
Endereço de controle de acesso de mídia (MAC)
que filtra em dispositivos da segurança integrada
do ISA500 Series 

Objetivo
 

Dispositivos de blocos de filtração do endereço de controle de acesso de mídia (MAC) de
um baseado na rede no MAC address dos dispositivos. No dispositivo da segurança
integrada do ISA500 Series, a filtração do MAC address filtra todo o tráfego de rede à
exceção do tráfego intra-VLAN e intra-SSID. Este artigo explica como configurar ajustes de
filtração do MAC address em dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Ajustes de filtração do MAC address
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha o Firewall > o MAC
que filtram > filtração do MAC address. A página do filtro MAC abre:
 

  
Configurações básicas
 



Este procedimento explica como configurar as configurações básicas para a filtração do
MAC address. Estes ajustes permitem que um administrador permita o MAC address que
filtra e obstrua ou permita endereços específicos MAC.
 

 
Etapa 1. No campo do filtro MAC, clique um botão de rádio.
 

• Em — Esta opção gerencie sobre a filtração do MAC address.
 
• Fora de — Esta opção desliga a filtração do MAC address.
 

Etapa 2. Abaixo do campo do filtro MAC, clique um botão de rádio.
 

• Obstrua endereços MAC (e reserve todos os outro) — que esta opção não permite os
endereços MAC alistados na tabela das regras de filtragem do MAC address para alcançar
a rede. Todos endereços restantes MAC é permitido o acesso.
 
• Permita endereços MAC (e obstrua todos os outro) — que esta opção permite os
endereços MAC alistados na tabela das regras de filtragem do MAC address para alcançar
a rede. Todos endereços restantes MAC são negados o acesso.
 

Etapa 3. No MAC address as regras de filtragem apresentam, clique adicionam um MAC
address à tabela das regras de filtragem do MAC address. A regra de filtragem do MAC
address - Adicionar/edite indicadores aparece:
 

 
Etapa 4. Da lista de drop-down do MAC address, escolha um MAC address adicionar às
regras de filtragem do MAC address a tabela.
 
Etapa 5. APROVAÇÃO do clique. A página de filtração do MAC address reaparece.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique.



Crie um objeto novo do MAC address
 

Este procedimento explica como criar um objeto novo do MAC address que o tráfego é
obstruído ou permitido na rede.
 

 
Etapa 1. Na tabela das regras de filtragem do MAC address na página do filtro MAC, o
clique adiciona. A regra de filtragem do MAC address - Adicionar/edite o indicador aparece:
 

 
Etapa 2. Da lista de drop-down do MAC address, escolha criam um endereço novo. O
IP/MAC - Adicionar/edite o indicador aparece:
 

 
Etapa 3. No campo de nome, dê entrada com um nome para o objeto do MAC address.
 
Nota: O tipo campo não pode ser editado.
 



 
Etapa 4. No campo MAC, incorpore o MAC address para que o objeto é filtrado.
 
Etapa 5. APROVAÇÃO do clique. A regra de filtragem do MAC address - Adicionar/edite o 
indicador reaparece.
 
Etapa 6. APROVAÇÃO do clique. A página de filtração do MAC address reaparece.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique.
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