
A configuração de IPv4 e o IPv6 basearam o
Access Control List (ACL) nos Access point
WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

As Listas de acesso (ACL) são coleções da licença e negam as circunstâncias, chamadas
as regras, que fornecem a Segurança para obstruir usuários não autorizados e permitir que
os usuários autorizados alcancem recursos específicos. Os ACL podem obstruir todas as
tentativas despropositados de alcançar recursos 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-lúpulo.
 
Este artigo explica como criar e configurar IPv4 e o ACL baseado IPv6 nos Access point
WAP551 e WAP561 (WAP).
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• v1.0.4.2
  

Configuração ACL
 

O IP ACL classifica o tráfego para a camada 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.
 
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 do ACL no campo de nome ACL.
 
Etapa 3. Escolha o tipo desejado de ACL do tipo lista de drop-down ACL. Se o IPv6 é
escolhido refira a seção de configuração ACL do IPv6. Se o ACL baseado MAC é escolhido
do tipo lista de drop-down ACL refira a configuração do artigo do Access Control List
baseado MAC (ACL) nos Access point WAP551 e WAP561.
 
Etapa 4. O clique adiciona o ACL para criar um ACL novo.
  

Configuração ACL IPv4
 

Nota: Se IPv4 é escolhido do tipo lista de drop-down ACL, siga as etapas abaixo para
configurar as regras ACL IPv4.
 

 
Etapa 1. Escolha o ACL criado do tipo lista de drop-down ACL NOME-ACL.



 
Etapa 2. Se uma regra nova tem que ser configurada, e se há menos do que o 10 ordena
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 da regra para incorporar ou
retirar o dispositivo WAP.
 
• Licença — Permite todo o tráfego que encontra os critérios da regra para incorporar ou
retirar o dispositivo WAP.
 

 
Nota: Todas as seguintes etapas são opcionais. As caixas que são verificadas serão
permitidas. Uncheck a caixa se você não quer aplicar uma 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. Uncheck o fósforo cada caixa de verificação
do pacote para configurar todos os critérios de verificação de repetição de dados adicionais.
 
Timesaver: Se o fósforo cada pacote é verificado então salte para pisar 10.
 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação 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. Se a
caixa de verificação do protocolo é verificada, clique um destes botões de rádio:
 

• Selecione da lista — Protocolo a escolher da seleção da lista de drop-down da lista.
 
• Fósforo a avaliar — Para o protocolo não apresentado na lista. Entre em um ID de
protocolo IANA-atribuído padrão varia de 0 a 255.
 

Etapa 6. Verifique a caixa de verificação do endereço IP de origem para incluir o IP address
da fonte na condição do fósforo. Incorpore o IP address e a máscara da curinga da fonte
aos campos respectivos. 
 
Etapa 7. Verifique 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 — Porta de origem a escolher da seleção da lista de drop-down da
lista. 
 
• Fósforo à porta — Para a porta de origem não apresentada na lista. Entre no número de
porta que as escalas 0 65535 e incluem três tipos diferentes de portas.
 

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

Etapa 8. Verifique a caixa de verificação 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 aos campos respectivos. 
 
Etapa 9. Verifique 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 — Porta do destino a escolher da seleção da lista de drop-down da
lista.
 
• 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. A escala inclui três tipos
diferentes de portas.
 

– 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.
 

 
 
Etapa 10. Verifique a caixa de verificação IP DSCP para combinar os pacotes baseados em
valores IP DSCP. Se a caixa de verificação IP DSCP é verificada, clique um destes botões
de rádio:
 

• Selecione da lista — Escolha o valor desejado IP DSCP da seleção da lista de drop-down
da lista.
 
• Combine para avaliar — Para personalizar valores DSCP. Incorpore o valor DSCP que
varia de 0 a 63 no fósforo ao campo de valor. 
 

Etapa 11. Verifique a caixa de verificação da Precedência IP 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. Os valores de



precedência IP e a descrição correspondente do valor podem ser explicados como segue:
 

• 0 — Esforço rotineiro ou melhor
 
• 1 — Prioridade
 
• 2 — Imediato
 
• 3 — Flash (usado principalmente para a sinalização de voz ou para o vídeo)
 
• 4 — Cancelamento flash
 
• 5 — Crítico (usado principalmente para a Voz RTP)
 
• 6 — Internet
 
• 7 — Rede
 

Etapa 12. Verifique a caixa de verificação dos bit IP TOS para usar o tipo de bit de serviço
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 variam de 00 à máscara FF
e IP TOS que varia de 00 ao FF nos campos respectivos.
 
Etapa 13. Para suprimir do ACL configurado, verifique a caixa de verificação da supressão
ACL e clique então a salvaguarda.
  

Configuração ACL do IPv6
 

Nota: Se o IPv6 é escolhido do tipo lista de drop-down ACL, siga as etapas abaixo para
configurar as regras ACL do IPv6.
 



 
Etapa 1. Escolha o ACL criado do tipo lista de drop-down ACL NOME-ACL.
 

 
Etapa 2. Se a 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: O 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 da regra para incorporar ou
retirar o dispositivo WAP.
 
• Licença — Permite todo o tráfego que encontra os critérios da regra para incorporar ou
retirar o dispositivo WAP.
 



 
Nota: Todas as seguintes etapas são opcionais. As caixas que são verificadas serão
permitidas. Uncheck a caixa se você não quer aplicar uma 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. Uncheck o fósforo cada caixa de verificação
do pacote para configurar todos os 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 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 do IPv6. Se
a caixa de verificação do protocolo é verificada, clique um destes botões de rádio.
 

• Selecione da lista — Protocolo a escolher da seleção da lista de drop-down da lista.
 
• Fósforo a avaliar — Para o protocolo não apresentado na lista. Entre em um ID de
protocolo IANA-atribuído padrão varia de 0 a 255.
 

Etapa 6. Verifique a caixa de verificação 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 aos campos respectivos. 
 
Etapa 7. Verifique 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 dos seguintes botões de rádio:
 

• Selecione da lista — Porta de origem a escolher da seleção da lista de drop-down da
lista. 
 
• Fósforo à porta — Para as portas de origem não apresentadas na lista. Entre no número
de porta que as escalas 0 65535 e incluem três tipos diferentes de portas.
 

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

 Etapa 8. Verifique a caixa de verificação 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 aos campos respectivos. 
 
Etapa 9. Verifique 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 — Porta do destino a escolher da seleção da lista de drop-down da
lista.
 
• 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. A escala inclui três tipos
diferentes de portas.
 

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

 
Etapa 10. Verifique a caixa de verificação da etiqueta do fluxo do IPv6 para incluir a etiqueta
do fluxo do IPv6 na condição do fósforo. Os 20-bit fluem campo de rótulo no
encabeçamento do IPv6 podem ser usados por uma fonte para etiquetar um grupo de
pacotes que pertencem ao mesmo fluxo. Incorpore o número que varia de 00000 a FFFFF
no campo de rótulo do fluxo do IPv6. 
 
Etapa 11. Verifique a caixa de verificação do IPv6 DSCP para incluir os valores IP DSCP na
condição do fósforo. Se a caixa de verificação IP DSCP é verificada, clique um destes
botões de rádio.
 

• Selecione da lista — Valor IP DSCP a escolher da seleção da lista de drop-down da lista.
 
• Fósforo a avaliar — Para personalizar o valor DSCP que varia de 0 a 63.
 

Etapa 12. (Opcional) para suprimir do ACL configurado, verifique a caixa de verificação da 
supressão ACL.
 
Etapa 13. Click Save.
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