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Configurar um MAC ACL em um WAP125 e em
um WAP581 

Introdução
 

O Access Control Lists (ACLs) do Media Access Control (MAC) é a camada 2 ACL. Cada
ACL é um conjunto de regras aplicado para traficar recebido pelo ponto de acesso Wireless
(WAP). A regra especifica se os índices de um campo dado devem ser usados para permitir
ou negar o acesso à rede. Os ACL podem ser configurados para inspecionar campos de um
quadro como a fonte ou o endereço MAC de destino, o identificador da rede de área local
virtual (VLAN) (ID), ou o Classe de serviço (CoS). Quando um quadro entra na porta do
dispositivo WAP, inspeciona o quadro e verifica as regras ACL contra o índice do quadro.
Se algumas das regras combinam o índice, uma ação do permit or deny está tomada no
quadro. Configurar MAC ACL é usado tipicamente para autorizar o acesso aos recursos de
rede para selecionar dispositivos na rede.
 
Nota: Há um implícito nega no fim de cada regra criada.
 

 
Nesta encenação, todos os dispositivos na rede serão permitidos para ter o acesso a
Laptop2 atrás do WAP à exceção do PC1.
  

Objetivo
 

Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar um ACL com base em MAC em um Access
point WAP125 ou WAP581 a fim impedir que o PC1 alcance Laptop2 atrás do WAP.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
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1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Configurar uma lista de filtro do cliente
 

Nota: As opções de menu podem variar segundo o modelo exato do WAP que você está
usando. As imagens abaixo são tomadas do WAP125.
 
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do WAP e escolha o controle de acesso > o
ACL.
 

 
Etapa 2. Clique  o botão.
 

 
Etapa 3. Verifique que a caixa de seleção da possibilidade está verificada para se assegurar
de que o ACL seja ativo. Esta opção é verificada à revelia.
 

 
Etapa 4. Dê entrada com um nome para o ACL no campo de nome ACL para identificar o
ACL.
 

 
Nota: Neste exemplo, AccessNot é entrado.



●

●

●

Etapa 5. Escolha o MAC do tipo lista de drop-down ACL.
 

 
Etapa 6. Clique  o botão e escolha uma relação da lista de drop-down associada da
relação. As opções são:
 

2.4G VAP 0 (nome SSID) — esta opção aplicará o MAC ACL ao ponto de acesso virtual
2.4 gigahertz (VAP). A seção do nome SSID pode mudar segundo o nome SSID
configurado no WAP.
5G VAP0 (nome SSID) — Esta opção aplicará o MAC ACL 5 ao gigahertz VAP.
Porta Ethernet — Esta opção aplicará o MAC ACL à interface Ethernet do WAP.
 

 
Nota: As interfaces múltiplas podem ser associadas a um ACL. Verifique a caixa de
verificação da interface correspondente para associar a relação ao ACL. Desmarcar a caixa
para dissociar a relação do ACL. Neste exemplo, a porta Ethernet está sendo associada ao
ACL.
 
Etapa 7. APROVAÇÃO do clique.
 

 
Etapa 8. Clique o mais… botão para configurar os parâmetros do ACL.
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Etapa 9. Clique  o botão para adicionar uma regra nova.
 

 
Etapa 10. Escolha uma ação da lista de drop-down da ação. As opções são:
 

Licença — Esta opção permitirá os pacotes que combinam os critérios ACL para
conectar à rede.
Negue — Esta opção impedirá os pacotes que combinam os critérios ACL da conexão à
rede.
 

 
Nota: Neste exemplo, Deny é escolhida.
 
Etapa 11. Escolha um serviço ou um protocolo a ser filtrados da lista de drop-down do
serviço (protocolo). As opções são:
 

Todo o tráfego — Esta opção tratará todos os pacotes como um fósforo ao filtro ACL.
Selecione da lista — Esta opção permitirá que você escolha o APPLETALK, o arp, o
IPv4, o IPv6, o IPX, o NetBIOS, e o pppoe como filtros para o ACL. Se você escolhe
esta opção, salte a etapa 12.
Costume — Esta opção permitirá que você entre em um identificador do protocolo
personalizado como um filtro para os pacotes. O valor é um número hexadecimal do
quatro-dígito. A escala é 0600 ao FFFF.
 

 
Nota: Neste exemplo, todo o tráfego é escolhido.
 
