
Permita o gateway nivelado do aplicativo (ALG)
em dispositivos da segurança integrada do
ISA500 Series 

Objetivo
 

Alguns aplicativos tais como VoIP (Voz-sobre-IP) e a vídeo conferência não podem operar-
se com o Network Address Translation (NAT), a tradução do endereço IP privado ao
endereço público, porque os IP address e os números de porta são encaixados no payload
do pacote de dados. Quando um dispositivo atrás da ferramenta de segurança usa um
aplicativo para que a ferramenta de segurança tem o serviço do gateway do nível de
aplicativo (ALG) permitido, a ferramenta de segurança traduz o endereço IP privado do
dispositivo dentro do fluxo de dados a um endereço IP público. Igualmente grava números
de porta da sessão e cria dinamicamente a transmissão implícita da porta NAT para que
esse tráfego de aplicativo venha dentro de WAN ao LAN. Este artigo explica como permitir o
serviço ALG nos dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivo da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Permita o gateway nivelado do aplicativo
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do dispositivo da segurança integrada e escolha
o gateway nivelado do Firewall > do aplicativo. A página do gateway do nível do aplicativo 
abre:
 

 
 
Etapa 2. Verifique as seguintes caixas de verificação no campo dos ajustes ALG para apoiar
as sessões correspondentes ALG para passar através da ferramenta de segurança.
 

• SORVO — O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo do controle da camada de
aplicativo (sinalização) que segure o pavimento acima, alteração, e rasga para baixo de
sessões da Voz e dos multimédios sobre o Internet. Permita o SORVO ALG quando os
dispositivos da Voz tais como telefones UC500, UC300, ou de SORVO são conectados à



rede atrás da ferramenta de segurança.
 
• Apoio H.23 — Um conjunto de protocolos padrão do sistema de teleconferências que
forneça o áudio, os dados, e a vídeo conferência. Permite uma comunicação ponto a ponto
e multiponto do tempo real entre computadores de cliente sobre uma rede com base em
pacotes que não forneça Qualidade de Serviço garantido.
 
• Apoio FTP na porta TCP — Verifique a caixa para permitir o apoio FTP, ou uncheck a
caixa para desabilitar esta característica. Escolha então uma porta de escuta. A porta
padrão é o CONTROLE DE FTP (21).
 

NOTA: H.323 ALG e SORVO ALG pode ser permitido ao mesmo tempo, caso necessário.
Analise a documentação para os dispositivos voip ou os aplicativos que são usados atrás
das ferramentas de segurança para determinar que ALG é necessário.
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