
Configuração do Internet Group Management
Protocol (IGMP) em dispositivos da segurança
integrada do ISA500 Series 

Objetivo
 

O Internet Group Management Protocol (IGMP) permite que os anfitriões e seus roteadores
adjacentes estabeleçam a sociedade de grupo de transmissão múltipla, que ajuda a usar
eficientemente os recursos de rede para aplicativos tais como em linha a fluência e o jogo.
 
Nota: À revelia, o Firewall na ferramenta de segurança obstrui o tráfego multicast de toda a
zona a qualquer outra zona.
 
O objetivo deste artigo é explicar como configurar o seguinte nos dispositivos da segurança
integrada do ISA500 Series:
 

• Permita pacotes de transmissão múltipla ao dispositivo.
 
• Crie uma regra do Firewall para permitir o tráfego multicast de toda a zona a qualquer
zona. Por exemplo, para criar um Firewall ordene para permitir o tráfego multicast do Wide
Area Network (WAN) à rede de área local (LAN) de uma ferramenta de segurança.
 
• Permita o proxy de IGMP e o IGMP Snooping.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
  

Versão de software
 

• v1.4.14 - ISA500
  

Configuração do IGMP
 
Permita os pacotes de transmissão múltipla
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha a proteção do
Firewall > do ataque. A página da proteção do ataque abre: 
 



 
Etapa 2. Uncheck a caixa de verificação dos pacotes de transmissão múltipla do bloco para
permitir os pacotes de transmissão múltipla à ferramenta de segurança. 
 



 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. 
 



  
Configuração da regra do Firewall para permitir o tráfego multicast
 

Etapa 1. Use o utilitário de configuração do ISA500 Series para escolher o Firewall > o
controle de acesso > as regras ACL. A página das regras ACL abre: 
 



 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar uma regra nova do Firewall. 
 

 
A regra - Adicionar/edite o indicador abre: 
 



 
Etapa 3. Clique sobre o botão de rádio no campo da possibilidade para permitir a regra do
Firewall. 
 

 
Etapa 4. No da lista de drop-down da zona, escolha a zona de origem desejada do tráfego
aplicar a regra ACL. Neste exemplo, WAN é selecionado. 
 

 
Etapa 5. No para dividir a lista de drop-down, escolha a zona do destino desejado do tráfego
aplicar a regra ACL. Neste exemplo, o LAN é selecionado. 
 



 
Etapa 6. Na lista de drop-down dos serviços, escolha o serviço que o ACL cobre. Neste
exemplo, algum é selecionado para cobrir todos os serviços à regra ACL. 
 

 
Etapa 7. Na lista de drop-down do endereço de origem, escolha o endereço de origem para
que a regra ACL cubra. Neste exemplo, algum é selecionado para cobrir todo o endereço de
origem. 
 

 
Etapa 8. Escolha o endereço de destino desejado da lista de drop-down do endereço de
destino. Neste exemplo, IPv4_Multicast é selecionado. 
 

 
Etapa 9. Escolha sempre sobre da lista de drop-down da programação permitir a regra em
todo o tempo. 



 

 
Etapa 10. Clique sobre o botão de rádio no campo do log para registrar cada uso da regra
ACL. Se não, clique fora o botão de rádio. 
 

 
Etapa 11. Escolha a licença da lista de drop-down da ação do fósforo para permitir o tráfego
multicast IPv4 fluir de WAN ao LAN. 
 

 
Etapa 12. Clique a APROVAÇÃO para adicionar a regra configurada no Access Control List. 
 

 
A regra configurada é adicionada recentemente à tabela do Access Control List. 
 



  
Permita o proxy de IGMP e o IGMP Snooping
 

O proxy de IGMP permite os anfitriões que não são conectados diretamente a um roteador
downstream para se juntar a um grupo de transmissão múltipla originado de uma rede
ascendente. O IGMP Snooping força o tráfego multicast IPv4 na camada 2 configurando
portas de LAN da camada 2 dinamicamente para enviar o tráfego multicast IPv4 somente 2
aquelas portas que querem o receber. Siga as etapas dadas abaixo para permitir o proxy de
IGMP e o IGMP Snooping.
 
Etapa 1. Use o utilitário de configuração do ISA500 Series, e escolha trabalhos em rede >
IGMP. A página IGMP abre: 
 

 
Etapa 2. Clique sobre o botão de rádio no campo do proxy de IGMP para permitir o proxy de
IGMP no dispositivo. 
 



 
Etapa 3. Clique o botão de rádio desejado no campo da versão IGMP. 
 

 
As opções são descritas como segue:
 

• Versão 1 — Permite que os anfitriões deixem um grupo de transmissão múltipla sem
nenhuns mensagens de licença ao roteador. O roteador usa um mecanismo baseado
intervalo para determinar os anfitriões que sairam do grupo de transmissão múltipla.
 
• Versão 2 — Permite que os anfitriões enviem mensagens de licença ao roteador que faz
o processo da terminação rápido.
 
• Versão 3 — Permite que o host configure a lista de anfitriões de que quer receber o
tráfego multicast. Pode permitir somente o tráfego desejado.
 

Etapa 4. Clique sobre o botão de rádio no campo do IGMP Snooping para permitir o IGMP
Snooping no dispositivo. 
 



 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. 
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