
FTP Respins (Versiune Instructor) 

Obiective 

Implementați filtrarea de pachete folosind ACL-uri IPv4 extinse în conformitate cu cerințele (pentru a include ACL-uri 
denumite și numerotate). 

Scenariu  

A fost raportat recent că virușii sunt în creștere în rețeaua dumneavoastră de afaceri de dimensiune mică-medie. 
Administratorul dumneavoastră de rețea a urmărit performanța rețelei și a determinat ca un host în particular 
descarcă fișiere constant de pe un server FTP la distanță. Acest host poate fi sursa virusului care se extinde pe 
toată rețeaua! 

 

Folosiți Packet Tracer pentru a completa această activitate. Scrieți un ACL denumit pentru a interzice acest host din 
a accesa server-ul FTP.  Aplicați ACL-ul pe cea mai eficientă interfață de pe router.  

 

Pentru a completa topologia fizică , trebuie să folosiți: 

 O stație de host PC 

 Două switch-uri  

 Un Router Cisco 1941 Integrated Services 

 Un server 

 

Folosiți instrumentul de text Packet Tracer , înregistrați ACL-ul pe care l-ați pregătit. Validați că ACL-ul funcționează 

pentru a interzice accesul la serverul FTP prin a încerca să accesați adresa serverului FTP. Observați ce se 

întamplă când sunteți în modul simulation. 

 

Reflecție 

1. Care a fost cea mai dificilă parte din realizarea acestei activități? 

Răspunsurile vor varia – scrierea ACL-ului, denumirea, aplicarea, modificarea, etc. 

2. Cât de des credeți că trebuie să modifice administratorii de rețea ACL-urile în rețeaua lor? 

______________________________________________________________ 

 ACL-urile sunt implementate pentr a se referi la problemele de securitate, pentru a regulariza traficul de rețea și 

pentru a asigura stabilitatea funcționării rețelei. Așadar, de fiecare dată când se degradează performanța rețelei, 

securitatea și stabilitatea, ar trebui utilizate ACL-urile pentur a diminua aceste modificări. 

3. De ce ați utiliza un ACL denumit extins în locul unuia obișnuit extins? 

      ACL-urile denumite sunt mai ușor de corectat sau modificat – puteți edita declarațiile ACL pe linie folosind comanda 

no. Astfel se salvează timp pentru rescriere și se reaplică un întreg ACL la o rețea. 

 

 

 


