
Configuração da regra ACL no WAP371 
Objetivo
 

Um Access Control List da rede (ACL) é uma camada opcional de Segurança que atua
como um Firewall para o tráfego de controlo dentro e fora de uma sub-rede. As Listas de
acesso são coleções da licença e negam circunstâncias, ou regras, que fornecem a
Segurança para um número de razões. Por exemplo, estas regras podem obstruir usuários
não autorizados, permitir que os usuários autorizados alcancem recursos específicos, e
obstruir todas as tentativas despropositados de alcançar recursos de rede.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar regras ACL no WAP 371.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP371
  

Versão de software
 

• v1.2.0.2
  

Configuração da regra ACL
 
Configuração ACL
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o cliente QoS > ACL. A página
 ACL abre: 
 

 
Etapa 2. Dê entrada com o nome desejado ACL no campo de nome ACL. A escala é de 1-



31 caráteres. 
 

 
Nota: O nome ACL é um identificador para o ACL particular; não tem nenhum impacto no
funcionamento do dispositivo.
 
Etapa 3. Selecione o tipo ACL do tipo lista de drop-down ACL. 
 

 
As opções são como segue:
 

• IPv4 – Um endereço de 32 bits (de quatro-byte).
 
• IPv6 – Um sucessor a IPv4, consiste em um endereço do 128-bit (8-byte).
 
• MAC – O MAC address é o endereço único atribuído a uma interface de rede.
 

Nota: IPv4 e o IPv6 ACL controlam o acesso aos recursos de rede baseados em critérios da
camada 3 e da camada 4. O MAC ACL controla o acesso baseado em critérios da camada
2.
 
Etapa 4. O clique adiciona o ACL para adicionar o ACL novo. 
 



 
 
  

Configuração da regra ACL para IPv4 e IPv6
 

Nota: Os seguintes screenshots são para as regras ACL IPv4 mas são permutáveis com
regras ACL do IPv6.
 
Etapa 1. Selecione uma ação para a regra da lista de drop-down da ação. 
 

 
As opções são descritas como segue:
 

• Licença – A regra permite todo o tráfego que encontra os critérios da regra para
incorporar ou retirar o dispositivo WAP. Trafique que não encontra os critérios é deixado
cair.
 
• Negue – A regra obstrui todo o tráfego que encontra os critérios da regra de incorporar ou
de retirar o dispositivo WAP. Trafique que não encontra os critérios é enviado à regra
seguinte. Se é a regra final, o tráfego que não é permitido explicitamente está deixado cair.
 

Etapa 2. Verifique ou uncheck o fósforo cada caixa de seleção do pacote. Se selecionada, a
regra, que qualquer uma tem uma ação do permit or deny, combina o quadro ou o pacote
apesar de seus índices. 
 



 
Nota: Se você seleciona este campo, você não pode configurar nenhuns critérios de
verificação de repetição de dados adicionais. O fósforo cada opção do pacote é selecionado
à revelia para uma regra nova. Você deve cancelar a opção para configurar outros campos
do fósforo. 
 
Etapa 3. Verifique a caixa de seleção do protocolo para usar a condição do fósforo de um
protocolo L3 ou L4 baseada no valor do campo do protocolo IP em uns pacotes IPv4 ou no
campo de cabeçalho seguinte em uns pacotes do IPv6. Se a caixa de seleção do protocolo
é verificada, selecione um dos seguintes botões de rádio. 
 

 
As opções são descritas como segue:
 

• Selecione da lista — Escolha um protocolo da seleção da lista de drop-down da lista. As
opções são como segue:
 

– IP – O Protocolo IP é o protocolo de comunicações do princípio no conjunto de
protocolos do Internet para retransmitir dados através das redes.
 
– ICMP – O Internet Control Message Protocol (ICMP) é um protocolo no conjunto de
protocolos do Internet que é usado por dispositivos como o Roteadores para enviar
Mensagens de Erro.
 
– IGMP – O Internet Group Management Protocol (IGMP) é um protocolo de
comunicações usado pelo host para estabelecer sociedades de grupo de transmissão
múltipla nas redes IPv4.
 
– TCP – O Transmission Control Protocol (TCP) permite dois anfitriões de estabelecer
uma conexão e fluxos de dados da troca.
 
