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Configurar o MAC, o IPv4, e o Access Control
List do IPv6 em um ponto de acesso Wireless 

Objetivo
 

Um Access Control List (ACL) é filtros de tráfego de uma lista de rede e ações
correlacionadas usados para melhorar a Segurança. Obstrui usuários não autorizados e
permite que os usuários autorizados alcancem recursos específicos. Um ACL contém os
anfitriões que são permitidos ou acesso negado ao dispositivo de rede. Os ACL podem ser
definidos em uma de duas maneiras: pelo endereço do IPv4 ou pelo endereço do IPv6.
 
Este artigo guia-o em como criar com sucesso um ACL e configurar o IPv4, o IPv6 e o
Media Access Control (MAC) - ACL baseados em seu ponto de acesso Wireless (WAP)
para melhorar a segurança de rede.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP100 Series
WAP300 Series
WAP500 Series
  

Versão de software
 

1.0.6.2 - WAP121, WAP321
1.2.0.2 - WAP371, WAP551, WAP561
1.0.1.4 - WAP131, WAP351
1.0.0.16 - WAP150, WAP361
  

Crie o ACL
 

Nota: As imagens usadas para esta configuração são de WAP150.
 
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do Access point e escolha ACL > regra ACL.
 

 
Nota: Para WAP121, WAP321, WAP371, WAP551, e WAP561: Entre à utilidade com base na Web do Access point e
escolha o cliente QoS > ACL.
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Etapa 2. Uma vez que a página da configuração ACL abre, dê entrada com o nome ACL no campo de nome ACL.
 

 
Etapa 3. Escolha um tipo ACL do tipo lista de drop-down ACL.
 

 
IPv4 — Um endereço (4-byte) de 32 bits.
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IPv6 — Um sucessor ao IPv4, consiste em um endereço do 128-bit (8-byte).

MAC —  O MAC address é o endereço único atribuído a uma interface de rede.
 

Etapa 4. Clique o botão adicionar ACL.
 

 
Se você escolheu o MAC, salte para configurar o ACL com base em MAC.
 
Se você escolheu o IPv4, salte para configurar IPv4-based ACL.
 
Se você escolheu o IPv6, salte para configurar IPv6-based ACL.
 
Você deve agora com sucesso ter criado um ACL.
  

Configurar o ACL com base em MAC
 

Etapa 1. Escolha o ACL do nome ACL - o tipo lista de drop-down ACL a que você gostaria de adicionar regras.
 
Nota: Na imagem abaixo, ACL1 MAC foi escolhido como um exemplo.
 

 
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.
 
Nota: Neste exemplo, uma instrução de negação é criada.
 

 
Negue — Obstrui todo o tráfego que encontra os critérios de regra para incorporar ou retirar o WAP. Porque há um implícito

negar-toda regra no fim de cada ACL, trafique que não é permitido explicitamente é deixado cair.

Licença — Permite todo o tráfego que encontra os critérios de regra para incorporar ou retirar o WAP. Trafique que não

encontra os critérios é deixado cair.
 

Nota: Etapas 4 11 são opcionais. Os filtros que são verificados são permitidos. Desmarcar a caixa de verificação para o
filtro que 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 a caixa para configurar alguns dos critérios combinados adicionais.
 
Dica: Se o fósforo cada pacote é verificado já, salte a etapa 12.
 

 
Etapa 5. Na área de Ethertype, escolha um botão de rádio comparar os critérios combinados contra o valor no
encabeçamento de um frame da Ethernet. Você pode escolher uma destas opções ou escolher alguns:
 

Selecione da lista — Escolha um protocolo da lista de drop-down. A lista tem as seguintes opções: 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. Na área da classe de serviço, escolha um botão de rádio incorporar a prioridade de usuário 802.1p para comparar
contra um frame da Ethernet. Você pode escolher alguns ou uma prioridade definida pelo utilizador. Incorpore a prioridade
que varia de 0 a 7 no campo definido pelo utilizador.
 

 
Passo 7. Na área do MAC de origem, escolha um botão de rádio comparar o endereço MAC de origem contra um frame da
Ethernet. Você pode escolher alguns ou escolhê-los definido pelo utilizador e incorporar o endereço MAC de origem ao
campo fornecido.
 

 
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.
 
Nota: 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. Na área do MAC de destino, escolha um botão de rádio comparar o endereço MAC de destino contra um frame da
Ethernet. Você pode escolher Anyor escolhe definido pelo utilizador e incorpora o endereço MAC de destino ao campo
fornecido.
 

 
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.



