
Ajustes do De-Militarized Zone (DMZ) em
dispositivos da segurança integrada do ISA500
Series 

Objetivo
 

Um De-Militarized Zone (DMZ), na rede denomina, é uma rede de área local virtual (VLAN)
que seja separada de outros VLAN e usada para as tarefas que arriscam a exposição ao
público tal como buscas do email e da Web. Quando o DMZ for separado de outros VLAN, o
DMZ está protegido ainda pelo firewall de rede. Se o DMZ se torna comprometido, o
isolamento do DMZ impede que o ataque espalhe ao resto dos VLAN. Este artigo explica
como configurar ajustes DMZ nos dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Configuração DMZ
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha trabalhos em rede >
DMZ. A página DMZ abre:
 

 
Etapa 2. Na tabela DMZ, o clique adiciona. Uma página nova publica-se:
 



 
Etapa 3. No campo de nome, dê entrada com um nome para o DMZ.
 
Etapa 4. No campo do IP address, incorpore um IP address para o DMZ.
 
Etapa 5. No campo de Netmask, incorpore a máscara de sub-rede para o IP address.
 
Etapa 6. Na medida - o campo da árvore, verifica a caixa de verificação da possibilidade 
para identificar todos os laços na topologia de rede.
 
Etapa 7. Para adicionar uma porta ao DMZ, clique sobre uma porta na lista de porta e clique
 – >Access ou - o >Trunk. Para remover uma porta do DMZ, clique sobre a porta na lista do 
membro e clique < – botão.
 

• Acesso — Uma porta de acesso pode ter somente um VLAN configurado na relação;
pode levar o tráfego para somente um VLAN
 
• Tronco — Uma porta de tronco pode ter dois ou mais VLAN configurados na relação;
pode levar o tráfego para diversos VLAN simultaneamente.
 

Etapa 8. Da lista de drop-down da zona, escolha uma zona a que o DMZ é traçado.
 
Etapa 9. Clique a aba dos ajustes do conjunto de DHCP.
 
Etapa 10. Escolha uma opção da lista de drop-down do modo DHCP.
 



 
• Transmissão de DHCP — Esta opção faz o dispositivo da segurança integrada do
ISA500 Series conectar a um servidor DHCP remoto. Incorpore o IP address do server ao
campo IP do relé e salte então a etapa 24.
 
• Servidor DHCP — Esta opção faz o dispositivo da segurança integrada do ISA500 Series
funcionar como um servidor DHCP.
 

 
• Inutilização — Esta opção ajusta os dispositivos no DMZ aos endereços IP estáticos.
Para esta opção, faixa clara a etapa 24.
 



 
Etapa 11. No campo IP do começo, incorpore o primeiro IP address do conjunto de DHCP.
 
Etapa 12. No campo IP da extremidade, incorpore o último IP address do conjunto de
DHCP.
 
Etapa 13. No campo do Lease Time, entre no intervalo de tempo antes que o endereço IP
dinâmico esteja renovado.
 
Etapa 14. No campo DNS1, incorpore o IP address do Domain Name Server preliminar
(DNS).
 
Etapa 15. (Opcional) no campo DNS2, incorpore o IP address do Domain Name Server
secundário (DNS).
 
Etapa 16. (Opcional) no campo WINS1, incorpore o IP address do server preliminar do
Windows Internet Name Service (VITÓRIAS).
 
Etapa 17. (Opcional) no campo WINS2, incorpore o IP address do server secundário do
Windows Internet Name Service (VITÓRIAS).
 
Etapa 18. (Opcional) no campo do Domain Name, incorpore um Domain Name para o
VLAN.
 
Etapa 19. No campo do gateway padrão, incorpore o IP address do dispositivo da
segurança integrada do ISA500 Series.
 
Etapa 20. (Opcional) no campo da opção 66, dê entrada com o nome do IP address ou do
host do server do Trivial File Transfer Protocol (TFTP) se os usos da rede somente um



servidor TFTP. Fornece a informação de endereço do servidor de provisionamento aos
anfitriões que pedem esta opção. Isto apoia somente o nome do IP address ou de host de
um único servidor TFTP.
 
Etapa 21. (Opcional) no campo da opção 67, dê entrada com a configuração/nome de
arquivo da tira de bota no servidor TFTP especificado. Fornece uma configuração/nome de
arquivo da tira de bota aos anfitriões que pedem esta opção. Isto é usado conjuntamente
com a opção 66 para permitir que o cliente forme um pedido apropriado TFTP para o
arquivo.
 

 
Etapa 22. (Opcional) no campo da opção 150, incorpore os IP address de dois servidores
TFTP separados por vírgulas se os usos da rede dois servidores TFTP.
 
Etapa 23. Clique o IPv6 que ajusta a aba se o IPv6 é permitido no dispositivo. Se não, salte
a etapa 27.
 



 
Etapa 24. No campo de endereço do IPv6, incorpore o endereço do IPv6 para o DMZ.
 
Etapa 25. No campo do comprimento de prefixo do IPv6, incorpore o número de caráteres
ao prefixo do IPv6.
 
Etapa 26. Clique em OK. O indicador original aparece.
 
Etapa 27. Click Save.
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