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Configurar o Access Control List IPv6-based
(ACL) e a entrada de controle de acesso (ACE)
em um interruptor 

Objetivo
 

Um Access Control List (ACL) é filtros de tráfego de uma lista de rede e ações
correlacionadas usados para melhorar a Segurança. Obstrui ou permite que os usuários
alcancem recursos específicos. Um ACL contém os anfitriões que são permitidos ou acesso
negado ao dispositivo de rede.
 
A funcionalidade ACL típica no IPv6 é similar aos ACL no IPv4. Os ACL determinam que
tráfego a obstruir e que tráfego a enviar em interfaces de switch. Os ACL permitem a
filtração baseada em endereços de rementente e destinatário, de entrada e de partida às
relações específicas. Cada ACL tem uma instrução de negação implícita na extremidade. As
regras para os ACL são configuradas nas entradas de controle de acesso (ACE).
 
Você deve usar Listas de acesso para fornecer um nível de segurança básico para alcançar
sua rede. Se você não configura Listas de acesso em seus dispositivos de rede, todos os
pacotes que passam através do interruptor ou do roteador poderiam ser permitidos em
todas as partes de sua rede.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar IPv6-based ACL e ACE em um
interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.5.02 – Sx500 Series
2.2.5.68 – Sx350 Series, série SG350X, série Sx550X
  

Configurar IPv6-Based ACL e ACE
 
Configurar IPv6-Based ACL
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web vai então ao controle de
acesso > ao ACL baseado IPv6-.
 



 
Etapa 2. Clique o botão Add.
 

 
Etapa 3. Dê entrada com o nome do ACL novo no campo de nome ACL.
 

 
Nota: Neste exemplo, o IPv6 ACL é usado.
 
Etapa 4. O clique aplica-se clica então perto.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 5. para salvar ajustes no arquivo de configuração
de inicialização.
 



 
Você deve agora ter configurado um IPv6-based ACL em seu interruptor.
  

Configurar IPv6-Based ACE
 

Quando um pacote é recebido em uma porta, o interruptor processa o quadro com o
primeiro ACL. Se o pacote combina um filtro ACE do primeiro ACL, a ação ACE ocorre. Se o
pacote não combina nenhuns dos filtros ACE, o ACL seguinte está processado. Se nenhum
fósforo é encontrado a qualquer ACE em todos os ACL relevantes, o pacote está deixado
cair à revelia.
 
Nesta encenação, um ACE será criado para negar o tráfego que é enviado de um endereço
definido pelo utilizador específico do IPv6 da fonte a todos os endereços de destino.
 
Nota: Esta ação padrão pode ser evitada pela criação de uma prioridade baixa ACE que
permita todo o tráfego.
 
Etapa1. Na utilidade com base na Web, vá ao controle de acesso > ao ACE baseado IPv6-.
 

 
Importante: Se você tem um Sx350, SG350X, interruptor Sx550X, mudança a modo
avançado escolhendo avançado da lista de drop-down do modo de exibição no canto
superior direito da página.
 



 
Etapa 2. Escolha um ACL da lista de drop-down do nome ACL a seguir clique-o vão.
 

 
Nota: Os ACE que são configurados já para o ACL serão indicados na tabela.
 
Etapa 3. Clique o botão Add para adicionar uma regra nova ao ACL.
 

 
Nota: O campo de nome ACL indica o nome do ACL.
 
Etapa 4. Incorpore o valor de prioridade para o ACE ao campo de prioridade. Os ACE com
um valor mais prioritário são processados primeiramente. O valor 1 é a prioridade mais alta.
Tem uma escala de 1 a 2147483647.
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Nota: Neste exemplo, 3 são usados.
 
Etapa 5. Clique o botão de rádio que corresponde à ação desejada que é tomada quando
um quadro encontra os critérios exigidos do ACE.
 
Nota: Neste exemplo, a licença é escolhida.
 

