniile 
vty ale routerului. 

După ce ACL a fost creat și aplicat, veți testa și verifica ACL-ul accesând routerul din diferite adrese IP 
folosind Telnet. 

Acest laborator va furniza comenzile necesare pentru crearea și aplicarea ACL-ului. 

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. 
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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 

 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) 

 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 Ethernet așa cum se arată în topologie 

Notă: Interfețele Gigabit Ethernet de pe routerele Cisco 1941 au detectare automată și se poate folosi un 
calbu direct între router și PC-B. Dacă folosim un al model de router Cisco, este posibil să fie necesară 
folosirea unui cablu Ethernet inversor. 

Part 1: Configurați Setările de Bază ale Dispozitivului 

În Partea 1, veți seta topologia de rețea și veți configura adresele IP ale interfeței, accesul la echipamente și 
parolele de pe router. 

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

Step 2: Configurați setările rețelei PC-A și PC-B în conformitate cu Tabela de Adresare. 

Step 3: Inițializați și reîncărcați routerul și switchul. 

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 parolă de consolă, activați logging synchronous, și activați login-ul. 

e. Folosiți cisco ca parolă vty, activați logging synchronous și activați login-ul. 

f. Criptați toate parolele cu text în clar. 

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

h. Configurați adresele IP pe interfețele afișate în Tabela de Adresare. 

i. Configurați gateway-ul implicit pentru switch. 

j. Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 

Part 2: Configurați și Aplicați Access Control List pe R1 

În Partea 2, veți configura un ACL standard denumit și îl veți aplica la liniile terminalului virtual de pe router 
pentru a restricționa accesul remote la router. 

Step 1: Configurați și Aplicați un ACL Standard Denumit 

a. Conectați-vă prin consolă la routerul R1 și activați modul EXEC privilegiat. 

b. Din modul de configurare global, vizualizați opțiunile comenzii sub ip access-list utilizând un spațiu și un 
semn de întrebare. 
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R1(config)# ip access-list ? 

  extended    Extended Access List 

  helper      Access List acts on helper-address 

  log-update  Control access list log updates 

  logging     Control access list logging 

  resequence  Resequence Access List 

  standard    Standard Access List 

c. Vizualizați opțiunile comenzii ip access-list standard folosind un spațiu și un semn de întrebare. 

R1(config)# ip access-list standard ? 

  <1-99>       Standard IP access-list number 

  <1300-1999>  Standard IP access-list number (expanded range) 

  WORD         Access-list name 

d. Adăugați ADMIN-MGT la finalul comenzii ip access-list standard și apăsați pe Enter. Acum vă aflați în 
modul config-std-nacl (standard named access-list configuration). 

R1(config)# ip access-list standard ADMIN-MGT 

R1(config-std-nacl)# 

e. Enter your ACL permit or deny access control entry (ACE), also known as an ACL statement, one line at 
a time. Rețineți că aici există un deny any implicit la finalul ACL-ului, care refuză efectiv traficul. 
Introduceți un semn de întrebare pentru a vizualiza opțiunile comenzii. 

R1(config-std-nacl)# ? 

Standard Access List configuration commands: 

  <1-2147483647>  Sequence Number 

  default         Set a command to its defaults 

  deny            Specify packets to reject 

  exit            Exit from access-list configuration mode 

  no              Negate a command or set its defaults 

  permit          Specify packets to forward 

  remark          Access list entry comment 

f. Creați un ACE de permisiune pentru Administrator PC-A la 192.168.1.3 și un ACE de permisiune 
adițional pentru a permite alte adrese IP rezervate din intervalul 192.168.1.4 - 192.168.1.7. Observați 
modul în care primul ACE de permisiune se referă la un singur host, folosind cuvântul cheie host, ar fi 
putut folosit și ACE permit 192.168.1.3 0.0.0.0. Al doilea ACE de permisiune permite hosturi de la 
192.168.1.4 până la 192.168.1.7, folosind wildcard-ul 0.0.0.3, care este inversul măștii de subrețea 
255.255.255.252. 

R1(config-std-nacl)# permit host 192.168.1.3 

R1(config-std-nacl)# permit 192.168.1.4 0.0.0.3 

R1(config-std-nacl)# exit 

Nu trebuie să introduceți un deny ACE deoarece nu există un deny any ACE implicit la finalul ACL-ului. 

g. Observați că ACL denumit este creat și aplicat la liniile vty. 

R1(config)# line vty 0 4 

R1(config-line)# access-class ADMIN-MGT in 

R1(config-line)# exit 

Part 3: Verificați ACL folosind Telnet 

În Partea 3, veți utiliza Telnet pentru a accesa routerul, verificând dacă ACL denumit funcționează corect. 
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Notă: SSH este mai sigur decât Telnet; în orice caz, SSH are nevoie ca echipamentul de rețea să fie 
configurat pentru a accepta conexiuni SSH. Telnet este utilizat în acest laborator din comoditate. 

a. Deschideți un prompt de comandă pe PC-A și verificați dacă puteți comunica cu routerul dând o comandă 
ping. 

C:\Users\user1> ping 192.168.1.1 

 

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data: 

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64 

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64 

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64 

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64 

 

Ping statistics for 192.168.1.1: 

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

    Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms 

C:\Users\user1> 

b. Folosind prompt-ul de comandă de pe PC-A, lansați programul client Telnet pentru a vă conecta prin 
Telnet la router. Introduceți login-ul și parolele setate cu enable. Ar trebui să vă autentificați cu succes, să 
vedeți mesajul banner-ului și să primiți un prompt de comandă pentru routerul R1. 

