
IPv6-Based ACL & ACE no Switches ESW2-
350G 

Objetivo
 

 Permit or deny ACL e ACE a entrada dos pacotes aos endereços IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT configurados na lista de acessos. As regras para o ACL são
dadas pelas entradas de controle de acesso (ACE). Este artigo explica como criar um IPv6-
Based ACL & ACE no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração ACL IPv6-Based
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração para escolher o controle de acesso > o IPv6-Based
ACL. A página IPv6-Based ACL abre. Esta página indicará a lista de ACL que são definidos
atualmente.
 

 
 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar uma lista de acessos nova.
 

 
 
Etapa 3. Dê entrada com um nome para a lista de acessos no campo de nome ACL.
 
Etapa 4. O clique aplica-se que faz com que o IPv6-Based ACL seja escrito ao arquivo de
configuração running.
 



 
Tabela (opcional) do clique IPv6-Based ACE de etapa 5. para abrir a página da tabela IPv6-
Based ACE
  

Configuração IPv6-Based ACE
 

Para adicionar uma entrada de controle de acesso (ACE) ao ACL, execute as seguintes
etapas:
 
Etapa1. Use o utilitário de configuração para escolher o controle de acesso > o ACE
baseado IPv6-. A página IPv6-Based ACE abre:  
 

 
 
Etapa 2. Escolha um ACL dos iguais do nome ACL à lista de drop-down e o clique adiciona.
O indicador adicionar IPv6-based ACE abre:
 

 



 
 
Etapa 3. Incorpore a prioridade dos ACE ao campo de prioridade. A prioridade mais alta é
processada primeiramente que é 1. Tem uma escala de 1 - 2147483647.
 

 
Etapa 4. Clique o botão de rádio que corresponde à ação desejada que ocorre quando o
pacote é um fósforo no campo de ação.
 

• 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.
 

Nota: Para configurar com intervalo de tempo siga a configuração do intervalo de tempo do 
artigo no Switches ESW2-350G.
 

 
O clique (opcional) de etapa 5. permite a caixa de verificação à escala de habilitar horário
para o ACE.
 

 
Etapa 6. (opcional) escolhe o intervalo de tempo do intervalo de tempo deixa cair para baixo



a lista a ser aplicada para o ACE.
 

 
O clique (opcional) de etapa 7. edita para editar o intervalo de tempo. O indicador de
fechamento do diálogo da confirmação abre:
 

 
APROVAÇÃO (opcional) do clique de etapa 8. a continuar à página do intervalo de tempo.
 



 
Etapa 9. Clique o botão de rádio que corresponde ao protocolo desejado para o ACE, que
estão configuradas para todos os protocolos de rede roteada a fim filtrar os pacotes
enquanto este os pacotes passam através de um roteador.
 
  • Alguns — Escolherá algum do protocolo IPv6-based ACE. 
 

• Selecione da lista — Escolha alguns dos protocolos da lista de drop-down (TCP, UDP,
ICMP).
 
• ID de protocolo a combinar — É usado para combinar o protocolo com um ID. O valor
padrão para o protocolo diferente como o TCP é 6, UDP que é 17 e para o ICMP é 58 ou o
usuário pode definir todo o valor nele.
 



 
 
Etapa 10. Clique alguns se todos os endereços de origem são aceitáveis ou o usuário define
 se um valor de endereço IP de origem com seu comprimento de prefixo tem que ser
incorporado ao campo de endereço IP de origem.
 
Etapa 11. Clique alguns se todos os endereços de destino são aceitáveis ou definidos pelo
utilizador se um valor de endereço IP de destino com seu comprimento de prefixo tem que
ser incorporado ao campo de endereço IP de destino.
 

 
 
Etapa 12.  A porta de origem está permitida somente quando você escolhe o protocolo TCP
& UDP do clique de etapa 5. se toda a porta de origem é valor aceitável ou único da escala
dada 0 - 65535 ou uma escala da porta de origem tem que ser incorporada.
 
