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Tabela de Adresare 

Echipam

ent Interfață Adresă IP Default Gateway 

R1 G0/0 2001:DB8:ACAD:B::1/64 N/A 

 G0/1 2001:DB8:ACAD:A::1/64 N/A 

 S0/0/0 (DCE) 2001:DB8:AAAA:1::1/64 N/A 

R2 S0/0/0 2001:DB8:AAAA:1::2/64 N/A 

 S0/0/1 (DCE) 2001:DB8:AAAA:2::2/64 N/A 

R3 G0/1 2001:DB8:CAFE:C::1/64 N/A 

 S0/0/1 2001:DB8:AAAA:2::1/64 N/A 

S1 VLAN1 2001:DB8:ACAD:A::A/64 N/A 

S2 VLAN1 2001:DB8:ACAD:B::A/64 N/A 

S3 VLAN1 2001:DB8:CAFE:C::A/64 N/A 

PC-A NIC 2001:DB8:ACAD:A::3/64 FE80::1 

PC-B NIC 2001:DB8:ACAD:B::3/64 FE80::1 

PC-C NIC 2001:DB8:CAFE:C::3/64 FE80::1 

Obiective 

Partea 1: Configurați Topologia și Inițializați Dispozitivele 

Partea 2: Configurați Echipamentele și Verificați Conectivitatea 

Partea 3: Configurați și Verificați ACL-urile IPv6 

Partea 4: Editați ACL-urile IPv6 

Context/Scenariu 

Puteți filtra traficul IPv6 prin crearea ACL-urilor IPv6 și să le aplicați la interfețe similar cu modul în care ați 
creat ACL-urile cu nume. Tipurile de ACL IPv6 sunt extinse și denumite. ACL-urile standard și numerotate nu 
mai sunt utilizate cu IPv6. Pentru a aplica un ACL IPv6 la o interfață vty, folosiți comanda new ipv6 traffic-
filter. Comanda ipv6 access-class este încă utilizată pentru a aplica un ACL IPv6 la interfețe. 

În acest laborator, veți aplica reguli de filtrare IPv6 și apoi veți verifica dacă restricționează accesul conform 
așteptărilor. De asemenea, veți edita un ACL IPv6 pentru a șterge contoarele de corespondență. 

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 router-e, switch-uri 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.  
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Resurse necesare 

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

 3 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 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. Consultați Topologia și Tabela 
de Adresare la începutul acestui laborator pentru informații despre adrese și numele dispozitivelor. 

Step 1: Configurați adresele IPv6 pe toate calculatoarele. 

Configurați adresele unicast globale IPv6 conform Tabelei de Adresare. Folosiți adresa link-local de FE80::1 
pentru gateway-ul default pe toate calculatoarele. 

Step 2: Configurați switch-urile. 

a. Dezactivați DNS lookup. 

b. Alocați hostname-ul. 

c. Alocați un nume de domeniu ccna-lab.com. 

d. Criptați parolele în text clar 

e. Creați un banner MOTD de avertizare a utilizatorilor asupra faptului că accesul neautorizat este interzis. 

f. Creați o bază de date locală a utilizatorului cu numele admin și parola classadm. 

g. Folosiți class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 

h. Folosiți cisco pentru parola consolei și activați autentificarea. 

i. Activați login pe liniile VTY folosind baza de date locală. 

j. Generați o cheie crypto rsa pentru ssh folosind un modul de 1024 biți. 

k. Modificați liniile VTY de input a transportului doar pentru SSH și Telnet. 

l. Alocați o adresă IPv6 la VLAN 1 în conformitate cu Tabela de Adresare. 

m. Dezactivați din punct de vedere administrativ toate interfețele intactive. 