Etapa 12. (Opcional) se você escolheu selecione da lista, escolhem algumas das seguintes
opções:
 

APPLETALK — Esta opção filtra os pacotes appletalk baseados na indicação do ACL.
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O APPLETALK é um grupo de protocolos de rede desenvolvidos por Apple para seus
computadores do Mac. Uma das características permite que as redes de área local
(LAN) sejam conectadas sem a necessidade de um roteador central ou de um server.
arp — Esta opção filtra os pacotes do Address Resolution Protocol (ARP) baseados na
indicação do ACL. O ARP mantém uma tabela em que os endereços MAC são traçados
aos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
IPv4 — Esta opção filtra os pacotes IPv4 baseados na indicação do ACL.
IPv6 — Esta opção filtra os pacotes do IPv6 baseados na indicação do ACL. O IPv6 é o
sucessor do IPv6 no endereçamento de rede.
IPX — Esta opção filtra os pacotes das Trocas de Pacote Entre Redes IPX (IPX)
baseados na indicação do ACL. Como o APPLETALK, o IPX é igualmente um protocolo
de rede proprietário. Conecta as redes que utilizam clientes Novell e server.
NetBIOS — Esta opção filtra os pacotes do sistema de entrada e saída da rede básica
(NetBIOS) baseados na indicação do ACL. NetBIOS permite aplicativos em
computadores separados comunicar-se proporcionando os serviços para que possam
comunicar-se.
pppoe — Esta opção filtra os pacotes do Point-to-Point Protocol sobre Ethernet
(PPPoE) baseados na indicação do ACL. É usada principalmente em serviços do digital
subscriber line (DSL).
 

 
Nota: Neste exemplo, o IPv4 é escolhido.
 
Etapa 13. Defina o endereço MAC de origem da lista de drop-down do endereço MAC de
origem. As opções são:
 

Alguns — Esta opção deixará o WAP aplicar o filtro aos pacotes de todo o MAC
address.
Único endereço — Esta opção deixará o WAP aplicar o filtro aos pacotes de um
endereço de MAC especificado.
Endereço/máscara — Esta opção deixará o WAP aplicar o filtro aos pacotes a um MAC
address e à máscara do WAP.
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Nota: Neste exemplo, o único endereço é escolhido.
 
Etapa 14. Incorpore o endereço MAC de origem ao campo de endereço MAC de origem.
 

 
Nota: Neste exemplo, 10:60:4b:70:97:07 é incorporado. Este é o MAC address do PC1.
 
Etapa 15. Defina o endereço MAC de destino da lista de drop-down do endereço MAC de
destino. As opções são:
 

Alguns — Esta opção deixará o WAP aplicar o filtro aos pacotes de todo o MAC
address.
Único endereço — Esta opção deixará o WAP aplicar o filtro aos pacotes de um
endereço de MAC especificado.
Endereço/máscara — Esta opção deixará o WAP aplicar o filtro aos pacotes a um MAC
address e à máscara do WAP.
 

 
Nota: Neste exemplo, o único endereço é escolhido.
 
Etapa 16. Incorpore o endereço MAC de destino ao campo de endereço MAC de destino.
 

 
Nota: Neste exemplo, 28:f0:76:2a:21:92 é incorporado. Este é o MAC address de Laptop2.
 
Etapa 17. Escolha um ID de VLAN da lista de drop-down.
 

Alguns — Esta opção permite todo o ID de VLAN através da rede.
Costume — Esta opção permitirá que você incorpore um ID de VLAN específico. Se
você escolhe esta opção, salte a etapa 18.
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Nota: Neste exemplo, algum é escolhido.
 
Etapa 18. (Opcional) se você escolheu o costume, incorpore o ID de VLAN ao campo do ID
de VLAN.
 

 
Nota: Neste exemplo, 99 são incorporados.
 
Etapa 19. (Opcional) escolha uma classe de serviço da lista de drop-down. As opções são:
 

Alguns — Esta opção permite que o pacote com todo o nível da prioridade conecte à
rede.
Costume — Esta opção permitirá que você filtre pacotes a nível da prioridade
específico.
 

 
Nota: Neste exemplo, algum é escolhido. Se você escolheu o costume, incorpore a
prioridade ao campo da classe de serviço.
 
Etapa 20. Clique  o botão outra vez para adicionar uma regra da licença.
 
Nota: Desde que há um implícito negue no fim de cada regra criada, ele é recomendado
fortemente adicionar uma regra da licença ao ACL para permitir o tráfego dos outros
dispositivos na rede.
 
Etapa 21. Clique a seta da gota-para baixo da ação e escolha a licença.
 

 
Etapa 22. Clique a seta da gota-para baixo do serviço (tipo ETH) e escolha todo o tráfego.
 



 
Etapa 23. Clique o menu suspenso do endereço MAC de origem e escolha alguns. Isto
permitiria o tráfego de todos os outros endereços MAC na rede à exceção do MAC address
PC1 indicado na primeira regra.
 

 
Etapa 24. Clique o menu suspenso do endereço MAC de destino e escolha alguns. Isto
permitiria o tráfego que vai a todos os endereços MAC na rede.
 

 
Etapa 25.(Optional) Mude a prioridade da regra clicando para cima e para baixo setas até
que a regra esteja no lugar.
 



 
Etapa 26. Clique em OK.
 

 
Etapa 27. Click Save.
 

 
Você deve agora ter configurado MAC ACL no Access point WAP125 ou WAP581.
 
 
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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