
Configuração do Access Control List do
Gerenciamento nos Access point WAP121 e
WAP321 

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 duas maneiras: pelo endereço do IPv4 ou pelo endereço do IPv6. Um Access Control
List contém os anfitriões que são permitidos ou acesso negado ao dispositivo de rede.
Quando a característica do controle de acesso do Gerenciamento no Access Point (AP) for
permitida, simplesmente os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT dos
anfitriões que estão listados estão autorizados para alcançar a interface de gerenciamento
AP pela Web, pelo telnet, e pelo SNMP. Se a característica do controle de acesso do
Gerenciamento é desabilitada, a seguir qualquer um pode alcançar a interface de
gerenciamento de todo o cliente de rede e fornecer o nome de usuário e senha correto AP.
 
Este artigo explica como configurar o Access Control Lists (ACLs) do Gerenciamento nos
Access point WAP121 e WAP321.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

Configuração do Access Control List
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o controle de acesso da
administração > do Gerenciamento. A página do controle de acesso do Gerenciamento 
abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de modo do
Gerenciamento ACL para controlar o Access Control List.
 
Nota: O AP permite a configuração de endereços do IPv4 e do IPv6; contudo, ambos os
tipos de configuração do endereço não são imperativos. Você pode somente configurar
endereços do IPv4 se aquele é o único tipo de anfitriões na rede que precisam o acesso ao
AP. Exige-se somente que um endereço do IPv4 ou do IPv6 está configurado quando o
modo do controle de acesso do Gerenciamento é permitido.
 



 
Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do host que é
permitido o acesso de gerenciamento ao AP no campo do endereço1 do IPv4. Se desejado
adicionar acima a quatro que mais endereço do IPv4 no endereço 2 do IPv4 através do
endereço 5 do IPv4 coloca.
 
Nota: O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT deve estar no formato do
ponto decimal.
 
Etapa 4. Incorpore o endereço do IPv6 do host ao campo do endereço1 do IPv6, se há
algum anfitrião do IPv6 que precisar o acesso de gerenciamento ao AP. Se desejado
adicionar acima a quatro mais endereços do IPv6 no endereço 2 do IPv6 através do
endereço 5 do IPv6 coloca.
 
Nota: O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT deve estar no formato padrão
do IPv6.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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