Step 3: Configurați setările de bază pe toate routerele. 

a. Dezactivați DNS lookup. 

b. Alocați hostname-ul. 

c. Alocați un nume de domeniu ccna-lab.com. 
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d. Criptați parolele în text clar 

e. Creați un banner MOTD de avertizare a utilizatorilor asupra faptului că accesul neautorizat este interzis. 

f. Creați o bază de date locală a utilizatorului cu numele admin și parola classadm. 

g. Folosiți class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 

h. Folosiți cisco pentru parola consolei și activați autentificarea. 

i. Activați login pe liniile VTY folosind baza de date locală. 

j. Generați o cheie crypto rsa pentru ssh folosind un modul de 1024 biți. 

k. Modificați liniile VTY de input a transportului doar pentru SSH și Telnet. 

Step 4: Configurați setările IPv6 pe R1. 

a. Configurați adresa unicast IPv6 pe interfața G0/0, G0/1, and S0/0/0. 

b. Configurați adresa link-local IPv6 pe interfața G0/0, G0/1 și S0/0/0. Folosiți FE80::1 pentru adresa link-
local pe toate cele trei interfețe. 

c. Setați frecvența ceasului pe S0/0/0 la 128000. 

d. Activați interfețele. 

e. Activați rutarea unicast IPv6. 

f. Configurați o rută implicită IPv6 pentru a utiliza interfața S0/0/0. 

R1(config)# ipv6 route ::/0 s0/0/0 

Step 5: Configurați setările IPv6 pe R2. 

a. Configurați adresa unicast IPv6 pe interfața S0/0/0 și S0/0/1. 

b. Configurați adresa link-local IPv6 pe interfața S0/0/0 și S0/0/1. Folosiți FE80::2 ca adresă link-local pe 
ambele interfețe.  

c. Setați frecvența ceasului pe S0/0/1 la 128000. 

d. Activați interfețele. 

e. Activați rutarea unicast IPv6. 

f. Configurați rutele statice IPv6 pentru gestiunea traficului din subrețelele LAN R1 și R3. 

R2(config)# ipv6 route 2001:db8:acad::/48 s0/0/0 

R2(config)# ipv6 route 2001:db8:cafe:c::/64 s0/0/1 

Step 6: Configurați setările IPv6 pe R3. 

a. Configurați adresa unicast IPv6 pe interfața G0/1 și S0/0/1. 

b. Configurați adresa link-local IPv6 pe interfața G0/1 și S0/0/1. Folosiți FE80::1 ca adresă link-local pe 
ambele interfețe. 

c. Activați interfețele. 

d. Activați rutarea unicast IPv6. 

e. Configurați o rută implicită IPv6 pentru a utiliza interfața S0/0/1. 

R3(config)# ipv6 route ::/0 s0/0/1 
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Step 7: Verificați conectivitatea. 

a. Fiecare calculator ar trebui să poată da ping la celelalte calculatoare. 

b. Conectați-vă prin Telnet la R1 de la toate calculatoarele din Topologie. 

c. Conectați-vă prin SSH la R1 de la toate calculatoarele din Topologie. 

d. Conectați-vă prin Telnet la S1 de la toate calculatoarele din Topologie. 

e. Conectați-vă prin SSH la S1 de la toate calculatoarele din Topologie. 

f. Depanați problemele de conectivitate acum deoarece ACL-urile create de dumneavoastră în Partea 3 a 
acestui laborator vor restricționa accesul la unele zone ale rețelei. 

Notă: Tera Term solicită ca adresa IPv6 de target să fie cuprinsă în paranteze. Introduceți adresa IPv6 așa 
cum vi se arată, dați clic pe OK iar apoi pe Continue pentru a accepta avertismentul de securitate și 
conectați-vă la router. 

 

Introduceți credențialele de utilizator configurate (numele de utilizator admin și parola classadm) și selectați 
căsuța Use plain password to log in in the SSH Authentication. Dați clic pe OK pentru a continua. 
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Part 3: Configurați și Verificați ACL-urile IPv6 

Step 1: Configurați ș verificați restricțiile VTY pe R1. 

a. Creați un ACL pentru a permite doar hosturilor din rețeaua 2001:db8:acad:a::/64 să se conecteze prin 
telnet la R1. Toate hosturile ar trebui să se poată conecta la R1 doar prin ssh. 