Licença — Do interruptor os pacotes para a frente que encontram os critérios exigidos do
ACE.
Negue — O interruptor deixa cair os pacotes que encontram os critérios exigidos do ACE.
 

Parada programada — O interruptor deixa cair os pacotes que não encontram os critérios
exigidos do ACE e desabilita a porta onde os pacotes foram recebidos. As portas deficientes
podem ser reactivated na página das configurações de porta.
 
A verificação (opcional) de etapa 6. a caixa de verificação de registro da possibilidade para
permitir o ACL de registro flui esse fósforo a regra ACL.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 7. a caixa de verificação de intervalo do habilitar horário 
para permitir que um intervalo de tempo seja configurado ao ACE. Os intervalos de tempo
são usados para limitar a quantidade de tempo que um ACE é de fato. Se isto é deixado
deficiente, o ACE trabalha a qualquer hora.
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Etapa 8. (opcional) da lista de drop-down do nome do intervalo de tempo, escolhe um
intervalo de tempo aplicar-se ao ACE.
 

 
Nota: Você pode clicar edita para navegar e criar um intervalo de tempo na página do
intervalo de tempo.
 

 
Etapa 9. Escolha um tipo de protocolo na área do protocolo. O ACE será criado com base
em um protocolo ou em um ID de protocolo específico.
 

 
As opções são:
 

Alguns (IP) — Esta opção configurará o ACE para aceitar todos os protocolos IP.
Selecione da lista — Esta opção permitirá que você escolha um protocolo de uma lista de
drop-down. Se você prefere esta opção, salte para pisar 10.
ID de protocolo a combinar — Esta opção permitirá que você entre em um ID de protocolo.
Se você prefere esta opção, salte a etapa 11.
 

Nota: Neste exemplo, selecione da lista é escolhido.
 
Etapa 10. (opcional) se você escolheu seleciona da lista na etapa 9, escolhe um protocolo
da lista de drop-down.
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As opções são:
 

TCP — O Transmission Control Protocol (TCP) permite dois anfitriões de comunicar-se e
córregos de dados de intercâmbio. O TCP garante a entrega de pacotes, e garante que os
pacotes estão transmitidos e recebidos na ordem que foram enviados.
UDP — O User Datagram Protocol (UDP) transmite pacotes mas não garante sua entrega.
ICMP — Combina pacotes ao Internet Control Message Protocol (ICMP).
 

Nota: Neste exemplo, o TCP é usado.
 
Etapa 11. (opcional) se você escolheu o ID de protocolo combinar na etapa 9, inscreve o ID
de protocolo no ID de protocolo para combinar o campo.
 

 
Nota: Neste exemplo, 1 é usado.
 
Etapa 12. Clique o botão de rádio que corresponde aos critérios desejados do ACE na área
do endereço IP de origem.
 

 
As opções são:
 

Alguns — Todos os endereços do IPv6 da fonte se aplicam ao ACE.
Definido pelo utilizador — Incorpore um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT e o wildcard mask IP que devam ser aplicada ao ACE nos campos de comprimento do
prefixo IP do valor e da fonte de endereço IP de origem.
 

Nota: Neste exemplo, definido pelo utilizador é escolhido. Se você escolheu alguns, salte a 
etapa 15.
 
Etapa 13. Incorpore o endereço IP de origem ao campo de valor do endereço IP de origem.
 

 
Nota: Neste exemplo, fe80::d0ba:7021:37f7:d68d é usado.
 
Etapa 14. Incorpore o comprimento do prefixo IP da fonte ao campo de comprimento do
prefixo IP da fonte.
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Nota: Neste exemplo, o 128 é usado.
 
Etapa 15. Clique o botão de rádio que corresponde aos critérios desejados do ACE na área
do endereço de DestinationIP.
 

 
As opções são:
 

Alguns — Todos os endereços do IPv6 do destino se aplicam ao ACE.
Definido pelo utilizador — Incorpore um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT e o wildcard mask IP que devam ser aplicada ao ACE nos campos de comprimento de
IPPrefix do valor e do destino de endereço IP de destino.
 

