
Configurar regras do Access Control List (ACL)
no dispositivo da segurança integrada do ISA500
Series 

Objetivo
 

As listas de controle de acesso (ACL) são uma coleção da licença e negam as
circunstâncias, chamadas as regras, que fornecem a Segurança para obstruir usuários não
autorizados e permitir que os usuários autorizados alcancem recursos específicos. O ACL
pode obstruir todas as tentativas indesejáveis de alcançar recursos de rede. As regras ACL
regulam o tráfego recebido e transmitido pelo dispositivo da segurança integrada do ISA500
Series. Estas regras ACL igualmente aplicam serviços ao tráfego.
 
O objetivo deste original é explicar como configurar regras ACL no dispositivo da segurança
integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14 - ISA500
  

Configurar regras ACL
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha o Firewall > o
controle de acesso > as regras ACL. A página das regras ACL abre: 
 



 
Etapa 2. O clique adiciona na tabela do Access Control List. 
 

 
A regra - Adicionar/edite o indicador aparece: 
 



 
Etapa 3. No campo da possibilidade, clique o botão de rádio desejado. 
 

 
As opções são descritas como segue:
 

• Em — Permite sua regra ACL nova.
 
• Fora de — Desabilita sua regra ACL nova.
 

Etapa 4. No da lista de drop-down da zona, escolha uma zona de origem do tráfego aplicar
a regra ACL. 
 

 
Etapa 5. No para dividir a lista de drop-down, escolha uma zona de destino do tráfego
aplicar a regra ACL. 
 



 
Etapa 6. Na lista de drop-down dos serviços, escolha um serviço que a regra ACL cubra. 
 

 
As opções são descritas como segue:
 

• Alguns — Cobre todo o serviço.
 
• Crie um grupo de serviço novo — Permite que você crie os serviços de um grupo que a
regra ACL cobre. O serviço do grupo/adiciona o indicador aparece. Veja a criação uma 
seção nova do grupo de serviço.
 
• Crie um serviço novo — Permite que você crie um serviço novo. O serviço/adiciona o
indicador aparece. Veja a criação uma seção nova do serviço.
 
• Agrupe objetos do serviço — Permite que você escolha um grupo de serviços alistados
abaixo deste título para que a regra ACL cubra.
 
• Objetos do serviço — Permite que você escolha um serviço alistado abaixo deste título
para que a regra ACL cubra.
 

Etapa 7. Na lista de drop-down do endereço de origem, escolha um endereço de origem
para que a regra ACL cubra. 
 

 



As opções são descritas como segue:
 

• Alguns — Cobre todo o endereço de origem.
 
• Crie um grupo de endereço novo — Permite que você crie um grupo de endereços que a
regra ACL cobre. Os endereços de grupo/adicionam o indicador aparecem. Veja para criar
uma seção nova do grupo de endereço.
 
• Crie um endereço novo — Permite que você crie um endereço novo. O
endereço/adiciona o indicador aparece. Veja a criação uma seção de endereço nova.
 
• Objetos do grupo de endereço — Permite que você escolha um grupo de endereços
alistados abaixo deste título para que a regra ACL cubra.
 
• Objetos do IP address — Permite que você escolha um endereço alistado abaixo deste
título para que a regra ACL cubra.
 

Etapa 8. Na lista de drop-down do endereço de destino, escolha um endereço de destino
para que a regra ACL cubra. 
 

 
As opções são descritas como segue:
 

• Alguns — Cobre todo o endereço de destino.
 
• Crie um grupo de endereço novo — Permite que você crie um grupo de endereços que a
regra ACL cobre. Os endereços de grupo/adicionam o indicador aparecem. Veja a criação
uma seção nova do grupo de endereço.
 
• Crie um endereço novo — Permite que você crie um endereço novo. O
endereço/adiciona o indicador aparece. Veja a criação uma seção de endereço nova.
 
• Objetos do grupo de endereço — Permite que você escolha um grupo de endereços
alistados abaixo deste título para que a regra ACL cubra.
 
• Objetos do IP address — Permite que você escolha um endereço alistado abaixo deste
título para que a regra ACL cubra.
 

Etapa 9. Na lista de drop-down da programação, escolha uma opção. 
 

 
As opções são descritas como segue:



• Sempre sobre — A regra ACL é permitida todo o tempo.
 
