
O MAC baseou ACL e configuração ACE no
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

O Access Control Lists (ACLs) do Media Access Control (MAC) é os ACL que o filtrar
tráfego baseou na informação no encabeçamento da camada 2, tal como a fonte e os
endereços do hardware do destino. Estes ACL verificam todos os quadros para ver se há
um fósforo e executam a ação definida no ACL.
 
Este artigo ajuda a definir os ACL com base em MAC e igualmente as regras para os ACL
que são dados pelas entradas de controle de acesso (ACE).
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração ACL com base em MAC
 

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: Esta página indica a lista de
ACL que são definidos atualmente.
 

 
Tabela com base em MAC do clique (opcional) ACE de etapa 2. na página com base em
MAC ACL. A página com base em MAC ACE abre:
 



 
Etapa 3. O clique adiciona para adicionar um ACL novo à tabela com base em MAC. O
indicador com base em MAC adicionar ACL aparece:
 

 
Etapa 4. Dê entrada com o nome do ACL novo no campo de nome ACL. Os nomes ACL são
diferenciando maiúsculas e minúsculas.
 
Etapa 5. O clique aplica-se.
 

 
Etapa 6. (opcional) para suprimir de uma entrada na verificação da lista a entrada e para
clicar a supressão. O nome ACL é suprimido.
  

Configuração com base em MAC ACE
 

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

 
Tabela com base em MAC do clique (opcional) ACE de etapa 2. na página com base em



MAC ACL.
 
Etapa 3. Escolha um nome ACL da lista de drop-down do nome ACL e o clique vai. Os ACE
no ACL são mostrados.
 
Etapa 4. O clique adiciona. O indicador com base em MAC adicionar ACE aparece:
 

 
Etapa 5. Inscreva o seguinte nos parâmetros que são indicados.
 

• Nome ACL — Indica o nome do ACL a que o ACE está sendo adicionado.
 
• Priority priority do ACE. Os ACE com a prioridade mais alta são processados
primeiramente. Incorpore o valor desejado ao campo de prioridade. A prioridade mais alta
é 1. A escala é 1 - 2147483647.
 
• Ação — A ação tomada após um quadro combina regras ACE. Clique o botão de rádio
desejado:
 

– Licença — Permite os pacotes que combinam os critérios ACE.
 
– Negue — Deixa cair os pacotes que encontram os critérios ACE.
 
– Parada programada — Deixa cair os pacotes que encontram os critérios ACE e
desabilita a porta de onde os pacotes foram recebidos. Tais portas podem ser reactivated
da página das configurações de porta.
 

• Intervalo de tempo — Isto é principalmente para indicado que o limite no tempo o 802.1x



é ativo em uma porta habilitada específica do 802.1x. A opção do intervalo de tempo não é
permitida nesta configuração.
 
• Nome do intervalo de tempo — O intervalo de tempo pode ser usado para filtrar o tráfego
em alguma hora do dia e para permitir que o usuário alcance os recursos, tais como
aplicativos. Este campo pode ser editado somente se a opção do intervalo de tempo é
permitida.
 
• Endereço MAC de destino — Clique alguns se todos os endereços de destino são
aceitáveis ou definidos pelo utilizador se um endereço de destino ou uma escala dos
endereços de destino precisam de ser incorporados aos campos respectivos.
 
• Valor de endereço MAC de destino — O MAC address a que o endereço MAC de destino
seria combinado e sua máscara apropriada.
 
• Wildcard mask do MAC de destino — A máscara para definir a escala de endereços
MAC. Esta máscara é diferente da máscara de sub-rede. Neste ajuste um bit a 1 indica
não se importa e 0 indicam para mascarar esse valor.
 
• Endereço MAC de origem — Escolha alguns se todos os endereços de origem são
aceitáveis ou definidos pelo utilizador se um endereço de origem ou uma escala dos
endereços de origem têm que ser incorporados.
 
• Valor de endereço MAC de origem — O MAC address a que o endereço MAC de origem
seria combinado e sua máscara apropriada.
 
• Wildcard mask do MAC de origem — A máscara para definir a escala de endereços
MAC.
 
• ID de VLAN — A seção do ID de VLAN da etiqueta VLAN a combinar. Incorpore o ID de
VLAN desejado. A escala é 1 - 4094.
 
• 802.1p — A verificação inclui para usar 802.1p 802.1p é usada etiquetando. 802.1p é
usado fornecendo o Qualidade de Serviço (QoS) a nível MAC. Quando QoS é usado todo
o tráfego da mesma classe estão tratados da mesma forma. A ação de QoS é baseada no
valor do QoS indicado no frame de entrada. 802.1p usa o caractere de prioridade VLAN
(VPT) na camada 2 para esta ação QoS. O valor varia de 0 a 7, onde 0 são para a mais
baixa prioridade e 7 é para a prioridade mais alta.
 
• valor 802.1p — O valor 802.1p a ser etiquetado com a etiqueta VPT. Incorpore o valor de
prioridade desejado (associado com a classe de serviço) ao campo 802.1p.
 
• máscara 802.1p — O wildcard mask 802.1p a ser aplicado à etiqueta VPT. Este os
wildcard mask são usados para definir a escala dos valores 802.1p. Incorpore o wildcard
mask dos valores 802.1p ao campo da máscara 802.1p. 
 
• Ethertype — Quadro Ethertype a ser combinado. Este é um campo de dois octetos em
um frame da Ethernet. Isto é usado para indicar o tipo de protocolo incluído no payload do
frame da Ethernet. Incorpore o tipo de Ethernet do pacote que deve ser combinada no
campo de Ethertype. 
 

Etapa 6. O clique aplica-se para fazer com que o ACE com base em MAC seja escrito ao
arquivo de configuração running.
 



 
Etapa 7. (opcional) para alterar um ACE particular, para verificar a entrada apropriada a ser
editada e o clique editam na tabela com base em MAC ACE ou clicam a supressão para
suprimir de uma entrada.
  

Artigos relacionados
 

IPv4-Based ACL & configuração ACE no Switches ESW2-350G
 
IPv6-Based ACL & configuração ACE no Switches ESW2-350G
 
A lista de acesso (ACL) do ligamento para ligar a relação do grupo da agregação
(RETARDAÇÃO) em ESW2-350G comuta
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