Nota: Neste exemplo, algum é escolhido. Escolher esta opção significa que o ACE a ser
criado permitirá o tráfego ACE que vem do endereço especificado do IPv6 a todo o destino.
 
Etapa 16. (Opcional) clique um botão de rádio na área de porta do theSource. O valor
padrão é algum.
 

 
Alguns — Fósforo a todas as portas de origem.
Escolha da lista — Você pode escolher uma única porta de origem TCP/UDP a que os
pacotes são combinados. Este campo é ativo somente se 800/6-TCP ou 800/17-UDP são
escolhidos na seleção do menu suspenso da lista.
Escolha pelo número — Você pode escolher uma única porta de origem TCP/UDP a que os
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pacotes são combinados. Este campo é ativo somente se 800/6-TCP ou 800/17-UDP são
escolhidos na seleção do menu suspenso da lista.
Escala — Você pode escolher uma escala das portas de origem TCP/UDP a que o pacote é
combinado. Há oito intervalos de porta diferentes que podem ser configurados (compartilhado
entre portas de origem e de destino). O TCP e os protocolos UDP cada um têm oito intervalos
de porta.
 

Etapa 17. (Opcional) clique um botão de rádio na área de porta do theDestination. O valor
padrão é algum.
 

Alguns — Fósforo a todas as portas de origem
Escolha da lista — Você pode escolher uma única porta de origem TCP/UDP a que os
pacotes são combinados. Este campo é ativo somente se 800/6-TCP ou 800/17-UDP são
escolhidos na seleção do menu suspenso da lista.
Escolha pelo número — Você pode escolher uma única porta de origem TCP/UDP a que os
pacotes são combinados. Este campo é ativo somente se 800/6-TCP ou 800/17-UDP são
escolhidos na seleção do menu suspenso da lista.
Escala — Você pode escolher uma escala das portas de origem TCP/UDP a que o pacote é
combinado. Há oito intervalos de porta diferentes que podem ser configurados (compartilhado
entre portas de origem e de destino). O TCP e os protocolos UDP cada um têm oito intervalos
de porta.
 

Etapa 18. (Opcional) no TCP embandeira a área, escolhem umas ou várias bandeiras TCP
com que para filtrar pacotes. Os pacotes filtrados são enviados ou deixados cair. Os
pacotes de filtragem por bandeiras TCP aumentam o controle do pacote, que aumenta a
segurança de rede.
 

Grupo — Combine se a bandeira é ajustada.
Unset — Combine se a bandeira não é ajustada.
Não se importe — Ignore a bandeira TCP.
 

 
As bandeiras TCP são:
 

Urg — Esta bandeira é usada para identificar dados de entrada como urgentes.
Ack — Esta bandeira é usada para reconhecer o recebimento bem-sucedido dos pacotes.
Psh — Esta bandeira é usada para assegurar-se de que os dados estejam dados a prioridade
(essa merecem) e processados na emissão ou na extremidade de recepção.
Rst — Esta bandeira é usada quando um segmento chega que não esteja pretendido para a
conexão atual.
Syn — Esta bandeira é usada para comunicações TCP.
Fin — Esta bandeira é usada quando a comunicação ou transferência de dados são
terminadas.
 

Etapa 19. (Opcional) clique o tipo de serviço do pacote IP da área de tipo de serviço.
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As opções são:
 

Alguns — Pode ser todo o tipo de serviço para o congestionamento de tráfego.
DSCP a combinar — O Differentiated Services Code Point é um mecanismo para classificar e
controlar o tráfego de rede. Seis bit (0-63) são usados para selecionar o Per Hop Behavior
experiências de um pacote em cada nó.
Precedência IP a combinar — A Precedência IP é um modelo do Tipo de serviço (ToS) que
os usos da rede ajudar a fornecer os comprometimentos apropriados do Qualidade de
Serviço (QoS). Este modelo usa os três bit mais significativo do byte do tipo de serviço no
cabeçalho IP, como descrito no RFC 791 e no RFC 1349. A palavra-chave com valores de
preferência IP é a seguinte:
 

– 0 — para a rotina
 
– 1 — para a prioridade
 
– 2 — para imediato
 
– 3 — para o flash
 
– 4 — para o cancelamento flash
 
– 5 — para crítico
 
– 6 — para o Internet
 
– 7 — para a rede
 

Nota: Neste exemplo, algum é escolhido.
 