• Crie uma programação nova — Permite que você crie uma programação nova. A
programação/adiciona o indicador aparece. Veja a criação uma seção nova da
programação.
 
• Objetos da programação — Permite que você escolha uma programação alistada abaixo
deste título.
 

Etapa 10. No campo do log, clique o botão de rádio desejado. 
 

 
As opções são descritas como segue:
 

• Em — Registra cada uso da regra ACL.
 
• Fora de — Não registra o uso da regra ACL.
 

Etapa 11. Na lista de drop-down da ação do fósforo, escolha uma ação para que a regra
ACL execute quando usado. 
 

 
As opções são descritas como segue:
 

• Os log de contabilidade o número de vezes a regra ACL são usados.
 
• Negue — Obstrui o acesso ao tráfego.
 
• Licença — Permite o acesso ao tráfego.
 

Etapa 12. Clique em OK. O indicador original aparece. 
 



 
Etapa 13. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. 
 

  
Crie um grupo de serviço novo
 

Siga estas instruções se crie um grupo de serviço novo é escolhido da lista de drop-
down dos serviços.
 
Etapa 1. No campo de nome do grupo, dê entrada com um nome para o grupo de serviços. 
 



 
Etapa 2. Para adicionar um serviço ao grupo, clique o serviço na placa do detalhe dos
serviços e clique-o - >. Para remover um serviço do grupo, clique o serviço no painel correto
e no clique <-. 
 

 
Etapa 3. Salvaguarda do clique. A regra - Adicionar/edite o indicador reaparece. 
 



  
Crie um serviço novo
 

Siga estas instruções se crie um serviço novo é escolhido da lista de drop-down dos 
serviços.
 
Etapa 1. No campo de nome, dê entrada com um nome para o serviço. 
 

 
Etapa 2. Na lista de drop-down do protocolo, escolha um protocolo para que o serviço
execute. 
 



 
Etapa 3. No intervalo de porta comece o campo, entram na porta inicial de uma escala para
que o serviço cubra. 
 

 
Etapa 4. No campo da extremidade de intervalo de porta, entre na porta final da escala para
que o serviço cubra. 
 

 
Etapa 5. Salvaguarda do clique. A regra - Adicionar/edite o indicador reaparece. 
 



  
Crie um grupo de endereço novo
 

Siga estas instruções se crie um grupo de endereço novo é escolhido da lista de drop-down
do endereço de origem ou do endereço de destino.
 
Etapa 1. No campo de nome do grupo, dê entrada com um nome para o grupo de
endereços. 
 

 
Etapa 2. Para adicionar um endereço ao grupo, clique o serviço da placa do detalhe do
endereço e clique-o - >. Para remover um endereço do grupo, clique o serviço no painel
correto e no clique <-. 
 



 
Etapa 3. Salvaguarda do clique. A regra - Adicionar/edite o indicador reaparece. 
 

  
Crie um endereço novo
 

Siga estas instruções se crie um endereço novo é escolhido da lista de drop-down do 
endereço de origem ou do endereço de destino.
 



Etapa 1. No campo de nome, dê entrada com um nome para o endereço. 
 

 
Etapa 2. No tipo lista de drop-down, escolha o tipo de endereço a ser criado. 
 

 
Etapa 3. Nos campos de endereço apropriado, incorpore os números do endereço real. 
 

 
Etapa 4. Salvaguarda do clique. A regra - Adicionar/edite o indicador reaparece. 
 

 



Crie uma programação nova
 

Siga estas instruções se crie uma programação nova é escolhido da lista de drop-down da 
programação.
 
Etapa 1. No campo de nome da programação, dê entrada com um nome para a
programação. 
 

 
Etapa 2. Na lista de drop-down dos dias da programação, escolha todos os dias aplicar a
regra ACL cada dia da semana, ou escolha dias específicos aplicar a regra ACL em
determinados dias e verificar as caixas de seleção para ver se há os dias aplicáveis. 
 



 
Etapa 3. Na lista de drop-down do tempo da programação, escolha o dia inteiro aplicar o dia
inteiro a regra ACL, ou escolha horas específicas aplicar a regra ACL durante determinadas
épocas e escolher o começo e extremidade épocas desde o início cronometram e terminam 
listas de drop-down do tempo. 
 

 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. 
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