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Criando um ACL com base em MAC no
SG350XG e no SG550XG 

Objetivo
 

Um Access Control List (ACL) é um conjunto de regras que possa ser criado para manipular
pacotes segundo se encontram determinados critérios. Estes critérios podem ser endereços
de origem ou de destino, campos de cabeçalho, e outros vários componentes de um pacote.
Se um pacote combina os critérios especificados de um ACL, a seguir está deixado cair ou
permitido continuar. Um ACL com base em MAC usa as regras que analisam o
encabeçamento da camada 2 de um pacote para estes critérios, tais como endereços MAC,
VLAN ID, e valores de Ethertipo. Executar um ACL com base em MAC permite-o aos
pacotes de controle que viajam através do interruptor a nível da camada 2.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como criar e configurar um ACL com base em
MAC no Switches SG350XG e SG550XG.
  

Dispositivos aplicáveis
 

SG350XG
SG550XG
  

Versão de software
 

v2.0.0.73
  

Configurando ACL com base em MAC
 
Criando um ACL e regras
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o controle de acesso > ACL
com base em MAC. A página com base em MAC ACL abre.
 

 
Etapa 2. A tabela com base em MAC ACL indicará todos os ACL com base em MAC
atualmente no interruptor. Para criar um ACL novo, clique o botão adicionar…. O indicador 
com base em MAC adicionar ACL abrirá.



 
Etapa 3. No campo de nome ACL, entre no nome para o ACL novo. Este nome não
impactará a função do ACL, e é somente para fins de identificação.
 

 
Etapa 4. O clique aplica-se. O ACL novo será adicionado à tabela com base em MAC ACL.
Clique perto do retorno à página com base em MAC ACL, ou crie um outro ACL repetindo a
etapa precedente.
 

 
Etapa 5. Todo o ACL recém-criado estará vazio; isto é, não conterá nenhuma regras para
obstruir ou permitir os pacotes baseados em endereços MAC. Para criar estas regras, uma
entrada de controle de acesso (ACE) deve ser adicionada ao ACL. Para fazer isto, clique o
botão com base em MAC da tabela ACE para ir à página com base em MAC ACE.
 

 
Etapa 6. Na página com base em MAC ACE, selecione o ACL que você quer adicionar um
ACE através da lista de drop-down na parte superior da tabela com base em MAC ACE e o
clique vai. A tabela indica todos os ACE associados atualmente com o ACL selecionado.



Para adicionar um ACE, clique o botão adicionar…. O indicador com base em MAC
adicionar ACE abrirá.
 

 
Passo 7. O campo de nome ACL indicará o nome do ACL que você está adicionando um
ACE a. No campo de prioridade, entre em um número de prioridade para o ACE. A
prioridade mais alto do ACE, será processado mais logo. A escala é de 1 – 2147483647,
com o 1 que é a prioridade mais alta.
 

 
Etapa 8. No campo de ação, selecione um botão de rádio para determinar o que acontecerá
quando os critérios do ACE são encontrados.
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As opções são:
 

Licença – Envie os pacotes que encontram os critérios.
Negue – Deixe cair os pacotes que encontram os critérios.
Parada programada – Deixe cair os pacotes que encontram os critérios, a seguir desabilitam
a porta.
 

Etapa 9. No campo de registro, verifique a caixa de seleção da possibilidade para permitir
os fluxos de registro ACL que combinam a regra ACE. Se você está usando o modo de
exibição básico, salte a etapa 12. O modo de exibição pode ser mudado através da lista de
drop-down no canto superior direito da utilidade da Web.
 



 
Etapa 10. No campo do intervalo de tempo, verifique a caixa de seleção da possibilidade 
para mandar o ACE somente ser ativo durante uma escala de tempo especificado. Se não
há nenhum intervalo de tempo existente configurado no interruptor, este campo será não
disponível.
 



