
O MAC baseou o Access Control List (ACL) e a
configuração da entrada de controle de acesso
(ACE) no 300 Series controlou o Switches 

Objetivo
 

Um Access Control List (ACL) é uma tecnologia de segurança que seja usada ao fluxo de
tráfego de rede do permit or deny. Os ACL com base em MAC usam a informação da
camada 2 ao acesso do permit or deny para traficar. Uma entrada de controle de acesso
(ACE) contém os critérios de regra reais do acesso. Uma vez que o ACE é criado, está
aplicado a um ACL. O Switches controlado 300 Series apoia um máximo de 512 ACL e de
512 ACE.
 
Este artigo explica como criar ACL baseados MAC e como aplicar ACE aos ACL no
Switches controlado 300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SG300-10PP 
• SG300-10MPP 
• SG300-28PP-R 
• SG300-28SFP-R 
• SF302-08MPP 
• SF302-08PP 
• SF300-24PP-R 
• SF300-48PP-R
  

Versão de software
 

• 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R] 
• [All other Applicable Devices] de 6.2.10.18
  

ACL com base em MAC
 

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

 



Etapa 2. O clique adiciona. O indicador com base em MAC adicionar ACL aparece.
 

 
Etapa 3. Dê entrada com um nome para o ACL no campo de nome ACL.
 
Etapa 4. O clique aplica-se. O ACL é criado.
 

  
ACE com base em MAC
 

Quando um quadro é recebido em uma porta, o interruptor processa o quadro com o
primeiro ACL. Se o quadro combina um filtro ACE do primeiro ACL, a ação ACE ocorre. Se
o quadro não combina nenhuns dos filtros ACE, o ACL seguinte está processado. Se
nenhum fósforo é encontrado a qualquer ACE em todos os ACL relevantes, o quadro está
deixado cair à revelia.
 
Nota: Esta ação padrão pode ser evitada pela criação de uma prioridade baixa ACE que
permita todo o tráfego.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o controle de acesso > o ACE
baseado MAC. A página baseada MAC ACE abre:
 

 
Etapa 2. Da lista de drop-down do nome ACL, escolha um ACL aplicar uma regra a.
 
Etapa 3. O clique vai. Os ACE que são configurados já para o ACL são indicados.
 
Etapa 4. O clique adiciona para adicionar uma regra nova ao ACL. O indicador com base
em MAC adicionar ACE aparece.
 



 
O campo de nome ACL indica o nome do ACL.
 
Etapa 5. Incorpore o valor de prioridade para o ACE ao campo de prioridade. Os ACE com
um valor mais prioritário são processados primeiramente. O valor 1 é a prioridade mais alta.
 
Etapa 6. Clique o botão de rádio que corresponde à ação desejada que é tomada quando
um quadro encontra os critérios exigidos do ACE.
 

• Licença — Do interruptor os pacotes para a frente que encontram os critérios exigidos do
ACE.
 
• Negue — O interruptor deixa cair os pacotes que não encontram os critérios exigidos do
ACE.
 
• Parada programada — O interruptor deixa cair os pacotes que não encontram os critérios
exigidos do ACE e desabilita a porta onde os pacotes foram recebidos.
 

Nota: As portas deficientes podem ser reactivated na página das configurações de porta.
 
Passo 7. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo do intervalo de tempo
para permitir que um intervalo de tempo seja configurado ao ACE. Os intervalos de tempo
são usados para limitar a quantidade de tempo que um ACE é de fato.
 
Etapa 8. Da lista de drop-down do nome do intervalo de tempo, escolha um intervalo de



tempo aplicar-se ao ACE.
 
Nota: Clique editam para navegar a e criar um intervalo de tempo na página do intervalo de
tempo.
 
Etapa 9. Clique o botão de rádio que corresponde aos critérios desejados do ACE no campo
de endereço MAC de destino.
 

• Alguns — Todos os endereços MAC de destino se aplicam ao ACE.
 
• Definido pelo utilizador — Incorpore um MAC address e o wildcard mask MAC que deve
ser aplicada ao ACE nos campos do wildcard mask do valor e do MAC de destino de
endereço MAC de destino. Os wildcard mask são usados para definir uma escala de
endereços MAC.
 

Etapa 10. Clique o botão de rádio que corresponde aos critérios desejados do ACE no
campo de endereço MAC de origem.
 

• Alguns — Todos os endereços MAC de origem se aplicam ao ACE.
 
• Definido pelo utilizador — Incorpore um MAC address e o wildcard mask MAC que deve
ser aplicada ao ACE nos campos do wildcard mask do valor e do MAC de destino de
endereço MAC de destino. Os wildcard mask são usados para definir uma escala de
endereços MAC.
 

Etapa 11. Incorpore um ID de VLAN que seja combinado com a etiqueta VLAN do quadro.
 
Etapa 12. (Opcional) para incluir os valores 802.1p em critérios ACE, a verificação inclui no 
campo 802.1p. 802.1p envolve o Classe de serviço (CoS) da tecnologia. CoS é um campo
de bit 3 em um frame da Ethernet que seja usado para diferenciar o tráfego.
 
Etapa 13. Se os valores 802.1p são incluídos, entre nos seguintes campos.
 

• valor 802.1p — Incorpore o valor 802.1p que deve ser combinada. 802.1p é uma
especificação que dê a switch de Camada 2 a capacidade para dar a prioridade ao
tráfego e para executar o filtragem de transmissão múltipla dinâmico.
 
• máscara 802.1p — Incorpore o wildcard mask dos valores 802.1p. Este wildcard mask é
usado para definir a escala dos valores 802.1p.
 

Etapa 14. Entre em Ethertype do quadro que deve ser combinada. Ethertype é um campo
de dois octetos em um frame da Ethernet que seja usado para indicar que protocolo é
utilizado para o payload do quadro.
 
Etapa 15. Clique em Apply. O ACE é criado. Neste exemplo, o ACE criado nega o tráfego
que é enviado dos endereços MAC de origem definidos a todos os endereços de destino. 
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