R1(config)# ipv6 access-list RESTRICT-VTY 

R1(config-ipv6-acl)# permit tcp 2001:db8:acad:a::/64 any 

R1(config-ipv6-acl)# permit tcp any any eq 22 

b. Aplicați ACL-ul RESTRICT-VTY ACL la liniile VTY ale lui R1. 

R1(config-ipv6-acl)# line vty 0 4 

R1(config-line)# ipv6 access-class RESTRICT-VTY in 

R1(config-line)# end 

R1# 

c. Arătați noul ACL. 

R1# show access-lists 

IPv6 access list RESTRICT-VTY 

    permit tcp 2001:DB8:ACAD:A::/64 any sequence 10 

    permit tcp any any eq 22 sequence 20 

d. Verificați dacă ALC-ul RESTRICT-VTY permite doar traficul Telnet de la rețeaua 2001:db8:acad:a::/64. 

Cum permite ACL-ul RESTRICT-VTY  doar hosturilor din rețeaua 2001:db8:acad:a::/64 să se conecteze 
prin telnet la rețeaua R1? 

____________________________________________________________________________________ 



Laborator - Configurarea și Verificarea ACL-urilor IPv6 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 7 of 10 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ce face a doua intrare de permisiune din ACL-ul RESTRICT-VTY? 

____________________________________________________________________________________ 

Step 2: Restricționați accesul prin Telnet la rețeaua 2001:db8:acad:a::/64. 

a. Creați un ACL denumit RESTRICTED-LAN care va bloca accesul prin Telnet la rețeaua 
2001:db8:acad:a::/64. 

R1(config)# ipv6 access-list RESTRICTED-LAN 

R1(config-ipv6-acl)# remark Block Telnet from outside 

R1(config-ipv6-acl)# deny tcp any 2001:db8:acad:a::/64 eq telnet 

R1(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any 

b. Aplicați ACL-ul RESTRICTED-LAN la interfața G0/1 pentru traficul de tip outbound. 

R1(config-ipv6-acl)# int g0/1 

R1(config-if)# ipv6 traffic-filter RESTRICTED-LAN out 

R1(config-if)# end 

c. Conectați-vă prin telnet la S1 de la PC-B și PC-C pentru a verifica dacă Telnet a fost restricționat. 
Conectați-vă prin SSH la S1 de la PC-B pentru a verifica dacă mai poate fi accesat folosind SSH. 
Depanați dacă este necesar. 

d. Folosiți comanda show ipv6 access-list pentru a vizualiza ACL-ul RESTRICTED-LAN. 

R1# show ipv6 access-lists RESTRICTED-LAN 

IPv6 access list RESTRICTED-LAN 

    deny tcp any 2001:DB8:ACAD:A::/64 eq telnet (6 matches) sequence 20 

    permit ipv6 any any (45 matches) sequence 30 

Observați că fiecare intrare identifică numărul de corespondențe care au apărut din momentul în care 
ACL-ul a fost aplicat la interfață. 

e. Utilizați clear ipv6 access-list pentru a reseta contoarele pentru ACL-ul RESRICTED-LAN. 

R1# clear ipv6 access-list RESTRICTED-LAN 

f. Reafișați ACL-ul folosind comanda show access-lists pentru a confirma dacă au fost șterse contoarele. 

R1# show access-lists RESTRICTED-LAN 

IPv6 access list RESTRICTED-LAN 

    deny tcp any 2001:DB8:ACAD:A::/64 eq telnet sequence 20 

    permit ipv6 any any sequence 30 

Part 4: Editați ACL-urile IPv6 

În Partea 4, veți edita ACL-ul RESTRICTED-LAN pe care l-ați creat în Partea 3. Întotdeauna este o idee bună 
să ștergeți ACL-ul din interfața la care este aplicat, înainte de a îl edita. După ce terminați de editat, reaplicați 
ACL-ul la interfață. 

Notă: Mulți administratori de rețea vor face o copie a ACL-ului și vor edita copia. Atunci când editarea este 
completă, administratorul va șterge vechiul ACL și va aplica la interfață ACL-ul nou editat. Această metodă 
ține ACL-ul în loc până când sunteți gata să aplicați copia editată a ACL-ului. 
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Step 1: Ștergeți ACL-ul de pe interfață. 

