
A lista de acesso (ACL) do ligamento para mover
ou ligar a relação do grupo da agregação
(RETARDAÇÃO) em ESW2-350G comuta 

Objetivo
 

Uma lista de acesso (ACL) é usada para filtrar o tráfego de rede. Para que um ACL tome o
efeito, deve ser limitado a uma relação no interruptor. Todos os pacotes de entrada sejam
combinados então contra os ACL limitados a essa relação para determinar se enviar ou
deixar cair um pacote. Um MAC, o IPv4 e o IPv6 ACL podem ser limitados a cada relação.
O ACL múltiplo do mesmo protocolo não pode ser limitado à mesma relação, eles deve ser
combinado para realizar o defeito desejado.
 
Este documento explica como ligar ACL a uma relação do grupo da agregação do link
(RETARDAÇÃO) no Switches ESW2-350G.
 
Nota: Para permitir configurar o ligamento ACL à porta ou RETARDE-SE a relação ACL e
ACE deve ser criado primeiramente. Refira por favor os artigos ACL baseados MAC e a
configuração ACE no Switches ESW2-350G e no IPv4-Based ACL & a configuração ACE no
Switches ESW2-350G para mais informação.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• v1.2.6.28
  

Ligamento ACL a uma porta ou a uma relação da
RETARDAÇÃO
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch e escolha o controle de acesso > o
emperramento ACL. A página obrigatória ACL abre:
 



 
 
Etapa 2. A página obrigatória ACL mostra à revelia todos os emperramentos ACL para
interfaces de porta. Escolha a porta ou RETARDE-SE do filtro: Os iguais do tipo de interface
à lista de drop-down, e o clique vão ver todas as relações da porta ou da RETARDAÇÃO.
 
Etapa 3. Adicionar ou altere os emperramentos ACL para uma porta ou RETARDE-SE
relação. Verifique a caixa de verificação para ver se há o a porta desejada ou RETARDE-SE
relação e o clique edita. A página obrigatória da edição ACL abre.
 

 
 
Etapa 4. Três ACL diferentes podem ser limitados à relação da porta ou da RETARDAÇÃO.
São elas:
 

• ACL com base em MAC — Para ligar um ACL com base em MAC, verificar a caixa de
verificação com base em MAC seleta ACL e escolher o ACL desejado da lista de drop-
down.
 
• IPv4-Based ACL — Para ligar um IPv4-Based ACL, verificar a caixa de verificação seleta
IPv4-Based ACL e escolher o ACL desejado da lista de drop-down.
 
• IPv6-Based ACL — Para ligar um IPv6-Based ACL, verificar a caixa de verificação seleta
IPv6-Based ACL e escolher o ACL desejado da lista de drop-down.
 

Nota: A caixa de verificação e a gota-para baixo para algumas das opções acima serão
destacadas somente se há um ACL disponível sob esse protocolo.



 
Etapa 5. Clique a opção desejada da licença todo o campo.
 

• Desabilitação (negue alguns) — Se o pacote IP não combina um ACL configurado, é
denied(dropped).
 
• Permita — Se o pacote IP não combina um ACL configurado, está permitido.
 

Etapa 6. O clique aplica-se para ligar os ACL escolhidos à relação da porta ou da
RETARDAÇÃO.
 

 
 
Etapa 7. (opcional) repete etapas 3-5 para adicionar ou alterar emperramentos ACL em
outras relações da porta ou da RETARDAÇÃO.
 
Etapa 8. (opcional) cancela todos os emperramentos ACL na porta ou RETARDA-
SE relações. Verifique as caixas de seleção ao lado das relações da RETARDAÇÃO a ser
canceladas e clique-as claramente.
 
Etapa 9. (opcional) para copiar rapidamente os emperramentos ACL de uma relação da
porta ou da RETARDAÇÃO a outras relações da porta ou da RETARDAÇÃO, para verificar
a caixa de verificação ao lado da relação da RETARDAÇÃO para copiar e dos ajustes da
cópia do clique… que a página dos ajustes da cópia abre.
 



 
Entre na porta ou RETARDE-SE as relações separadas por vírgulas, ou uma faixa de porta
ou relações da RETARDAÇÃO com um traço, no a: coloque e o clique aplica-se para copiar
os ajustes nas relações especificadas da RETARDAÇÃO.
 

 
Etapa 10. (opcional) para copiar e salvar a configuração consulta permanentemente a 
transferência ou a configuração de backup do artigo e entra o interruptor ESW2-350G.
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