 
Etapa 11. Se você permitiu um intervalo de tempo para este ACE, o campo de nome do
intervalo de tempo estará disponível. Use a lista de drop-down para selecionar um intervalo
de tempo já configurado no interruptor para aplicar-se ao ACE. Se nenhum intervalo de
tempo existe no interruptor, este campo será não disponível; clique o link da edição para ir à
página do intervalo de tempo criar ou alterar intervalos de tempo. Para mais informação,
refira por favor o artigo que estabelece um intervalo de tempo no SG350XG e no SG550XG.
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=5090


 
Etapa 12. No campo de endereço MAC de destino, selecione um botão de rádio para
determinar que endereços MAC de destino constituirão um fósforo. Selecione alguns para
mandar todo o endereço de destino ser um fósforo, ou definido pelo utilizador para
especificar um endereço ou um intervalo de endereço.
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Se você selecionou definido pelo utilizador, complete os seguintes campos:
 

Valor de endereço MAC de destino – Incorpore o endereço MAC de destino. Se um pacote
contém este endereço de destino, o ACE considerá-lo-á um fósforo.
Wildcard mask do MAC de destino – Incorpore uma máscara para definir um intervalo de
endereço. Ajustar um bit como 1 fará com que o bit correspondente no MAC address seja
ignorado, e 0's estará combinando os bit (por exemplo 00:00:00:00:00:11).
 

Etapa 13. No campo de endereço MAC de origem, selecione um botão de rádio para
determinar que endereços MAC de origem constituirão um fósforo. Selecione alguns para
mandar todo o endereço de origem ser um fósforo, ou definido pelo utilizador para
especificar um endereço ou um intervalo de endereço.
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Se você selecionou definido pelo utilizador, complete os seguintes campos:
 

Valor de endereço MAC de origem – Incorpore o endereço MAC de origem. Se um pacote
contém este endereço de origem, o ACE considerá-lo-á um fósforo.
Wildcard mask do MAC de origem – Incorpore uma máscara para definir um intervalo de
endereço. Ajustar um bit como 1 fará com que o bit correspondente no MAC address seja
ignorado, e 0's estará combinando os bit (por exemplo 00:00:00:00:00:11).
 

Etapa 14. No campo do ID de VLAN, incorpore um ID de VLAN de 1 – 4094. Se um pacote
contém este ID de VLAN, o ACE considerá-lo-á um fósforo. Este campo não é exigido;
deixá-lo vazio fará com que o ACE não considere VLAN ID ao examinar pacotes.
 



 
Etapa 15. No campo 802.1p, verifique a caixa de seleção incluir para mandar o ACE incluir
os critérios 802.1p. Se você os critérios 802.1p incluídos, incorpora um valor 802.1p e uma
máscara aos campos do valor 802.1p e da máscara 802.1p, respectivamente. A escala para
ambos os campos é 0 – 7. Se um pacote contém o valor 802.1p correspondente e cabe a
máscara, o ACE considerá-la-á um fósforo.
 



 
Etapa 16. No campo de Ethertype, incorpore um valor de Ethertipo que seja comparado
contra pacotes recebidos. Ethertype é um campo do dois-octeto em um quadro que indique
que protocolo é encapsulado no pacote. A escala é 5DD- FFFF. Se um pacote contém o
valor de Ethertipo especificado, o ACE considerá-lo-á um fósforo. Uma lista de valores de
Ethertipo pode ser encontrada nesta página dos padrões de IEEE.
 



 
Etapa 17. Clique em Apply. O ACE será adicionado ao ACL especificado. Clique perto do 
retorno à página com base em MAC ACE.
 



  
Traçando um ACL com base em MAC às portas
 

Etapa1. Um ACL pode ser traçado às portas ou aos VLAN. Para traçar um ACL com base
em MAC a uma porta ou a umas portas, navegue ao controle de acesso > ao emperramento
ACL (porta). A página do emperramento ACL (porta) abre.
 



 
Etapa 2. Na lista de drop-down na parte superior da tabela de ligação ACL, selecione portas
ou RETARDE-SE (grupo da agregação do link) como um tipo de interface. Se o interruptor é
parte de uma pilha, as portas de outras unidades podem ser selecionadas. O clique vai 
indicar uma lista do tipo de interface especificada.
 

 
Etapa 3. Selecione a caixa de seleção de uma relação, a seguir clique o botão da edição….
O indicador obrigatório da edição ACL abre.
 



 
Etapa 4. O campo da relação indica a porta ou a RETARDAÇÃO atualmente que estão
sendo configuradas. Mostrará automaticamente a relação selecionada na tabela de ligação
ACL. Este campo pode ser usado para comutar rapidamente entre relações diferentes sem
retornar à página do emperramento ACL (porta).
 

