
Adicionar o Access Control List (ACL) para
conectar o emperramento em switch empilhável
do Sx500 Series 

Objetivo
 

Quando um Access Control List (ACL) é limitado a uma relação, suas regras do elemento do
controle de acesso (ACE) estão aplicadas aos pacotes que chegam nessa relação. Os
pacotes que não combinam alguns dos ACE no Access Control List são combinados a uma
regra de padrão cuja a ação seja deixar cair pacotes ímpares. Mesmo que cada relação
possa somente ser limitada a um ACL, as interfaces múltiplas podem ser limitadas ao
mesmo ACL se você as agrupa em um mapa de política e o liga então o mapa de política à
relação. Depois que um Access Control List é limitado a uma relação, o ACL não pode ser
editado, alterado, ou suprimido até que esteja removido de todas as portas a que está
limitado. Este artigo explica como ligar um Access Control List a uma relação.
 
Nota: Refira a configuração dos mapas da classe de política do Qualidade de Serviço (QoS)
do artigo em switch empilhável do Sx500 Series para uns detalhes mais adicionais na
configuração de mapa de política.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

ACL para conectar o emperramento
 

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. No campo do filtro, escolha o tipo de relação em que você quer configurar o ACL



da lista de drop-down e o clique vai. Os valores possíveis são portas individuais ou um
grupo da agregação do link (RETARDAÇÃO).
 

 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação ao lado da interface desejada.
 

 
Etapa 4. O clique edita para editar a configuração.
 

 
O clique (opcional) de etapa 5. o botão de rádio que corresponde à interface desejada
datilografa dentro o campo da relação.
 

• Unidade/entalhe — Da lista de drop-down da unidade/entalhe, escolha a unidade/entalhe
apropriados. A unidade identifica se o interruptor é um mestre ou um escravo na pilha. O
entalhe identifica que interruptor é conectado a que entalhe (o slot1 é SF500 e entalhe 2 é
SG500).
 

– Porta — Da lista de drop-down da porta, escolha a porta apropriada configurar. 
 

• RETARDAÇÃO — Escolha a RETARDAÇÃO da lista de drop-down da RETARDAÇÃO.
Um grupo do agregado do link (RETARDAÇÃO) é usado para ligar junto portas múltiplas.
As retardações multiplicam a largura de banda, aumentam a flexibilidade da porta, e
fornecem uma redundância de link entre dois dispositivos para aperfeiçoar o uso da porta.
 



 
Etapa 6. Verifique a caixa de verificação ao lado das opções desejadas ligando:
 

• Selecione o ACL baseado MAC — Escolha um ACL com base em MAC a ser limitado à
relação. Refira o artigo autorizado configuração de ACL e de ACE baseados MAC em
switch empilhável do Sx500 Series para uns detalhes mais adicionais na configuração ACL
com base em MAC.
 
• Selecione o ACL baseado IPv4 — Escolha um IPv4-based ACL a ser limitado à relação.
Refira o artigo autorizado configuração das listas de controle de acesso IPv4-Based (ACL)
e das entradas de controle de acesso (ACE) em switch empilhável do Sx500 Series para
uns detalhes mais adicionais na configuração ACL IPv4-based.
 
• Selecione o ACL baseado IPv6 — Escolha um IPv6-based ACL a ser limitado à relação.
Refira o artigo autorizado configuração das listas de controle de acesso IPv6-Based (ACL)
e das entradas de controle de acesso (ACE) em switch empilhável do Sx500 Series para
uns detalhes mais adicionais na configuração ACL IPv6-based.
 

Nota: A proteção de origem de IP não deve ser ativada na relação se licença nenhuma
necessidades de ser definido.
 

 
Passo 7. Se você escolheu verificar o ACL baseado MAC seleto na etapa 6, escolha o ACL
que você gostaria de ligar a relação da lista de drop-down da informações MAC respectivas
basear-ACL.
 



 
Etapa 8. Se você escolheu verificar IPv4-Based seleto ACL na etapa 6, escolha o ACL que
você gostaria de ligar a relação da lista de drop-down respectiva do IPv4 basear-ACL.
 
Etapa 9. Se você escolheu verificar IPv6-Based seleto ACL na etapa 6, escolha o ACL que
você gostaria de ligar a relação da lista de drop-down respectiva do IPv6 basear-ACL.
 
Nota: Você pode ter um IPv4-Based ACL e um IPv6-Based ACL que liga na mesma relação.
Contudo, você não pode ter um ACL com base em MAC e um IPv4 ou IPv6-Based ACL na
mesma relação.
 
Etapa 10. Clique uma das seguintes opções na licença todo o campo:
 

• Desabilitação (negue alguns) — O pacote é negado se não combina o ACL.
 
• Permita — O pacote é enviado mesmo se não combina o ACL.
 

 
Etapa 11. O clique aplica-se.
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