C:\Users\user1> telnet 192.168.1.1 

 

Unauthorized access is prohibited! 

 

User Access Verification 

 

Password: 

R1>enable 

Password: 

R1# 

Conexiunea Telnet s-a realizat cu succes? 
____________________________________________________ 

c. Tastați exit în prompt-ul de comandă și apăsați Enter pentru a ieși din sesiunea Telnet. 

d. Modificați-vă adresa IP pentru a testa dacă ACL-ul denumit blochează adrese IP nepermise. Modificați 
adresa IPv4 în 192.168.1.100 pe PC-A. 

e. Încercați să vă conectați din nou prin telnet la R1 la 192.168.1.1. Sesiunea Telnet s-a realizat cu succes? 

____________________________________________________________________________________ 

Ce mesaj a fost primit?______________ 

f. Modificați adresa IP pe PC-A pentru a testa dacă un ACL denumit permite unui host cu o adresă IP din 
intervalul 192.168.1.4 - 192.168.1.7 să se conecteze prin telnet la router. După modificarea adresei IP pe 
PC-A, deschideți un prompt de comandă Windows și încercați să vă conectați prin telnet la routerul R1.  

Sesiunea Telnet s-a realizat cu succes? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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g. Din modul EXEC privilegiat de pe R1, tastați comanda show ip access-lists și apăsați pe Enter. Din 
output-ul comenzii, observați că Cisco IOS alocă automat numere de linie la ACE-urile ACL-ului din 10 în 
10 și arată de câte ori ACE-ul de permisiune s-a potrivit cu succes (în paranteză). 

R1# show ip access-lists 

Standard IP access list ADMIN-MGT 

    10 permit 192.168.1.3 (2 matches) 

    20 permit 192.168.1.4, wildcard bits 0.0.0.3 (2 matches) 

Deoarece au fost stabilite cu succes două conexiuni Telnet la router și fiecare sesiune Telnet a fost 
inițiată de la o adresă IP care corespunde cu una din ACE-urile de permisiune, există corespondențe 
pentru fiecare ACE de permisiune. 

Care credeți că sunt două corespondențe pentru fiecare ACE de permisiune atunci a fost inițiată o 
singură conexiune de la fiecare adresă IP? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Cum veți determina în ce punct protocolul Telnet determină cele două potriviri în timpul conexiunii Telnet? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

h. Pe R1, intrați în modul de configurare global. 

i. Intrați în modul access-list configuration pentru lista de acces denumită ADMIN-MGT și adăugați un ACE 
deny any la finalul listei de acces. 

R1(config)# ip access-list standard ADMIN-MGT 

R1(config-std-nacl)# deny any 

R1(config-std-nacl)# exit 

Notă: Deoarece există un deny any ACE implicit la finalul tuturor ACL-urilor, adăugarea unui deny any 
ACE explicit este inutilă, însă poate fi util pentru administratorul de rețea să se autentifice sau să știe 
efectiv de câte ori au existat corespondențe pentru deny any access-list ACE. 

j. Încercați să vă conectați prin telnet de la PC-B la R1. Astfel se creează o corespondență la deny any 
ACE în lista de acces denumită ADMIN-MGT. 

k. Din modul EXEC privilegiat, tastați comanda show ip access-lists și apăsați Enter. Ar trebui să vedeți 
acum mai multe corespondențe la deny any ACE. 

R1# show ip access-lists 

Standard IP access list ADMIN-MGT 

    10 permit 192.168.1.3 (2 matches) 

    20 permit 192.168.1.4, wildcard bits 0.0.0.3 (2 matches) 

    30 deny any (3 matches) 

Conexiunea Telnet eșuată produce mai multe corespondențe la deny ACE explicită față de o conexiune 
realizată cu succes. De ce credeți că se întâmplă asta? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Part 4: Provocare - Configurați și Aplicați Lista de Control a Accesului pe 

S1 

Step 1: Configurați și aplicați un ACL standard denumit pentru liniile vty pe S1. 

a. Fără a reveni la comenzile de configurare pentru R1, încercați să configurați ACL-ul pe S1, permițând 
doar adresa IP a lui PC-A. 

b. Aplicați ACL-ul la liniile vty ale lui S1. Rețineți că sunt mai multe linii vty pe un switch decât pe un router. 

Step 2: Testați vty ACL pe S1. 

Conectați-vă prin Telnet de la fiecare calculator pentru a verifica dacă vty ACL funcționează corect. Ar trebui 
să puteți să vă conectați prin telnet la S1 din PC-A, dar nu și din PC-B. 

Reflecție 

1. Așa cum arată accesul vty remote, ACL-urile sunt filtre puternice ce pot fi aplicate la mai multe interfețe de 
rețea de tip inbound și outbound. În ce alte moduri ar putea fi aplicate ACL-urile? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Un ACL aplicat la o interfață de management remote vty îmbunătățește securitatea unei conexiuni Telnet? 
Telnet devine astfel un instrument de management al accesului remote mai fiabil? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. De ce este normal să aplicați un ACL la liniile vty, nu la interfețe specifice? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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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 (S0/1/0) 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. 

 