R1(config)# int g0/1 

R1(config-if)# no ipv6 traffic-filter RESTRICTED-LAN out 

R1(config-if)# end 

Step 2: Folosiți comanda show access-lists pentru a vizualiza ACL-ul. 

R1# show access-lists 

IPv6 access list RESTRICT-VTY 

    permit tcp 2001:DB8:ACAD:A::/64 any (4 matches) sequence 10 

    permit tcp any any eq 22 (6 matches) sequence 20 

IPv6 access list RESTRICTED-LAN 

    deny tcp any 2001:DB8:ACAD:A::/64 eq telnet sequence 20 

    permit ipv6 any any (36 matches) sequence 30 

Step 3: Introduceți o nouă intrare ACL folosind numerotarea de secvență. 

R1(config)# ipv6 access-list RESTRICTED-LAN 

R1(config-ipv6-acl)# permit tcp 2001:db8:acad:b::/64 host 2001:db8:acad:a::a 

eq 23 sequence 15 

Ce face noua intrare de permisiune?  

_______________________________________________________________________________________ 

Step 4: Inserați o nouă declarație ACL la finalul ACL-ului. 

R1(config-ipv6-acl)# permit tcp any host 2001:db8:acad:a::3 eq www 

Notă: Această intrare de permisiune este folositp doar pentru a arăta cum să adăugați o intrare la sfârșitul 
unui ACL. Linia ACL nu va corespunde niciodată din cauza intrării de permisiune anteriorare care se 
potrivește cu orice. 

Step 5: Folosiți comanda show access-lists pentru a vizualiza modificarea ACL-ului. 

R1(config-ipv6-acl)# do show access-list 

IPv6 access list RESTRICT-VTY 

    permit tcp 2001:DB8:ACAD:A::/64 any (2 matches) sequence 10 

    permit tcp any any eq 22 (6 matches) sequence 20 

IPv6 access list RESTRICTED-LAN 

    permit tcp 2001:DB8:ACAD:B::/64 host 2001:DB8:ACAD:A::A eq telnet sequence 15 

    deny tcp any 2001:DB8:ACAD:A::/64 eq telnet sequence 20 

    permit ipv6 any any (124 matches) sequence 30 

    permit tcp any host 2001:DB8:ACAD:A::3 eq www sequence 40 

Notă: Comanda do poate fi utilizată pentru a executa orice comandă EXEC privilegiat în modul sau submodul 
de configurare globală. 

Step 6: Ștergeți o declarație ACL. 

Folosiți comanda no pentru a șterge intrarea de permisiune pe care tocmai ați adăugat-o. 

R1(config-ipv6-acl)# no permit tcp any host 2001:DB8:ACAD:A::3 eq www 
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Step 7: Folosiți comanda do show access-list RESTRICTED-LAN pentru a vizualiza ACL-ul. 

R1(config-ipv6-acl)# do show access-list RESTRICTED-LAN 

IPv6 access list RESTRICTED-LAN 

    permit tcp 2001:DB8:ACAD:B::/64 host 2001:DB8:ACAD:A::A eq telnet sequence 15 

    deny tcp any 2001:DB8:ACAD:A::/64 eq telnet sequence 20 

    permit ipv6 any any (214 matches) sequence 30 

Step 8: Reaplicați ACL-ul RESTRICTED-LAN la interfața G0/1. 

R1(config-ipv6-acl)# int g0/1 

R1(config-if)# ipv6 traffic-filter RESTRICTED-LAN out 

R1(config-if)# end 

Step 9: Testați modificările ACL-ului. 

Conectați-vă prin Telnet la S1 de la PC-B. Depanați dacă este nevoie. 

Reflecție 

1. De ce count-ul intrării permit ipv6 any any din RESTRICTED-LAN continuă să crească? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Ce comandă ați utiliza pentru a reseta contoarele pentru ACL pe liniile VTY? 

_______________________________________________________________________________________ 
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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. 

 


