
Configuração do MAC address que filtra em
RV180 e em RV180W 

Objetivos
 

A filtração do MAC address permite-o de obstruir ou permitir o tráfego que vem das
máquinas ou dos dispositivos conhecidos. Trafique a vinda dentro de um endereço de MAC
especificado será filtrado então baseou em se você escolheu obstruir ou lhe permitir a
permissão.
 
Este documento explica como configurar o MAC address que filtra em Cisco RV180 e no
Roteadores RV180W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180 
• RV180W
  

Procedimento Passo a Passo
 
Configuração da filtração do MAC address
 

Etapa1. Usando a interface gráfica de usuário (GUI) no roteador Cisco, escolha o Firewall >
avançou ajustes > filtração MAC.
 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir a filtração do MAC
address. Desmarcar a caixa de verificação para desabilitar a filtração do MAC address.
 

 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar e atualizar seus ajustes.
 
Etapa 4. Se você escolhe permitir o MAC address que filtra, escolha uma das seguintes
opções na política para o campo do MAC address:
 



• Obstrua e permita o resto — Escolha esta opção obstruir o tráfego que vem dos
endereços de MAC especificados e permitir o tráfego de todos endereços restantes.
 
• Permita e obstrua o resto — Escolha esta opção permitir o tráfego que vem dos
endereços de MAC especificados e obstruir o tráfego de todos endereços restantes.
 

 
Etapa 5. O clique adiciona na tabela de endereços MAC.
 

 
Etapa 6. Incorpore o MAC address e a descrição para adicionar à tabela.
 



 
Etapa 7. Salvaguarda do clique. Repita as etapas 6 e 7 para que cada endereço reserve ou
obstruam.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar todas suas mudanças.
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