– UDP – O protocolo de datagrama de usuário é 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 que varie de 0 a
255 para todos os protocolos não inscritos. Refira números atribuídos do protocolo de
internet para obter mais informações sobre dos ID de protocolo IANA-atribuídos.
 

Etapa 4. Verifique a caixa de seleção do endereço IP de origem para incluir um IP address



da fonte na condição do fósforo. Incorpore o IP address e a máscara da curinga da fonte a
seus campos respectivos. A máscara da curinga determina que bit do endereço de origem
são usados e quais são ignorados. Pode-se pensar como de uma máscara de sub-rede
invertida. Isto é útil para indicar o tamanho de uma rede ou a sub-rede para alguns
protocolos de roteamento ou ao permit or deny uma escala dos IP address. 
 

 
Nota: O campo da máscara da curinga é exigido se a caixa de seleção do endereço IP de
origem é verificada. 
 
Etapa 5. Verifique a caixa de seleção da porta de origem para incluir uma porta de origem
na condição do fósforo. Se a caixa de seleção da porta de origem é verificada, selecione um
dos seguintes botões de rádio. 
 

 
As opções são descritas como segue:
 

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

– FTP – O File Transfer Protocol (FTP) é 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.
 
– HTTP – O Hypertext Transfer Protocol (HTTP) é um protocolo do aplicativo que seja a
fundação de uma comunicação de dados para o world wide web.
 
– S TP – O Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) é um padrão do Internet para a
transmissão do correio eletrônico (email).
 
– SNMP – O Simple Network Management Protocol (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.
 
– TFTP – O Trivial File Transfer Protocol (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.
 
– WWW – O world wide web é um sistema de servidores de Internet que apoiam originais
formatados HTTP.
 

• Fósforo à porta — Entre no número de porta que varia 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:



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

Etapa 6. Verifique a caixa de seleção do endereço IP de destino para incluir o IP address do
destino na condição do fósforo. Incorpore o IP address e a máscara da curinga do destino a
seus campos respectivos. A máscara da curinga determina que bit do endereço de origem
são usados e quais são ignorados. Pode-se pensar como de uma máscara de sub-rede
invertida. Isto é útil para indicar o tamanho de uma rede ou a sub-rede para alguns
protocolos de roteamento ou ao permit or deny uma escala dos IP address. 
 

 
Nota: O campo da máscara da curinga é exigido se a caixa de seleção do endereço IP de
destino é verificada. 
 
Nota: Se você deseja combinar somente um único IP address, use a máscara da curinga de
0.0.0.0. 
 
Etapa 7. Verifique a caixa de seleção 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, selecione
um dos seguintes botões de rádio. 
 

 
As opções são descritas como segue:
 

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

– FTP – O File Transfer Protocol (FTP) é 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.
 
– HTTP – O Hypertext Transfer Protocol (HTTP) é um protocolo do aplicativo que seja a
fundação de uma comunicação de dados para o world wide web.
 
– S TP – O Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) é um padrão do Internet para a
transmissão do correio eletrônico (email).
 
– SNMP – O Simple Network Management Protocol (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.
 



– TFTP – O Trivial File Transfer Protocol (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.
 
– WWW – O world wide web é um sistema de servidores de Internet que apoiam originais
formatados HTTP.
 

• Fósforo à porta — Entre no número de porta que varia de 0 a 65535 no fósforo ao 
campo de porta para portas do destino não inscritas. A escala inclui três tipos diferentes de
portas. As escalas são descritas como segue:
 

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

Nota: Somente um dos serviços pode ser selecionado da área de tipo de serviço e pode ser
adicionado para a condição do fósforo. 
 
  

Configuração do tipo de serviço da regra ACL para IPv4
 

Etapa 1. Verifique a caixa de seleção IP DSCP para combinar os pacotes baseados em
valores IP DSCP. 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. Se a caixa de seleção IP DSCP é
verificada, selecione um dos seguintes botões de rádio. 
 

 
As opções são descritas como segue:
 

• Selecione da lista — Escolha um valor IP DSCP da seleção da lista de drop-down da lista
. As opções são como segue:
 

– Transmissão assegurada DSCP (COMO) - permite que o operador ofereça a garantia
da entrega enquanto o tráfego não excede algum taxa subscrita.
 
– Classe de serviço (CS) – Permite a compatibilidade retrógrada com dispositivos de rede
que ainda usam o campo de precedência.
 