Etapa 20. (Opcional) se o protocolo IP do ACL é ICMP, clique o tipo de mensagem ICMP
usado filtrando finalidades. Escolha o tipo de mensagem por nome ou incorpore o número
do tipo de mensagem:
 

 
Alguns — Todos os tipos de mensagem são aceitados.
Selecione da lista — Você pode escolher o tipo de mensagem por nome.
O ICMP datilografa para combinar — O número de tipo de mensagem a ser usado filtrando
purposes.
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Nota: Neste exemplo, selecione da lista é escolhido.
 
Etapa 21. (Opcional) se selecione da lista é escolhido em etapa 20, escolhem as
mensagens do controle filtrar das opções possíveis na lista de drop-down:
 

 
Destino (1) inacessível — É gerado pelo host ou por seu gateway para informar o cliente que
o destino é inacessível por qualquer motivo (exemplo: Erro da rede ou do host inalcançável).
Pacote (2) demasiado grande — O tamanho da datagrama excede o MTU dado.
Tempo excedido (3) — É gerado por um gateway para informar a fonte de uma datagrama
rejeitada devido ao campo zero de alcance do Time to Live.
Problema no Parâmetro (4) — É gerado como uma resposta para todo o erro coberto não
especificamente por um outro mensagem ICMP.
Requisição de eco (128) — É um sibilo, cujos os dados sejam esperados ser recebidos para
trás em uma resposta de eco.
Resposta de eco (129) — É gerado em resposta a uma requisição de eco.
Pergunta MLD (130) — Usa-se para aprender que endereços de multicast têm ouvintes em
um link anexado. Tipo 130 no decimal.
Relatório MLD (131) — For gerado quando o endereço do Multicast IPv6 que o remetente de
mensagem escuta.
Relatório MLD v2 (143) — É mesmo como relatório MLD com versão 2.
MLD feito (132) — Quando o host sae de um grupo, envia uma mensagem feita ouvinte do
Multicast aos Multicast Router na rede.
Solicitação do roteador (133) — É um mensagem de descoberta do roteador. Os anfitriões
descobrem os endereços de seus roteadores vizinho simplesmente quando escutam
propagandas. O padrão é 224.0.0.2 para o Multicast, se não é 255.255.255.255.
Anúncio de roteador (134) — Do roteador os Multicast que periodicamente um anúncio de
roteador de cada um de seu Multicast conecta, e anunciam os endereços IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT dessa relação.
ND NS (135) — As mensagens são originadas por Nós para pedir o endereço da camada de
enlace de um outro nó e igualmente para funções tais como a detecção do endereço
duplicado e a detecção do unreachability do vizinho.
ND NA (136) — As mensagens são enviadas em resposta às mensagens NS. Se um nó
muda seu endereço de camada de link, pode enviar um NA espontâneo para anunciar o
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Etapa 22. (Opcional) os mensagens ICMP podem ter um campo do código que indique
como segurar a mensagem. Isto é permitido se você escolhe o protocolo de ICMP no clique
um de etapa 10. das seguintes opções configurar se filtrar neste código:
 

 
Alguns — Aceite todos os códigos.
Definido pelo utilizador — Você pode dar entrada a um código ICMP para finalidades de
filtração.
 

Nota: Neste exemplo, algum é escolhido.
 
Etapa 23. O clique aplica-se clica então perto. O ACE é criado e associado ao nome ACL.
 
Etapa 24. Salvaguarda do clique para salvar ajustes ao arquivo de configuração de
inicialização.
 

 
Você deve agora ter configurado um IPv6-based ACE em seu interruptor.
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