
A criação e a configuração do MAC basearam o
Access Control List (ACL) nos Access point
WAP121 e WAP321 

Objetivo
 

Um Access Control List (ACL) é uma coleção da licença e nega as circunstâncias,
chamadas as regras, que fornecem a Segurança e obstruem usuários não autorizados e
permitem que os usuários autorizados alcancem recursos específicos. O ACL pode obstruir
todas as tentativas despropositados de alcançar recursos de rede. O MAC ACL é uma
camada 2 ACL. O dispositivo de rede inspeciona o quadro e verifica as regras ACL contra o
índice do quadro tal como o endereço MAC de origem e de destino. Se algumas das regras
combinam o índice, uma ação do permit or deny está tomada no quadro.
 
Este artigo explica como criar e configurar MAC ACL nos Access point WAP121 e WAP321
(WAP).
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versão de software
 

• v1.0.3.4
  

A criação do MAC baseou o ACL
 

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



 
 
  

A criação de um MAC baseou o ACL
 

 
Etapa 1. Dê entrada com o nome do ACL no campo de nome ACL.
 
Etapa 2. Escolha o MAC para o tipo ACL do tipo lista de drop-down ACL.
 
Etapa 3. O clique adiciona o ACL para criar um MAC novo ACL. 
 
  

A configuração de uma regra para o MAC baseou o ACL
 



 
Etapa 1. Escolha o ACL desejado do nome ACL - tipo lista de drop-down ACL.
 
Etapa 2. Se uma regra nova tem que ser configurada para o ACL selecionado, 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.
 

• 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.
 

Nota: Etapas 4 11 são opcionais. Os filtros que são verificados são permitidos. Desmarcar a
caixa de verificação para o filtro se você não o quer se aplicar a esta regra específica.
 
Etapa 4. Verifique o fósforo cada caixa de verificação do pacote para combinar a regra para
cada quadro ou pacote apesar de seus índices. Desmarcar o fósforo cada caixa de
verificação do pacote para configurar alguns dos critérios de verificação de repetição de
dados adicionais.
 
Timesaver: Se o fósforo cada pacote é verificado então salte a etapa 12.
 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação de Ethertype para comparar os critérios de
verificação de repetição de dados contra o valor no encabeçamento de um frame da
Ethernet. Se a caixa de verificação de Ethertype é verificada, clique um destes botões de
rádio.
 

• Selecione da lista — Escolha um protocolo da lista de drop-down. A lista de drop-down
tem o APPLETALK, arp, IPv4, IPv6, IPX, NetBIOS, pppoe.
 
• Fósforo a avaliar — Para o identificador do protocolo personalizado. Entre no
identificador que varia de 0600 ao FFFF.
 

Etapa 6. Verifique a caixa de verificação da classe de serviço para incorporar a prioridade
de usuário 802.1p para comparar contra um frame da Ethernet. Incorpore a prioridade que



varia de 0 a 7 no campo da classe de serviço.
 
Passo 7. Verifique a caixa de verificação do endereço MAC de origem para comparar o
endereço MAC de origem contra um frame da Ethernet e para incorporar o endereço MAC
de origem ao campo de endereço MAC de origem.
 
Etapa 8. Incorpore a máscara de endereço MAC de origem ao campo da máscara do MAC
de origem que especifica que bit no MAC de origem a comparar contra um frame da
Ethernet. Se a máscara MAC usa uns 0 bit, a seguir o endereço está aceitado, e se usa 1
bit, a seguir o endereço está ignorado.
 
Etapa 9. Verifique a caixa de verificação do endereço MAC de destino para comparar o
endereço MAC de destino contra um frame da Ethernet e para incorporar o endereço MAC
de destino ao campo de endereço MAC de destino.
 
Etapa 10. Incorpore a máscara de endereço MAC de destino ao campo da máscara do MAC
de destino que especifica que bit no MAC de destino a comparar contra um frame da
Ethernet. Se a máscara MAC usa uns 0 bit, a seguir o endereço está aceitado, e se usa um
1 bit, a seguir o endereço está ignorado.
 
Etapa 11. Verifique a caixa de verificação do ID de VLAN para comparar o ID de VLAN
contra um frame da Ethernet. Incorpore o ID de VLAN que varia de 0 a 4095 no campo do 
ID de VLAN.
 
Nota: Para obter informações sobre de como criar um VLAN novo, consulte a 
configuração do artigo do Gerenciamento e do VLAN sem etiqueta ID em WAP121 e em
WAP321.
 
Etapa 12. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 
Etapa 13. (Opcional) para suprimir do ACL configurado, verifique a caixa de verificação da 
supressão ACL e clique então a salvaguarda.
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