– Expedited forwarding (EF) - Usado para construir um de pequenas perdas, latência
baixa, tremulação baixa, largura de banda assegurada, serviço de ponta a ponta através
dos domínios DS (DiffServ).
 

• Fósforo a avaliar — Incorpore o valor DSCP que varia de 0 a 63 no fósforo ao campo de
valor para personalizar valores DSCP.
 

Nota: Refira o DSCP e os valores de precedência para uns detalhes mais adicionais no
DSCP. 
 



Etapa 2. Verifique a caixa de seleção da Precedência IP para incluir um valor de
precedência IP na condição do fósforo. Este é um mecanismo para atribuir uma prioridade a
cada pacote IP onde 0 são a mais baixa prioridade e 7 é o mais alto. Se a caixa de seleção
da Precedência IP é verificada, incorpore um valor de precedência IP que varie de 0 ao 7. 
 

 
Nota: Refira o DSCP e os valores de precedência para uns detalhes mais adicionais na
Precedência IP. 
 
Etapa 3. Verifique a caixa de seleção dos bit IP TOS para usar os bit do Tipo de serviço
(ToS) do pacote no cabeçalho IP como critérios de verificação de repetição de dados. Um
campo TOS é usado para especificar a prioridade de uma datagrama e para distribui-la em
conformidade. Se a caixa de seleção 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 em seus campos respectivos. 
 

 
Etapa 4. (opcional) se você quer suprimir então do ACL configurado, verifica a caixa de
seleção da supressão ACL. 
 

 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. 
 

  
Configuração da regra ACL para o IPv6
 

Etapa 1. Verifique a caixa de seleção da etiqueta do fluxo do IPv6 para ajustar um número
20-bit que seja original a um pacote do IPv6. É usado por estações final para significar QoS



que segura no Roteadores (escala 0 1048575). 
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de seleção do IPv6 DSCP para combinar os pacotes baseados
em valores IP DSCP. 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. Se a caixa de seleção do IPv6 DSCP é
verificada, selecione um dos seguintes botões de rádio. 
 

 
As opções são descritas como segue:
 

• Selecione da lista — Escolha um valor IP DSCP da seleção da lista de drop-down da lista
. As opções são como segue:
 

– Transmissão assegurada DSCP (COMO) - permite que o operador ofereça a garantia
da entrega enquanto o tráfego não excede algum taxa subscrita.
 
– Classe de serviço (CS) – permite a compatibilidade retrógrada com dispositivos de rede
que ainda usam o campo de precedência.
 
– Expedited forwarding (EF) - É usado para construir um de pequenas perdas, latência
baixa, tremulação baixa, largura de banda assegurada, serviço de ponta a ponta através
dos domínios DS (DiffServ).
 

• Fósforo a avaliar — Incorpore o valor DSCP que varia de 0 a 63 no fósforo ao campo de
valor para personalizar valores DSCP.
 

Nota: Refira o DSCP e os valores de precedência para uns detalhes mais adicionais no
DSCP. 
 
Etapa 3. (opcional) se você quer suprimir então do ACL configurado, verifica a caixa de
seleção da supressão ACL. 
 

 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. 
 



  
 
Configuração da regra ACL para o MAC
 

Etapa 1. Selecione uma ação para a regra da lista de drop-down da ação. 
 

 
As opções são descritas como segue:
 

• Licença – A regra permite todo o tráfego que encontra os critérios da regra para
incorporar ou retirar o dispositivo WAP. Trafique que não encontra os critérios é deixado
cair.
 
• Negue – A regra obstrui todo o tráfego que encontra os critérios da regra de incorporar ou
de retirar o dispositivo WAP. Trafique que não encontra os critérios é enviado à regra
seguinte. Se é a regra final, o tráfego que não é permitido explicitamente está deixado cair.
 

Etapa 2. Verifique ou uncheck o fósforo cada caixa de seleção do pacote. Se selecionada, a
regra, que qualquer uma tem uma ação do permit or deny, combina o quadro ou o pacote
apesar de seus índices. 
 



 
Nota: Se você seleciona este campo, você não pode configurar nenhuns critérios de
verificação de repetição de dados adicionais. O fósforo cada opção do pacote é selecionado
à revelia para uma regra nova. Você deve cancelar a opção para configurar outros campos
do fósforo. 
 
