
A criação e a configuração de uma regra para o
IPv4 basearam o Access Control List (ACL) 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. Um ACL contém os anfitriões que são
permitidos ou acesso negado ao dispositivo de rede. A característica de QoS contém o
apoio dos Serviços diferenciados (DiffServ) que permite que o tráfego seja classificado em
córregos e em determinado tratamento de QoS dado de acordo com comportamentos
definidos do por-salto. 
 
Este artigo explica como criar e configurar o ACL baseado IPv4 nos Access point WAP121 e
WAP321 (WAP).
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versão de software
 

• v1.0.3.4
  

O IPv4 baseou a configuração ACL
 

O IP ACL classifica o tráfego para as camadas 3 na pilha de IP. Cada ACL é um grupo até
das regras 10 aplicadas para traficar enviado de um cliente Wireless ou para ser recebido
por um cliente Wireless. Cada regra especifica se os índices de um campo dado devem ser
usados ao acesso do permit or deny à rede. As regras podem ser baseadas em vários
critérios e podem aplicar-se a uns ou vários campos dentro de um pacote, tal como a fonte
ou o endereço IP de destino, a porta de origem ou destino, ou o protocolo levaram dentro o
pacote.
  

Criação do IPv4 ACL
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha o cliente QoS >
ACL. A página ACL abre:
 



 
Etapa 2. Dê entrada com o nome do ACL no campo de nome ACL.
 

 
Etapa 3. Escolha o tipo do IPv4 para o ACL do tipo lista de drop-down ACL.
 

 
Etapa 4. O clique adiciona o ACL para criar um IPv4 novo ACL. 

  
Configuração de uma regra para o IPv4 ACL
 

Etapa 1. Escolha o ACL do tipo lista de drop-down ACL NOME-ACL para que as regras têm
que ser configuradas.
 



 
Etapa 2. Se uma regra nova tem que ser configurada para o ACL escolhido, escolha a 
regra nova da lista de drop-down da regra; se não, escolha uma das regras atuais da lista
de drop-down da regra.
 

 
Nota: Um máximo das regras 10 pode ser criado para um único ACL.
 
Etapa 3. Escolha a ação para a regra ACL da lista de drop-down da ação.
 

 
As opções disponíveis são descritas como segue:
 

• Negue — Obstrui todo o tráfego que encontra os critérios de regra para entrar ou retirar
no dispositivo WAP.
 
• Licença — Permite todo o tráfego que encontra os critérios de regra para entrar ou retirar
no dispositivo WAP.



Etapa 4. Verifique o fósforo cada caixa de seleção do pacote para combinar a regra para
cada quadro ou pacote apesar de seus índices. Se você quer configurar critérios de
verificação de repetição de dados específicos, a seguir desmarcar o fósforo cada caixa de
seleção do pacote.
 

 
Timesaver: Se você verifica o fósforo cada caixa de seleção do pacote a seguir salta a 
etapa 13.
 
Verificação (opcional) de etapa 5. a caixa de seleção do protocolo para a condição do
fósforo do protocolo L3 ou L4 baseada no valor do campo do protocolo IP em uns pacotes
IPv4. Se a caixa de seleção do protocolo é verificada, clique um destes botões de rádio.
 



 
As opções são descritas como segue:
 

• Selecione da lista — Escolha um protocolo da seleção da lista de drop-down da lista. A
lista de drop-down tem o IP, ICMP, igmp, tcp, protocolos UDP.
 
• Fósforo a avaliar — Para o protocolo não apresentado na lista. Entre em um ID de
protocolo IANA-atribuído padrão 0 255 raging.
 

Verificação (opcional) de etapa 6. a caixa de seleção do endereço IP de origem para incluir
um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da fonte na condição do fósforo.
Incorpore a máscara do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e da curinga
da fonte aos campos respectivos. A máscara da curinga deixa-o especificar a que host do
endereço IP de origem esta lista de acessos é aplicada.
 



 
Verificação (opcional) de etapa 7. a caixa de verificação da porta de origem para incluir uma
porta de origem na condição do fósforo. Se a caixa de verificação da porta de origem é
verificada, clique um destes botões de rádio.
 

 
• Selecione da lista — Escolha uma porta de origem da seleção da lista de drop-down da 
lista. A lista de drop-down tem o ftp, ftpdata, HTTP, smtp, SNMP, telnet, tftp, portas de
WWW.
 



 
• Fósforo à porta — Para a porta de origem não apresentada na lista. Entre no número de
porta que varia 0 a 65535.
 

Verificação (opcional) de etapa 8. a caixa de seleção do endereço IP de destino para incluir
o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do destino na condição do fósforo.
Incorpore a máscara do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e da curinga
do destino a seus campos respectivos. A máscara da curinga deixa-o especificar a que host
do endereço IP de destino esta lista de acessos é aplicada.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 9. a caixa de verificação da porta do destino para incluir uma
porta do destino na condição do fósforo. Se a caixa de verificação da porta do destino é
verificada, clique um destes botões de rádio.
 



 
• Selecione da lista — Escolha uma porta do destino da seleção da lista de drop-down da 
lista. A lista de drop-down tem o ftp, ftpdata, HTTP, smtp, SNMP, telnet, tftp, portas de
WWW.
 

 
• Fósforo à porta — Para a porta do destino não apresentada na lista. Entre no número de
porta que varia de 0 a 65535 no fósforo ao campo de porta.
 

Nota: Somente um dos serviços pode ser selecionado da área de tipo de serviço e pode ser
adicionado para a condição do fósforo.
 
A verificação (opcional) de etapa 10. a caixa de seleção IP DSCP para combinar os pacotes
baseados em IP DSCP avalia. Se a caixa de seleção IP DSCP é verificada, clique um
destes botões de rádio. O DSCP é usado para especificar as prioridades de tráfego sobre o



cabeçalho IP do quadro. Isto categoriza todos os pacotes para o fluxo de tráfego associado
com o valor IP DSCP que você seleciona da lista. Para uns detalhes mais adicionais no
DSCP, consulte por favor aqui.
 

 
• Selecione da lista — Escolha um valor IP DSCP da seleção da lista de drop-down da lista
. A lista de drop-down tem valores assegurados DSCP da transmissão (COMO), da classe
de serviço (CS) ou do expedited forwarding (EF).
 
• Fósforo a avaliar — Para personalizar valores DSCP. Incorpore o valor DSCP que varia
de 0 a 63 no fósforo ao campo de valor.
 

Caixa de seleção (opcional) da precedência do theIP da verificação de etapa 11. para incluir
um valor de precedência IP na condição do fósforo. Se a caixa de verificação da
Precedência IP é verificada, incorpore um valor de precedência IP que varie de 0 ao 7. Para
uns detalhes mais adicionais na Precedência IP, consulte por favor aqui.
 

 
Etapa 12. (Opcional) verifique a caixa de seleção dos bit IP TOS para usar os bit de tipo de

/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0_4_s_v_1_3/qos/configuration/guide/n1000v_qos/n1000v_qos_6dscpval.html
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serviço do pacote no cabeçalho IP como critérios de verificação de repetição de dados. Se a
caixa de verificação dos bit IP TOS é verificada, entre nos bit IP TOS que varia da máscara
00-FF e IP TOS que varia da 00-FF nos campos respectivos.
 

 
Etapa 13. (Opcional) se você quer suprimir então do ACL configurado, verifique a caixa de
seleção da supressão ACL.
 

 
Etapa 14. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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