Nota: 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. Na área do ID de VLAN, escolha um botão de rádio comparar o ID de VLAN contra um frame da Ethernet.
Incorpore o ID de VLAN que varia de 0 a 4095 no campo fornecido.
 

 
Etapa 12. Click Save.
 

 
Etapa 13. (Opcional) para suprimir do ACL configurado, verifique a caixa de verificação da supressão ACL e clique então a 
salvaguarda.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado MAC ACL em seu WAP.
  

Configurar IPv4-based ACL
 

Etapa1. Na área de configuração da regra ACL, configurar estes parâmetros da regra:
 
Nome ACL - ACL TypeChoose o ACL a configurar com a regra nova.
 
Nota: Na imagem abaixo, IPv4_ACL-IPv4 foi escolhido como um exemplo.
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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.
 
Nota: Neste exemplo, uma indicação da licença é criada.
 

Negue — Obstrui todo o tráfego que encontra os critérios de regra para incorporar ou retirar o WAP. Porque há um implícito

negar-toda regra no fim de cada ACL, trafique que não é permitido explicitamente é deixado cair.

Licença — Permite todo o tráfego que encontra os critérios de regra para incorporar ou retirar o WAP. Trafique que não

encontra os critérios é deixado cair.
 

 
Nota: Etapas 4 a 9 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 a caixa para configurar alguns dos critérios de verificação de repetição de dados
adicionais.
 

 
Dica: Combine cada pacote é permitido à revelia. Se você deseja manter este ajuste, salte a etapa 11.
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Etapa 5. Na área do protocolo, escolha um botão de rádio comparar os critérios combinados contra o valor no
encabeçamento de um frame da Ethernet. Você pode escolher alguns ou selecioná-los da lista de drop-down
 

Selecione da lista — Escolha um destes protocolos:
 

 
Etapa 6. Na área IP da fonte, escolha um botão de rádio incluir o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da
fonte na condição do fósforo. Você pode escolher alguns ou definido pelo utilizador incorpore então a máscara do
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e da curinga da fonte aos campos respectivos.
 

Endereço IP de origem — Incorpore um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para aplicar este critérios.

Máscara da curinga — Incorpore a máscara da curinga do endereço IP de destino. A máscara da curinga determina que bit

são usados e que bit são ignorados. Uma máscara da curinga de 255.255.255.255 indica que nenhum bit é importante. Uma

curinga de 0.0.0.0 indica que todos os bit são importantes. Este campo é exigido quando o endereço IP de origem é

selecionado.
 

Nota: Uma máscara da curinga é basicamente o inverse de uma máscara de sub-rede. Por exemplo, para combinar os
critérios a um único endereço de host, use uma máscara da curinga de 0.0.0.0. Para combinar os critérios a uma sub-rede
24-bit (por exemplo, 192.168.10.0/24), use uma máscara da curinga de 0.0.0.255.
 

 
Passo 7. Na área de porta de origem, escolha um botão de rádio incluir uma porta de origem na condição do fósforo. Você
pode escolher o fósforo de Anyto a toda a porta de origem ou você pode escolher o seguinte:
 

Selecione da lista — Escolha uma porta de origem da seleção da lista de drop-down da lista. As opções são como segue:
 

  — IP — O protocolo de comunicações do princípio no conjunto de protocolos do Internet para retransmitir dados através das
redes.
  — ICMP — Um protocolo no conjunto de protocolos do Internet que é usado por dispositivos como o Roteadores para enviar
Mensagens de Erro.
  — IGMP — Um protocolo de comunicações usado pelo host para estabelecer sociedades de grupo de transmissão múltipla em
redes do IPv4.
  — TCP — Permite dois anfitriões de estabelecer uma conexão e fluxos de dados da troca.
  — UDP — Um protocolo no conjunto de protocolos do Internet que usa um modelo sem conexão da transmissão.

Fósforo a avaliar — Entre em um ID de protocolo IANA-atribuído padrão de 0 a 255. Escolha este método identificar um

protocolo não alistado por nome na seleção da lista.

●

  — File Transfer Protocol (FTP) — O FTP é um protocolo de rede padrão usado para transferir arquivos de um host a outro sobre
um Transmission Control Protocol (TCP) - rede baseada tal como o Internet.

  — Dados FTP — Um canal de dados iniciado pelo server conectou a um cliente, tipicamente através da porta 20.

  — Hypertext Transfer Protocol (HTTP) — O HTTP é um protocolo do aplicativo que seja a fundação de uma comunicação de
dados para o world wide web.

  — Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) — O S TP é um padrão do Internet para a transmissão do correio eletrônico (email).
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Fósforo à porta — Entre no número de porta que não é apresentado na lista. Os números de porta variam de 0 a 65535 no 

fósforo ao campo de porta para portas de origem não inscritas. A escala inclui três tipos diferentes de portas. As escalas são

descritas como segue
 

Máscara — Incorpore a máscara da porta. A máscara determina que bit são usados e que bit são ignorados. Somente o

dígito hexadecimal (0 — 0xFFFF) é permitido. 0 significam que as matérias e o 1 do bit significam que você deve ignorar

este bit.
 

 
Etapa 8. Na área do IP de destino, escolha um botão de rádio incluir o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT do destino na condição do fósforo. Você pode escolher alguns ou definido pelo utilizador incorpore então a máscara do
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e da curinga do destino aos campos respectivos.
 

Endereço IP de destino — Incorpore um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para aplicar este critérios.

Máscara da curinga — Incorpore a máscara da curinga do endereço IP de destino. A máscara da curinga determina que bit

são usados e que bit são ignorados. Uma máscara da curinga de 255.255.255.255 indica que nenhum bit é importante. Uma

curinga de 0.0.0.0 indica que todos os bit são importantes. Este campo é exigido quando o endereço IP de destino é

selecionado.
 

Nota: Uma máscara da curinga é basicamente o inverse de uma máscara de sub-rede. Por exemplo, para combinar os
critérios a um único endereço de host, use uma máscara da curinga de 0.0.0.0. Para combinar os critérios a uma sub-rede
24-bit (por exemplo, 192.168.10.0/24), use uma máscara da curinga de 0.0.0.255.
 

 
Etapa 9. Na área de porta do destino, escolha um botão de rádio incluir uma porta do destino na condição do fósforo. Você
pode escolher alguns combinar a toda a porta do destino ou você pode escolher o seguinte:
 

Selecione da lista — Escolha uma porta do destino da lista de drop-down. As opções são como segue
 

  — Simple Network Management Protocol (SNMP) — O SNMP é um protocolo de padrão do Internet para controlar dispositivos
em redes IP.

  — Telnet — Um protocolo da camada de sessão usado no Internet ou nas redes de área local para fornecer uma comunicação
texto-orientada interativa bidirecional.

  — Trivial File Transfer Protocol (TFTP) — O TFTP é um utilitário de software do Internet para arquivos de transferência que seja
mais simples se usar do que o FTP mas menos capaz.

  — World wide web (WWW) — O WWW é um sistema de servidores de Internet que apoiam documentos formatados HTTP.

  — 0 a 1023 — Portas bem conhecidas

  — 1024 a 49151 — Portas registradas

  — 49152 a 65535 — Portas dinâmicas e/ou privadas

— FTP — Um protocolo de rede padrão usado para transferir arquivos de um host a outro sobre uma rede com base em TCP tal
como o Internet.
— Dados FTP — Um canal de dados iniciado pelo server conectou a um cliente, tipicamente através da porta 20.
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Fósforo à porta — Entre no número de porta que não é apresentado na lista. Os números de porta variam de 0 a 65535 no 

fósforo ao campo de porta para portas de origem não inscritas. A escala inclui três tipos diferentes de portas. As escalas são

descritas como segue:
 

Máscara — Incorpore a máscara da porta. A máscara determina que bit são usados e que bit são ignorados. Somente o

dígito hexadecimal (0-0xFFFF) é permitido. 0 significam que as matérias e o 1 do bit significam que você deve ignorar este

bit.
 

O IP DSCP seleciona da lista — Combina os pacotes baseados em seu Differentiated Services Code Point (DSCP)

assegurou valores da transmissão (COMO), da classe de serviço (CS), ou do expedited forwarding (EF).

Fósforo IP DSCP a avaliar — Combina os pacotes baseados em um valor do costume DSCP. Se escolhido, incorpore um

valor de 0 a 63 neste campo.

Precedência IP — Combina os pacotes baseados em seu valor de precedência IP. Se escolhido, incorpore um valor de

precedência IP de 0 ao 7.

Bit IP TOS — Especifica um valor para usar os bit TOS dos pacotes no cabeçalho IP como critérios de verificação de

repetição de dados.

O campo IP TOS em um pacote é definido como todos os oito bit do octeto do tipo de serviço no cabeçalho IP. O valor de bit

IP TOS é um número hexadecimal de dois dígitos de 00 ao ff. Os bit da alta ordem três representam o valor de precedência

IP. Os bit da alta ordem seis representam o valor IP DSCP.