Etapa 3. Verifique a caixa de seleção do tipo ether para comparar os critérios de verificação
de repetição de dados contra o valor no encabeçamento de um frame da Ethernet. Se a
caixa de seleção do tipo ether é verificada, selecione um dos seguintes botões de rádio. 
 

 
As opções são descritas como segue:
 

• Selecione da lista — Escolha um protocolo da seleção da lista de drop-down da lista. As
opções são como segue:
 

– APPLETALK - O APPLETALK é uma série proprietária dos protocolos de rede
desenvolvidos por Apple Inc. para seus computadores macintosh. O APPLETALK incluiu
um número de características que permitiram que as redes de área local fossem
conectadas sem a instalação prévia ou a necessidade para um roteador ou um server
centralizado de todo o tipo.
 
– ARP - O Address Resolution Protocol (ARP) é um protocolo da telecomunicação usado
para a definição dos endereços de camada de rede em endereços da camada de enlace,
uma função crítica em redes do acesso múltiplo.
 
– IPv4 - A versão 4 do protocolo de internet (IPv4) é a quarta versão no desenvolvimento
do Protocolo IP. É um dos protocolos do núcleo de métodos Inter-redes padrão-baseados
no Internet.
 
– IPv6 - A versão 6 do protocolo de internet (IPv6) é a maioria de versão recente do
Protocolo IP, o protocolo de comunicações que fornece um sistema da identificação e da
localização para computadores em redes e distribui o tráfego através do Internet.
 
– IPX - As Trocas de Pacote Entre Redes IPX (IPX) são o protocolo de camada de rede
no conjunto de protocolos IPX/SPX. O IPX é derivado do IDP dos Xerox Network System.
Pode atuar como um protocolo de camada de transporte também.
 
– NetBIOS - NetBIOS é um acrônimo para Network Basic Input/Output System.
Proporciona os serviços relativos à camada de sessão do modelo osi permitindo
aplicativos em computadores separados comunicar-se sobre uma rede de área local.
Como restritamente um API, NetBIOS não é um protocolo de rede.
 
– PPPOE - O Point-to-Point Protocol sobre Ethernet (PPPoE) é um protocolo de rede



para encapsular quadros PPP dentro dos frames da Ethernet.
 

• Fósforo a avaliar — Entre em um identificador do protocolo personalizado a que os
pacotes são combinados. O valor é um número hexadecimal do quatro-dígito na escala de
0600 ao FFFF.
 

Etapa 4. Verifique a caixa de seleção da classe de serviço para incorporar uma prioridade
de usuário 802.1p para comparar contra um frame da Ethernet. Como a Precedência IP, 0
são a mais baixa prioridade e 7 é o mais alto. O intervalo válido é de 0 ao 7. 
 

 
Etapa 5. Verifique a caixa de seleção do endereço MAC de origem para incorporar um
endereço MAC de origem para comparar contra um frame da Ethernet. Se a caixa de
seleção do endereço MAC de origem é verificada, incorpore o endereço MAC de origem ao
campo de endereço MAC de origem. Incorpore então a máscara de endereço MAC de
origem ao campo da máscara do MAC de origem. Isto especificará que bit do endereço
MAC de origem serão comparados contra um frame da Ethernet. 
 
Nota: Se você deseja combinar somente um único MAC address, use a máscara da curinga
de 00:00:00:00:00:00. 
 

 
Etapa 6. Verifique a caixa de seleção do MAC address do destino para incorporar um MAC
address do destino para comparar contra um frame da Ethernet. Se a caixa de seleção do
MAC address do destino é verificada, incorpore o MAC address do destino ao campo do 
MAC address do destino. Incorpore então a máscara do MAC address ao campo da 
máscara do MAC de destino. Isto especificará que bit do MAC address do destino serão
comparados contra um frame da Ethernet. 
 

 
 
Nota: Se você deseja combinar somente um único MAC address, use a máscara da curinga
de 00:00:00:00:00:00.
 
Etapa 7. Verifique a caixa de seleção identificação VLAN para incorporar uma identificação
VLAN para comparar contra um frame da Ethernet. Se a caixa de seleção identificação
VLAN é verificada, incorpore a identificação VLAN ao campo identificação VLAN. A escala
identificação VLAN é de 0-4095. 
 

 
Etapa 8. (opcional) se você quer suprimir então do ACL configurado, verifica a caixa de
seleção da supressão ACL. 
 



 
Etapa 9. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. 
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