
Ligue o Access Control List (ACL) a uma relação
no Switches controlado 200/300 Series 

Objetivo
 

Um Access Control List (ACL) é filtros de tráfego de uma lista de rede e ações
correlacionadas usados para melhorar a Segurança. Os ACL podem ser definidos em uma
de três maneiras: pelo MAC address, pelo endereço do IPv4, ou pelo endereço do IPv6.
Quando um ACL for limitado a uma relação, os pacotes que chegam nessa relação são
combinados contra o ACL e permitido ou deixado cair. Contudo, somente um ACL pode ser
limitado pela relação. 
 
Este documento explica como ligar ACL a uma relação no Switches controlado 200 e 300
Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches SF/SG 200 e SF/SG300 controlado série
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Access Control List do ligamento a uma relação
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o controle de acesso > o
emperramento ACL. A página obrigatória ACL abre:
 

 
Etapa 2. Escolheu uma relação da lista de drop-down do tipo de interface e clicam-na então 
vão.
 



• Porta — Uma única porta física no interruptor.
 
• RETARDAÇÃO — Um grupo de portas usado para aumentar a confiança do link.
 

Etapa 3. Verifique a caixa de verificação do port/LAG e do clique desejados editam.
 

 
 O indicador obrigatório da edição ACL aparece.
 

 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação do tipo que ACL você gostaria de ligar à relação
escolhida e de escolher o ACL da lista de drop-down.
 

• ACL com base em MAC — Os filtros traficam baseado nos campos da camada 2 do
cabeçalho de frame.
 
• IPv4-Based ACL — Tráfego dos filtros baseado em pacotes IPv4.
 
• IPv6-Based ACL — Tráfego dos filtros baseado em pacotes do IPv6.
 

Nota: A caixa de verificação para algumas das opções ACL será destacada somente se há
um ACL disponível nesse formato.
 
Etapa 5. Verifique o botão Appropriate Radio Button na licença todo o campo para definir o
que fazer com pacotes que não combinam o ACL escolhido.
 

• Desabilitação (negue alguns) — Os pacotes estão deixados cair (negado) se não
combinam um ACL.
 
• Permita — Os pacotes são enviados mesmo se não combinam um ACL.
 

Etapa 6. O clique aplica-se para ligar o ACL escolhido à relação. O indicador obrigatório da
edição ACL fecha-se. 
Verificação (opcional) de etapa 7. a caixa de verificação da interface desejada e do clique
claros para desatar a relação do ACL.



 
 
A verificação (opcional) de etapa 8. a caixa de verificação da interface desejada e clique 
copia ajustes para copiar os ajustes da relação a outras relações. A janela de configuração
da cópia aparece:
 

 
 
Etapa 9. Dê entrada com os números de porta ou o nome da porta das portas a que você
gostaria de copiar os ajustes da porta escolhida.
 
Etapa 10. O clique aplica-se para aplicar os ajustes ou para clicar perto do cancelamento os
ajustes.
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