
Assistente duplo do Wide Area Network (WAN)
em dispositivos da segurança integrada do
ISA500 Series 

Objetivo
 

A característica dupla do Wide Area Network (WAN) é uma medida redundante assegurar-
se de que uma rede tenha uma conexão ao Internet em todas as vezes. WAN duplo usa
duas conexões de WAN ao mesmo tempo de modo que, mesmo se uma conexão falha, a
outra conexão continue a fornecer o acesso ao Internet à rede. Este artigo explica como
executar o assistente MACILENTO duplo nos dispositivos da segurança integrada do
ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Instalação MACILENTO dupla do assistente
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha wizard de
configuração > assistente MACILENTO duplo. A página MACILENTO dupla do assistente 
abre:
 



 
Etapa 2. O clique ao lado de continua.
 

 
Etapa 3. Da porta configurável para a lista de drop-down do WAN secundário, escolha uma
porta usar-se como uma Porta WAN Secundária na altura do Failover. No ISA570, as portas
6 ao 10 são portas configuráveis. No ISA550, as portas 4 a 7 são portas configuráveis.
 
Etapa 4. O clique ao lado de continua.
 



 
Etapa 5. Da lista de drop-down da atribuição do IP address, escolha uma opção.
 

• DHCP Client — O protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) usa um endereço IP
dinâmico que permita que os dispositivos diferentes em uma rede compartilhem de IP
address ao alcançar o Internet.
 
• L2TP — O protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) é uma versão mais nova do
PPTP. O L2TP é uma extensão ao Point-to-Point Protocol (PPP), que seja um componente
importante para o Virtual Private Networks (VPN). Os VPN permitem que os usuários e os
trabalhadores à distância conectem a seus intranet corporativa ou extranet. O L2TP apoia
as opções de autenticação apoiadas pelo PPP, incluindo o protocolo password
authentication (PAP), o protocolo de autenticação de cumprimento do desafio
(RACHADURA), e o protocolo microsoft challenge handshake authentication (MS-CHAP).
Você pode usar o L2TP para autenticar os valores-limite de um túnel VPN para fornecer a
segurança adicional.
 
• PPPoE — O Point-to-Point Protocol sobre Ethernet (PPPoE) é um protocolo que conecte
dois pontos sobre Ethernet. PPPoE (protocolo Point-to-Point sobre Ethernet) é uma
especificação para usuários de conexão do computador múltiplo em uma rede de área
local dos Ethernet a um local remoto, PPPoE combina o Point-to-Point Protocol (PPP), de
uso geral nas conexões dialup, com o protocolo de Ethernet, que apoia usuários múltiplos
em uma rede de área local. A informação do protocolo PPP é encapsulada dentro de um
frame da Ethernet.
 
• PPTP — O Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) é um protocolo que envie pacotes
PPP encapsulados através dos canais isolados. A tecnologia PPTP (protocolo de
tunelamento ponto a ponto) estende o padrão do protocolo ponto-a-ponto (PPP) para a
rede de comunicação dial-up tradicional. O PPTP opera-se na camada 2 do modelo osi.
Como um protocolo de rede, o PPTP é serido melhor para os aplicativos de Acesso remoto
dos VPN, mas igualmente apoia o funcionamento entre redes LAN.
 
• IP Estático — Um endereço IP estático é um IP address que não mude. Isto facilita o IP
address para o dispositivo saber
 

Etapa 6. Configurar os campos apropriados.
 



 
• IP address — No campo do IP address, isto é dado por seu provedor de serviço da
Internet. Isto aplica-se ao L2TP, ao PPTP, e ao IP Estático.
 

 
• Netmask — o ln o campo de Netmask, incorpora a máscara de sub-rede para seu IP
address. Isto aplica-se ao L2TP, ao PPTP, e ao IP Estático.
 



 
• Gateway — No campo do gateway, entre no gateway padrão para seu WAN. O gateway
padrão do dispositivo será útil conectar sub-redes local ao Internet. Isto aplica-se ao L2TP,
ao PPTP, e ao IP Estático.
 

 
• Username — No campo de nome de usuário, incorpore o username para a conta. Isto
aplica-se ao L2TP, ao PPPoE, e ao PPTP.
 



 
• Senha — No campo de senha, incorpore a senha para a conta. Isto aplica-se ao L2TP,
ao PPPoE, e ao PPTP.
 

 
• Confirme a senha — Incorpore a senha mais uma vez ao campo de senha da
confirmação para confirmar a senha que você incorporou à bala precedente. Isto aplica-se
ao L2TP, ao PPPoE, e ao PPTP.
 



 
• Endereço IP do servidor L2TP — Incorpore o IP address para o server L2TP. Isto aplica-
se ao L2TP.
 

 
• Segredo (opcional) — Incorpore o segredo para a RACHADURA caso necessário ao
campo secreto. Isto aplica-se ao L2TP.
 



 
• Conecte o tempo ocioso — O clique conecta o tempo ocioso se você quer o dispositivo
da segurança integrada do ISA500 Series desligar do Internet após um tempo especificado
da inatividade. No campo adjacente, incorpore o momento aos minutos de esperar antes
de desligar. Isto aplica-se ao L2TP, ao PPPoE, e ao PPTP.
 