Máscara IP TOS — Incorpore um valor da máscara IP TOS para identificar as posições de bit no valor de bit IP TOS que são

usadas para a comparação contra o campo IP TOS em um pacote.

O valor da máscara IP TOS é um número hexadecimal de dois dígitos de 00 ao FF, representando (isto é, uma máscara

invertida da curinga). Os bit zero-avaliados na máscara IP TOS denotam as posições de bit no valor de bit IP TOS que são

usadas para a comparação contra o campo IP TOS de um pacote. Por exemplo, para verificar para ver se há um valor IP

TOS que tem os bit 7 e 5 ajustados e mordeu 1 claro, onde o bit 7 é o mais significativo, usam um valor de bit IP TOS de 0 e

uma máscara IP TOS de 00.
 

— HTTP — Um protocolo do aplicativo que seja a fundação de uma comunicação de dados para o world wide web.
— S TP — Um padrão do Internet para a transmissão do correio eletrônico (email).
— SNMP — Um protocolo de padrão do Internet para controlando dispositivos em redes IP.
— Telnet — Um protocolo da camada de sessão usado no Internet ou nas redes de área local para fornecer uma comunicação
texto-orientada interativa bidirecional.
— TFTP — Um utilitário de software do Internet para arquivos de transferência que seja mais simples se usar do que o FTP mas
menos capaz.
— WWW — Um sistema de servidores de Internet que apoiam o HTTP formatou documentos.

  — 0 a 1023 — Portas bem conhecidas 
  — 1024 a 49151 — Portas registradas
  — 49152 a 65535 — Portas dinâmicas e/ou privadas

Etapa 10. Na área de tipo de serviço, escolha um botão de rádio combinar os pacotes baseados no tipo de serviço específico.
Você pode escolher alguns ou você pode escolher do seguinte:



Configurar IPv6-based ACL
 

 
Etapa 11. Salvaguarda do clique.

Você deve agora com sucesso ter configurado um IPv4-based ACL.

Etapa1. Na área de configuração da regra ACL, configurar estes parâmetros da regra:

Nome ACL - Tipo ACL — Escolha o ACL configurar com a regra nova.

Nota: Na imagem abaixo, IPv6_ACL — Pv6 foi escolhido como um exemplo.

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.
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Negue — Obstrui todo o tráfego que encontra os critérios de regra para incorporar ou retirar o WAP. Porque há um implícito

negar-toda regra no fim de cada ACL, trafique que não é permitido explicitamente é deixado cair.

Licença — Permite todo o tráfego que encontra os critérios de regra para incorporar ou retirar o WAP. Trafique que não

encontra os critérios é deixado cair.
 

Selecione da lista — Escolha um destes protocolos:
 

Fósforo a avaliar — Entre em um ID de protocolo IANA-atribuído padrão de 0 a 255. Escolha este método identificar um

protocolo não alistado por nome na seleção da lista.
 

Endereço do IPv6 da fonte — Incorpore um endereço do IPv6 para aplicar este critérios.

Comprimento de prefixo do IPv6 da fonte — Incorpore o comprimento de prefixo do endereço do IPv6 da fonte.

Etapa 3. Escolha a ação para a regra ACL da lista de drop-down da ação

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 a caixa para configurar alguns dos critérios de verificação de repetição de dados adicionais.

Dica: Combine cada pacote é permitido à revelia. Se você deseja manter este ajuste, salte a etapa 12.

Etapa 5. Na área do protocolo, escolha um botão de rádio comparar os critérios combinados contra o valor no encabeçamento de
um frame da Ethernet. Você pode escolher uma destas opções ou escolher alguns:

  — IP — O protocolo de comunicações do princípio no conjunto de protocolos do Internet para retransmitir dados através das
redes.

  — ICMP — Um protocolo no conjunto de protocolos do Internet que é usado por dispositivos como o Roteadores para enviar
Mensagens de Erro.

  — IGMP — Um protocolo de comunicações usado pelo host para estabelecer sociedades de grupo de transmissão múltipla em
redes do IPv4.

  — TCP — Permite dois anfitriões de estabelecer uma conexão e fluxos de dados da troca.

  — UDP — Um protocolo no conjunto de protocolos do Internet que usa um modelo sem conexão da transmissão.