 
Etapa 5. Verifique a caixa de seleção com base em MAC seleta ACL, e use a lista de drop-
down para selecionar um ACL traçar à interface especificada.
 



 
Etapa 6. No campo de ação padrão, selecione um botão de rádio para determinar como os
pacotes que não combinam os critérios do ACL serão segurados. O padrão é nega algum,
que deixar cair todos os pacotes que não combinarem os critérios do ACL; Permita alguns 
enviará pacotes deharmonização pelo contrário.
 

 
Etapa 7. O clique aplica-se. O ACL é traçado à interface especificada. Você pode usar o
campo da relação para selecionar uma relação diferente para configurar, ou clique perto do 
retorno à página do emperramento ACL (porta).
 

 
Etapa 8. Para copiar rapidamente os ajustes de uma relação a outras relações, selecione a
caixa de seleção da relação que você quer copiar, a seguir clique o botão dos ajustes da



cópia…. A janela de configuração da cópia abre.
 

 
Etapa 9. No campo de texto, incorpore a relação ou as relações a que você quer copiar
ajustes. As relações podem ser separadas por vírgulas, ou uma escala pode ser
especificada.
 

 
Etapa 10. O clique aplica-se. Os ajustes são copiados.
 

 
Etapa 11. Se você quer cancelar os ajustes de uma relação, selecione sua caixa de seleção
e clique-a claramente. Note que as interfaces múltiplas podem ser selecionadas e
cancelado simultaneamente.
 



  
Traçando um ACL com base em MAC aos VLAN
 

Etapa1. Um ACL pode ser traçado às portas ou aos VLAN. Para traçar um ACL com base
em MAC a um VLAN, navegue ao controle de acesso > ao emperramento ACL (VLAN). A
página do emperramento ACL (VLAN) abre.
 

 
Etapa 2. A tabela de ligação ACL indica todos os ACL traçados atualmente aos VLAN. Se
nenhum ACL foi traçado, a seguir a tabela está vazia. Para traçar um ACL a um VLAN,
clique o botão adicionar…. O indicador obrigatório adicionar ACL abre.
 

 
Etapa 3. Selecione um VLAN para traçar um ACL a usar a lista de drop-down no campo do 
ID de VLAN. Este campo pode igualmente ser usado para comutar rapidamente entre VLAN
diferentes sem retornar à página do emperramento ACL (VLAN).
 



 
Etapa 4. Verifique a caixa de seleção com base em MAC seleta ACL, e use a lista de drop-
down para selecionar um ACL traçar ao VLAN especificado.
 

 
Nota: Você não pode ligar um ACL com base em MAC que use um ID de VLAN como parte
de seus critérios a um VLAN. Além, um ACL com um intervalo de tempo não pode ser
limitado a um VLAN.
 
Etapa 5. No campo de ação padrão, selecione um botão de rádio para determinar como os
pacotes que não combinam os critérios do ACL serão segurados. O padrão é nega algum,
que deixar cair todos os pacotes que não combinarem os critérios do ACL; Permita alguns 
enviará pacotes deharmonização pelo contrário.
 



 
Etapa 6. O clique aplica-se. O ACL é traçado ao VLAN especificado. Você pode usar o
campo do ID de VLAN para selecionar um VLAN diferente para configurar, ou clique perto
do retorno à página do emperramento ACL (VLAN).
 

 
Passo 7. Para copiar rapidamente os ajustes de um VLAN a outros VLAN, selecione a caixa
de seleção da configuração de VLAN que você quer copiar, a seguir clique o botão dos 
ajustes da cópia…. A janela de configuração da cópia abre.
 

 
Etapa 8. No campo de texto, incorpore o ID de VLAN ou o VLAN ID a que você quer copiar
ajustes. Os ID podem ser separados por vírgulas, ou uma escala pode ser especificada.
 



 
Etapa 9. O clique aplica-se. Os ajustes são copiados.
 

 
Etapa 10. Se você quer cancelar os ajustes de um VLAN, selecionar sua caixa de seleção e
clicar a supressão. Note que os vlan múltiplos podem ser selecionados e cancelado
simultaneamente.
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