 
• Manutenção de atividade — Clique esta opção se você quer o dispositivo da segurança
integrada do ISA500 Series ficar sempre conectado ao Internet. Isto aplica-se ao L2TP, ao
PPPoE, e ao PPTP.
 



 
• Escolha um tipo do autenticação da lista de drop-down do tipo do autenticação. Isto
aplica-se a PPPoE. Os valores possíveis são:
 

– RACHADURA — O protocolo de autenticação de cumprimento do desafio é um método
de autenticação de uma maneira. Com RACHADURA, o server do autenticador envia
uma corda aleatoriamente gerada do “texto” ao cliente, junto com seu hostname. O
cliente usa o hostname para olhar acima o segredo apropriado, combina-o com o texto, e
cifra-o a corda usando uma função de hashing de sentido único. O resultado é retornado
ao server junto com o hostname do cliente. O server executa agora a mesma
computação, e reconhece o cliente se chega no mesmo resultado.
 
– MSCHAP — Protocolo microsoft challenge handshake authentication que é usado
como uma opção de autenticação para o Virtual Private Networks (VPN). É usado
igualmente com servidores Radius.
 
– MSCHAP2 — Versão 2 do protocolo microsoft challenge handshake authentication que
fornece uma Segurança mais forte para conexões de acesso remoto.
 
– PAP — Em caso do protocolo password authentication aqui, o cliente autentica-se
enviando um nome de usuário e uma senha ao server, em que obtém comparada a seus
segredos o base de dados.
 



 
• Adicionar a etiqueta VLAN — Clique o botão Yes Radio Button se você quer o tráfego de
um VLAN especificado correr através da porta MACILENTO, ou clique o botão No Radio
Button se você não quer usar esta característica. Isto aplica-se a PPPoE.
 

 
• Identificação da etiqueta VLAN — Se você clicou o botão Yes Radio Button para a
etiqueta Add VLAN, a seguir incorpore a identificação da etiqueta VLAN ao campo
adjacente. Isto aplica-se a PPPoE.
 



 
• Temporizador da restauração — Das listas de drop-down adjacentes, escolha como a
conexão de PPPoE é restaurada frequentemente e em que dia e quando a restauração
ocorre. Isto aplica-se a PPPoE.
 

 
• IP address do servidor de PPTP — Neste campo, incorpore o IP address para o servidor
de PPTP. Isto aplica-se ao PPTP.
 



 
• Criptografia de MPPE — Verifique a caixa de verificação adjacente para usar a
criptografia Point-to-Point microsoft (MPPE). Isto aplica-se a PPPoE.
 

 
• DNS1 — Neste campo, incorpore o endereço preliminar do Domain Name Server (DNS).
Isto aplica-se ao IP Estático.
 



 
• DNS2 — Neste campo, incorpore o endereço dos DN secundários. Isto aplica-se ao IP
Estático.
 

 
Etapa 7. À direita do MTU, clique um botão de rádio.
 

• Auto — Esta opção ajusta automaticamente a unidade de transmissão máxima (MTU).
 
• Manual — Esta opção permite que você incorpore o tamanho do MTU ao campo de valor
MTU.
 

Etapa 8. O clique ao lado de continua.
 



 
Etapa 9. Repita as etapas 5 a 7 para a conexão do WAN secundário.
 
Etapa 10. O clique ao lado de continua.
 

 
Etapa 11. Clique um botão de rádio.
 

• Balanceamento de carga tornado mais pesado — Esta opção usa ambas as conexões de
WAN ao mesmo tempo.
 

– Tornado mais pesado pela porcentagem — Esta opção ajusta o peso da conexão de
WAN usando porcentagens. Escolha a distribuição de porcentagem das listas de drop-
down abaixo.
 
– Tornado mais pesado pela largura de banda de enlace — Esta opção permite que você
ajuste-se quanto largura de banda cada conexão recebe.
 

• Failover — Esta opção usa somente a segunda conexão de WAN quando a primeira
conexão de WAN falha.
 

– Auto Failover a — Desta lista de drop-down, escolha uma segunda conexão de WAN
usar-se quando a primeira conexão de WAN falha.
 
– Cancelar o temporizador de retardo — Neste campo, inscreva o intervalo de tempo nos
segundos que a primeira obrigação da conexão estabilizou para recuperar a prioridade.
 



Etapa 12. Clique em Avançar para continuar.
 

 
Etapa 13. No campo de contagem de novas tentativas, entre no número de vezes que o
dispositivo da segurança integrada do ISA500 Series tenta conectar ao provedor de serviço
da Internet depois que a conexão é perdida.
 

 
Etapa 14. No campo do retry timeout, inscreva um intervalo de tempo nos segundos entre
pacotes da conexão.
 
Etapa 15. Clique o Detecção-sibilo do sibilo usando o botão de rádio MACILENTO do
gateway padrão para testar a conexão com um sibilo, ou a consulta DNS DETECÇÃO-DNS
usando o botão de rádio MACILENTO dos servidores DNS para usar uma pesquisa de DNS



para testar a conexão.
 
Etapa 16. Clique em Avançar para continuar. A página de sumário publica-se:
 

 
Etapa 17. Clique em Finish.
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