
  Line Console پیکربندی

 پسورد همراهب یوزرنیم ویا پسورد آن برای بیشتر امنیت برای بصورت پیش فرض الین کنسول روتر یا سؤیچ پسورد ندارد ولی باید

 .کنیم تعریف

sw1>enable 
sw1#configure terminal 
sw1(config)#Line console 0 
sw1(config-line)#Password iasbs 
sw1(config-line)#Login 

پسورد را برای آن اینترفیس  Login را انتخاب کردیم و با دستور iasbs همانطور که مالحظه کردید برای الین کنسول پسورد

 .فعال کردیم

،پسورد را می توان از روی الین کنسول برداشت ،یعنی دیگر موقع الگین کردن از ما پسورد خواسته  no password با دستور

 .نمی شود

 .آورد در فرض پیش به اول دستور می توان تنظیمات را به حالت NO در اکثر دستورات با اضافه کردن

 کانفیگوریشن هم استفاده کنیم.برای این کار کافیست وارد مود password و  username می توانیم برای الگین کردن از

 .کنیم تعریف را خود پسورد و یوزرنیم و شویم

 login local د به دیوایس بگوییم که برای الگین کردن از یوزرنیم و پسورد لوکال خود استفاده کند.این کار را با دستورحاال بای

  .انجام می دهیم.فرق آن با روش قبل در این است که این بار برای ورود به دیوایس ابتدا یوزرنیم خواسته می شود و بعد پسورد

 .را به اول دستور اضافه کرد NO ثر دستور( میتوانبرای منفی کردن )از بین بردن ا

 .،هم یوزرنیم و هم پسورد آن را حذف می کند no username iasbs برای مثال

sw1>enable 
sw1#configure terminal 
sw1(config)#Username iasbs password 123456 
sw1(config)#Line console 0 
sw1(config-line)#Login Local 

  Telnet برای دسترسی به روتر از طریق line vty پیکربندی

     enable فعال باشد.البته بهتر است همیشه بجای enable password اید،ب Telnet برای دسترسی به دیوایس از طریق

password  از enable secret  استفاده کنیم. 

 enable password پسورد را بصورت clear text ذخیره می کند 



enable secret  پسورد را بصورت رمزنگاری شده ذخیره می کند . 

 .دهیم IP در ابتدا باید به یکی از اینترفیس های روتر

R1(config)# interface Fastethernet 0/0 
R1(config-if)# no shutdown 
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

Line VTY : 

R1>enable 
R1#configure terminal 
R1(config)#enable secret cisco 
R1(config)#Line vty 0 15 
R1(config-line)#Password iasbs 
R1(config-line)#Login 

or 

R1(config)#Username iasbs password 123456 
R1(config)#Line vty 0 15 
R1(config-line)#Login Local 

هم استفاده  Username iasbs secret 123456 از Username iasbs password 123456 می توان به جای

 .کرد

 SSH  برای دسترسی به روتر از طریق line vty پیکربندی

 .دهیم IP در ابتدا باید به یکی از اینترفیس های روتر

Router(config)# interface Fastethernet 0/0 
Router(config-if)# no shutdown 
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 (اجباریست را هم تعریف کنیم.)این مراحل یوزرنیم و پسورد و host name، domain name ، Key باید

Router(config)#hostname R1 
R1(config)#ip domain-name cisco.com  
R1(config)# crypto key generate RSA 
R1(config)#username iasbs password 123456 

 .را انجام می دهیم line vty حال تنظیمات مربوط به



R1(config)#line vty 0 15 
R1(config-line)#transport input ssh { ssh|telnet|all|none} 
R1(config-line)#Login local 

  Telnet طریق از برای دسترسی به سؤیچ line vty پیکربندی

 .، آی پی دهیم vlan به سؤیچ باید به اینترفیس Telnet برای

sw1(config)#enable secret cisco 

sw1(config)#interface vlan 1 
sw1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
sw1(config-if)#no shutdown 

sw1(config)#Line vty 0 15 
sw1(config-line)#Password iasbs 
sw1(config-line)#Login 

  SSH طریق از برای دسترسی به سؤیچ line vty پیکربندی

 .آی پی دهیم vlan نیز باید به اینترفیس SSH برای Telnet همانند

switch(config)#interface vlan 1 
switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
switch(config-if)#no shutdown 

 )اجباریست را هم تعریف کنیم.)این مراحل و یوزرنیم و پسورد host name ، domain name ، Key باید

Switch(config)#hostname sw1 
sw1(config)#ip domain-name cisco.com  
sw1(config)# crypto key generate RSA 
sw1(config)#username iasbs password 123456 

 .را انجام می دهیم line vty حال تنظیمات مربوط به

sw1(config)#line vty 0 15 
sw1(config-line)#transport input ssh { ssh|telnet|all|none} 
sw1(config-line)#Login local 

 


