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Packet Tracer - Depanarea ACL-urilor  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipament Interfață Adresă IP Masca de subreţea Gateway Default 

R1 

G0/0 10.0.0.1 255.0.0.0 N/A 

G0/1 172.16.0.1 255.255.0.0 N/A 

G0/2 192.168.0.1 255.255.255.0 N/A 

Server1 NIC 172.16.255.254 255.255.0.0 172.16.0.1 

Server2 NIC 192.168.0.254 255.255.255.0 192.168.0.1 

Server3 NIC 10.255.255.254 255.0.0.0 10.0.0.1 

L1 NIC 172.16.0.2 255.255.0.0 172.16.0.1 

L2 NIC 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1 

L3 NIC 10.0.0.2 255.0.0.0 10.0.0.1 

 Obiective 

Partea 1: Depanarea primei probleme cu privire la ACL 

Partea 2: Depanarea celei de-a doua probleme cu privire la ACL 

Partea 3: Depanarea celei de-a treia probleme cu privire la ACL 



Packet Tracer - Depanare ACL-urilor 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public.  Page 2 of 3 

 

Scenariu. 

Această rețea ar trebui să dețină următoarele trei politici implementate: 

 Hosturile din rețeaua 192.168.0.0/24 nu pot accesa nici un serviciu TCP al lui Server3. 

 Hosturile din rețeaua 10.0.0.0/8 nu pot accesa serviciul HTTP al lui Server1. 

 Hosturile din rețeaua 172.16.0.0/16 nu pot accesa serviciul FTP al lui Server2.  

Notă: Toate numele de utilizator și parolele FTP sunt “cisco”. 

Nu ar trebui să existe alte rectricții. Din păcate, regulile care au fost implementate nu funcționează corect. 
Sarcina dumneavoastră este să găsiți și să fixați erorile cu privire la listele de acces din R1. 

Part 1: Depanați Problema 1 a ACL-ului 

Hosturile din rețeaua 192.168.0.0/24 intenționat nu pot accesa nici un serviciu TCP al Server3, dar nu ar 
trebui restricționate altfel. 

Step 1: Determinați problema ACL-ului 

Pe măsură ce realizați următoarele task-uri, comparați rezultatele cu ceea ce v-ați aștepta de la ACL. 

a. Folosind L2, încercați să accesați serviciile FTP și HTTP ale Server1, Server2 și Server3. 

b. Folosind L2, dați ping la Server1, Server2 și Server3. 

c. Folosind L2, dați ping la G0/2 din R1. 

d. Vizualizați configurarea curentă de pe R1. Examinați lista de acces 192_to_10 și plasarea sa pe interfețe. 
Lista de acces este plasată pe interfața corectă și în direcția corectă? Există un statement din listă care 
permite sau împiedică traficul către alte rețele? Statement-urile sunt în ordinea corectă? 

e. Efectuați alte teste, dacă este necesar. 

Step 2: Implementați o soluție. 

Faceți o ajustare la lista de acces 192_to_10 pentru a fixa problema. 

Step 3: Verificați dacă problema este rezolvată și documentați soluția. 

Dacă problema este rezolvată, documentați soluția: altfel reveniți la Pasul 1. 

Part 2: Depanați Problema 2 cu privire la ACL 

Hosturile din rețeaua 10.0.0.0/8 nu pot accesa în mod intenționat serviciul HTTP al Server1, dar nu ar trebui 
restricționate altfel. 

Step 1: Determinați problema ACL-ului. 

Pe măsură ce realizați următoarele task-uri, comparați rezultatele cu ceea ce v-ați aștepta de la ACL. 

a. Folosind L3, încercați să accesați serviciile FTP și HTTP ale lui Server1, Server2, Server3. 

b. Folosind L3, dați ping la Server1, Server2 și Server3. 

c. Vizualizați configurarea curentă de pe R1. Examinați lista de acces 10_to_172 și plasarea sa pe interfețe. 
Lista de acces este plasată pe interfața corectă și în direcția corectă? Există un statement din listă care 
permite sau împiedică traficul către alte rețele? Statement-urile sunt în ordinea corectă? 

d. Executați alte teste dacă este nevoie. 
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Step 2: Implementați o soluție. 

Faceți o ajustare la lista de acces 10_to_172 pentru a fixa problema.  

Step 3: Verificați dacă problema este rezolvată și documentați soluția. 

Dacă problema este rezolvată, documentați soluția; altfel, reveniți la Pasul 1. 

Part 3: Depanați Problema 3 cu privire la ACL 

Hosturile din rețeaua 172.16.0.0/16 în mod inenționat nu pot utiliza serviciul FTP al lui Server2, dar nu ar 
trebui restricționate altfel. 

Step 1: Determinați problema ACL-ului. 

Pe măsură ce efectuați următoarele sarcini, comparați rezultatele cu așteptările ACL-ului. 

a. Folosind L1, încercați să accesați serviciile FTP și HTTP ale Server1, Server2 și Server 3. 

b. Folosind L1, dați ping la Server1, Server2 și Server3. 

c. Vizualizați configurarea curentă de pe R1. Examinați lista de acces 172_to_192 și plasarea pe interfețe. 
Lista de acces este plasată pe portul corect în direcția corectă? Există un statement în listă care să 
permită sau să împiedice traficul către celelalte rețele? Aceste statement-uri sunt în ordinea corectă? 

d. Executați alte teste dacă este nevoie. 

Step 2: Implementați o soluție. 

Realizați o ajustare la lista de acces 172_to_192 pentru a fixa problema.  

Step 3: Verificați dacă problema este rezolvată și documentați soluția. 

Dacă problema este rezolvată, documentați soluția; altfel, reveniți la Pasul 1. 
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