
Ajustes da interface física para portas em
dispositivos da segurança integrada do ISA500
Series 

Objetivo
 

No dispositivo da segurança integrada do ISA500 Series, as portas podem individualmente
ser configuradas para permitir o maior controle de uma rede e de uma largura de banda. No
ISA550 e no ISA550W, a porta 1 é uma porta MACILENTO, as portas 2 e 3 são portas de
LAN, e as portas 4 a 7 são portas configuráveis. No ISA570 e no ISA570W, a porta 1 é uma
porta MACILENTO, as portas 2 a 5 são portas de LAN, e as portas 6 a 10 são portas
configuráveis. Das portas configuráveis, qualquer pode ser configurado como WAN, o LAN,
ou o DMZ; contudo, somente uma porta pode ser configurada como o WAN secundário em
um momento. Este artigo explica como configurar as interfaces física para portas no
dispositivo da segurança integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Ajustes da interface física para portas
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > portas >
interface física. A página da interface física abre:
 



 
Etapa 2. (opcional) todas as portas está permitida à revelia, se uma porta é verificação dos
enfermos a caixa de verificação da possibilidade para que essa porta a permita.
 



 
Etapa 3. Clique o ícone da edição (lápis) para configurar a porta. A configuração de Ethernet
- Adicionar/edite o indicador abre:
 

 
Etapa 4. Da lista de drop-down do modo, escolha uma opção.
 



• Acesso — Esta opção não se mantém a par do vlan original como uma parte de dados.
Uma porta de acesso pode ter somente um VLAN configurado na relação que pode levar o
tráfego para somente um VLAN
 
• Tronco — Esta opção mantém-se a par do vlan original como uma parte de dados. Uma
porta de tronco pode ter dois ou mais VLAN configurados na relação e na ela pode levar o
tráfego para diversos VLAN simultaneamente
 

Etapa 5. À direita da porta, clique sobre o botão de rádio para permitir a porta, ou clique 
fora o botão de rádio para desabilitar a porta.
 
Nota: Quando você clica fora o botão de rádio na etapa 5 você não pode configurar as
etapas 7 a 10.
 
Etapa 6. Para adicionar a porta a um VLAN, clique um VLAN na lista de VLAN e no clique
disponíveis >>. Para remover a porta de um VLAN, clique um VLAN na lista à direita e ao
clique <<.
 
O clique (opcional) de etapa 7. cria o VLAN para criar um VLAN novo. Você é alertado
salvar os ajustes que foram configurados até à data são reorientados de então e então à
página VLAN. Consulte o artigo autorizado ajustes da rede de área local virtual (VLAN) em
dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series para conhecer uns detalhes mais
adicionais.
 
Etapa 8. Clique sobre o botão de rádio no campo de controle de fluxo para controlar o fluxo
dos dados através da porta, ou clique fora o botão de rádio se você não deseja controlar o
fluxo dos dados através da porta.
 
Etapa 9. Da lista de drop-down da velocidade, escolha a velocidade apropriada baseada em
seu tipo de cabo. 
 

• Auto — Esta opção permite que a rede decida a velocidade ótima.
 
• 10M — Esta opção envia e recebe dados até 10Mbps. Para esta opção, você deve
escolher completamente - o duplex (envie e receba ao mesmo tempo) da lista de drop-
down frente e verso.
 
• 100M — Esta opção envia e recebe dados até 100Mbps. Para esta opção, você deve
escolher completamente - o duplex (envie e receba ao mesmo tempo) da lista de drop-
down frente e verso.
 
• 1000M — Esta opção envia e recebe dados até 1000Mbps.
 

Etapa 10.  Da lista de drop-down frente e verso, escolha o duplex apropriado baseado na
velocidade.
 

• Completamente — Esta opção permite a transmissão entre o dispositivo e o cliente nos
ambos sentidos simultaneamente.
 
• Meio — Esta opção permite a transmissão entre o dispositivo e o cliente em somente
um sentido.
 

Etapa 11. APROVAÇÃO do clique para aplicar mudanças. Você retorna à página da 
interface física.
 
Etapa 12. Click Save.
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