Etapa 13. A porta do destino está permitida somente quando você escolhe o protocolo TCP
& UDP do clique de etapa 5. se toda a porta de origem é valor aceitável ou único da escala
dada 0 - 65535 ou uma escala da porta do destino tem que ser incorporada.
 



 
 
Etapa 14. As bandeiras TCP são permitidas somente quando você escolhe o protocolo TCP
do clique de etapa 5. das bandeiras com as opções diferentes ajustadas tão quanto 1 ou
sobre, Unset como 0 ou fora ou não se importam como o X.
 

• 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 15. Clique o botão de rádio que corresponde ao tipo de serviço desejado para o
controle do congestionamento de tráfego no campo do tipo de serviço.
 

• Alguns — Todo o tipo de serviço é usado para o congestionamento de tráfego.
 
• DSCP a combinar — O Differentiated Service Code Point (DSCP) é um mecanismo para
classificar e controlar o tráfego de rede. Seis bits(0-63) são usados para selecionar pelo
comportamento do salto experiências de um pacote em cada nó.
 
• Precedência IP a combinar — Para ajustar uma preferência datilografe para pacotes do



IPv6. A palavra-chave com valor de preferência IP é 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.
 

 
 
Etapa 16. O ICMP é permitido somente quando você escolhe o protocolo ICMP em etapa
11. É usado para enviar Mensagens de Erro quando o serviço não disponível ou um host ou
um roteador não poderiam ser alcançados. É usado igualmente para mensagens da
pergunta do relé.
 

• Alguns — Pode ser algum do Mensagem de Erro ou perguntar a mensagem.
 
• Selecione da lista — Tem uma lista de gota para baixo de mensagens permitidas do
controle como segue
 

– Destino inacessível — É gerado pelo host ou por seu gateway para informar o cliente
que o destino é inacessível por qualquer motivo (erro da rede ou do host inalcançável e
assim por diante).
 
– Pacote demasiado grande — O tamanho da datagrama é excedido do que o MTU
dado.
 
– Tempo excedido — 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 — É gerado como uma resposta para todo o erro coberto não
especificamente por um outro mensagem ICMP.
 
– Requisição de eco — É um sibilo, cujos os dados sejam esperados ser recebidos para
trás em uma resposta de eco.
 
– Resposta de eco — É gerada em resposta a uma requisição de eco.
 
– Pergunta MLD — Usa-se para aprender que endereços de multicast têm ouvintes em
um link anexado. Tipo 130 no decimal.
 
– Relatório MLD — For gerado quando o endereço do Multicast IPv6 que o remetente de
mensagem está escutando
 
– Relatório MLD V2 — É mesmo como relatório MLD com versão 2.
 
– MLD feito — quando o host sair de um grupo, envia uma mensagem feita ouvinte do
Multicast aos Multicast Router na rede
 



– Solicitação do roteador — É um mensagem de descoberta do roteador. Os anfitriões
descobrem os endereços de seus roteadores vizinho simplesmente escutando
propagandas. Padrão = 224.0.0.2 para o Multicast, se não o 255.255.255.255.
 
– Anúncio de roteador — Do roteador os Multicast que periodicamente um anúncio de
roteador de cada um de seu Multicast conecta, anunciando os endereços IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT dessa relação.
 
– ND NS — 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 — 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
endereço novo
 

• Tipo ICMP a combinar — O usuário tem que incorporar uma escala entre 0-255 para
combinar as mensagens do controle ICMP.
 

Etapa 17. O código ICMP é permitido somente quando você escolhe o protocolo ICMP de
etapa 11. É usado fornece uma informação mais específica das mensagens do controle um
valor.
 

• Alguns — Pode ser todo o valor que combina a mensagem do controle.
 
• Definido pelo utilizador — O valor é definido da escala entre o 0-255, para combinar as
mensagens do controle.
 

Etapa 18. O clique aplica-se que escreve o IPv6-Based ACE ao arquivo de configuração
running.
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