Etapa 6. Na área do IPv6 da fonte, escolha um botão de rádio incluir o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da
fonte na condição do fósforo. Você pode escolher alguns ou definido pelo utilizador incorpore então o comprimento de prefixo do
IPv6 do endereço e da fonte do IPv6.
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Selecione da lista — Escolha uma porta de origem da seleção da lista de drop-down da lista. As opções são como segue:
 

Fósforo à porta — Entre no número de porta que não é apresentado na lista. Os números de porta variam de 0 a 65535 no 

fósforo ao campo de porta para portas de origem não inscritas. A escala inclui três tipos diferentes de portas. As escalas são

descritas como segue:
 

Máscara — Incorpore a máscara da porta. A máscara determina que bit são usados e que bit são ignorados. Somente o

dígito hexadecimal (0  0xFFFF do  do â) é permitido. 0 significam que as matérias e o 1 do bit significam que você deve

ignorar este bit.
 

Endereço do IPv6 do destino — Incorpore um endereço do IPv6 para aplicar este critérios.

Comprimento de prefixo do IPv6 do destino — Incorpore o comprimento de prefixo do endereço do IPv6 do destino.
 

Selecione da lista — Escolha uma porta do destino da seleção da lista de drop-down da lista. As opções são FTP, dados

FTP, HTTP, SNMP, S TP, TFTP, telnet, WWW.

Fósforo à porta — Entre no número de porta que não é apresentado na lista. Os números de porta variam de 0 a 65535 no 

fósforo ao campo de porta para portas de origem não inscritas. A escala inclui três tipos diferentes de portas. As escalas são

Passo 7. Na área de porta de origem, escolha um botão de rádio incluir uma porta de origem na condição do fósforo. Você pode
escolher alguns combinar a toda a porta de origem ou você pode escolher o seguinte:

— FTP — Um protocolo de rede padrão usado para transferir arquivos de um host a outro sobre uma rede com base em TCP tal
como o Internet.
— Dados FTP — Um canal de dados iniciado pelo server conectado a um cliente, tipicamente através da porta 20.
— HTTP — Um protocolo do aplicativo que seja a fundação de uma comunicação de dados para o world wide web.
— S TP — Um padrão do Internet para a transmissão do correio eletrônico (email).
— SNMP — Um protocolo de padrão do Internet para controlando dispositivos em redes IP.
— Telnet — Um protocolo da camada de sessão usado no Internet ou nas redes de área local para fornecer uma comunicação
texto-orientada interativa bidirecional.
— TFTP — Um utilitário de software do Internet para arquivos de transferência que seja mais simples se usar do que o FTP mas
menos capaz.
— WWW — Um sistema de servidores de Internet que apoiam o HTTP formatou documentos.

  — 0 a 1023 — Portas bem conhecidas 
  — 1024 a 49151 — Portas registradas
  — 49152 a 65535 — Portas dinâmicas e/ou privadas

Etapa 8. Na área do IPv6 do destino, escolha um botão de rádio incluir o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
destino na condição do fósforo. Você pode escolher alguns ou para escolher definido pelo utilizador incorpore o endereço do IPv6
e o comprimento de prefixo do IPv6 do destino.

Etapa 9. Na área de porta do destino, escolha um botão de rádio incluir uma porta do destino na condição do fósforo. Você pode
escolher alguns combinar a toda a porta do destino ou você pode escolher o seguinte:
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descritas como segue:
 

Máscara — Incorpore a máscara da porta. A máscara determina que bit são usados e que bit são ignorados. Somente o

dígito hexadecimal (0-0xFFFF) é permitido. 0 significam que as matérias e o 1 do bit significam que você deve ignorar este

bit.
 

Selecione da lista — Escolha um destes valores: Assured Forwarding (AF) DSCP, classe de serviço (CS), ou expedited

forwarding (EF).

Fósforo a avaliar — incorpore um valor do costume DSCP que varia de 0 a 63.
 

  — 0 a 1023 — Portas bem conhecidas 
  — 1024 a 49151 — Portas registradas

  — 49152 a 65535 — Portas dinâmicas e/ou privadas

Etapa 10. Na área da etiqueta do fluxo do IPv6, escolha um botão de rádio incluir a etiqueta do fluxo do IPv6 na condição do
fósforo. Você pode escolher alguns ou definido pelo utilizador e incorporar um número 20-bit que seja original a um pacote do
IPv6. A escala é de 0-0xffff.

Etapa 11. Na área do IPv6 DSCP, escolha um botão de rádio combinar pacotes contra seu valor IP DSCP. Você pode escolher
alguns ou você pode escolher o seguinte:

Etapa 12. Clique em Salvar.



Etapa 13. (Opcional) para suprimir de um ACL, assegure-se de que o nome ACL esteja selecionado no tipo lista ACL NOME-ACL
a seguir na supressão ACL da verificação.

Você deve agora com sucesso ter configurado um IPv6-based ACL.
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