
Ajustes MACILENTOS em dispositivos da
segurança integrada do ISA500 Series 

Objetivo
 

As redes de longa distância (WAN) são as redes que cobrem as redes de área local
desiguais de uma grande área (LAN). Os dispositivos da segurança integrada do ISA500
Series podem ter duas conexões de WAN configuradas, que permite que a conexão de
WAN seja mais estável. Os suportes de WAN duplos falham sobre. Quando uma porta
MACILENTO está para baixo, a outra porta MACILENTO tomará do tráfego que reduz o
tempo ocioso da máquina. Uma outra vantagem é que a instalação MACILENTO dupla
assegura a Conectividade de nível elevado ao ISP e atua como um equilibrador da carga
que controle o tráfego IP e a alocação de largura de banda com alta confiabilidade e
eficiência com alto desempenho como ele o melhor ato preventivo para desastres e falhas
feitas homem. Este artigo explica como configurar ajustes MACILENTOS em dispositivos da
segurança integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

Versão de software
 

• 1.1.14
  

Ajustes do endereço IP de WAN
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha trabalhos em rede >
WAN > ajustes MACILENTOS. A página MACILENTO dos ajustes abre:
 

 
A tabela de página MACILENTO dos ajustes indica os seguintes fileds:
 

• Porta física — Mostra as portas MACILENTOS que são configuradas.



• Nome — Indica o nome da porta MACILENTO.
 
• Estilo Wan — Mostra o modo de endereçamento da rede para IP v4 e IPv6. A ferramenta
de segurança apoia o DHCP Client, o IP Estático, o PPPoE, o PPTP, e o L2TP.
 
• IP address — Mostra o IP address que é atribuído à porta MACILENTO.
 
• Máscara de sub-rede — Mostra a máscara de sub-rede para o endereço IP atribuído.
 
• Zona — Mostra se está configurada em uma zona.
 
• Configurar — Usado para editar ou suprimir de ajustes MACILENTOS particulares
 
• Ação — Permite que você renove ou libere os ajustes
 

Etapa 2. Nas interfaces WAN apresente, clique adicionam para adicionar uma porta
MACILENTO nova. Até dois endereços IP de WAN podem ser configurados. WAN –
Adicionar/edite o indicador aparece:
 

  
Ajustes IPv4
 

Este procedimento mostra como configurar os ajustes IPv4 para a porta MACILENTO.
 
Etapa 1. Clique a aba IPv4.
 
Etapa 2. Da lista de drop-down da porta física, escolha um número de porta configurável
transformar em uma porta MACILENTO. O dispositivo na segurança integrada ISA550 e



ISA550W, as portas 4 a 7 é portas configuráveis. O dispositivo na segurança integrada
ISA570 e ISA570W, as portas 6 ao 10 é portas configuráveis.
 
Nota: O campo de nome MACILENTO é um campo de leitura apenas desde que os
dispositivos podem somente ter dois WAN configurados.
 
Etapa 3. Da lista de drop-down da atribuição do IP address, escolha uma opção.
 

• DHCP Client — A configuração dinâmica Protocol(DHCP) do host 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.
 
• PPPoE — O Point-to-Point Protocol sobre Ethernet (PPPoE) é um protocolo que conecte
dois pontos sobre Ethernet.
 
• PPTP — O Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) é um protocolo que envie pacotes
PPP encapsulados através dos canais isolados.
 
• IP Estático — Um endereço IP estático é um IP address que não mude. Isto facilita o IP
address para o dispositivo saber.
 

Etapa 4. Incorpore a informação aos campos respectivos.
 



 
• IP address — Neste campo, incorpore o IP address fornecido por seu provedor de
serviço da Internet. Isto aplica-se ao L2TP, ao PPTP, e ao IP Estático.
 



 
 
• Máscara de sub-rede — Neste campo, incorpore a máscara de sub-rede para você IP
address. Isto aplica-se ao L2TP, ao PPTP, e ao IP Estático.
 



 
• Gateway — Neste campo, incorpore o IP address do dispositivo da segurança integrada
do ISA500 Series. Isto aplica-se ao L2TP, ao PPTP, e ao IP Estático.
 



 
 
• Nome de usuário — Neste campo, incorpore o username para a conta no L2TP, no
PPPoE, ou no servidor de PPTP. Isto aplica-se ao L2TP, ao PPPoE, e ao PPTP.
 



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



 
• Endereço IP do servidor L2TP — Neste campo, incorpore o IP address para o server
L2TP. Isto aplica-se ao L2TP.
 



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



 
• Conecte o tempo ocioso — Clique este botão de rádio 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 este botão de rádio 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.
 



 
• Tipo do autenticação — Deste menu suspenso, escolha um método de autenticação. Isto
aplica-se a PPPoE.
 

– Automóvel — O automóvel toma automaticamente um tipo da autenticação padrão
baseado no server que é conectado. 
 
– RACHADURA — A RACHADURA (protocolo de autenticação de cumprimento do
desafio) não faz envia senhas no texto claro sobre nenhuns links de comunicação, em



lugar de quando a conexão PPP básica é estabelecida, o server NAS (servidor do acesso
de rede) envia uma frase do desafio associada com um ID de sessão ao cliente remoto.
Então o cliente remoto usa (versão 5 do message digest) um algoritmo de hash MD5
específico para responder à corda do desafio com o username e a uma resposta ao
desafio da mistura com seus username, identificação da rede e senha.
 
– MSCHAP — O MS-CHAP (protocolo microsoft challenge handshake authentication) é
um protocolo de autenticação de Microsoft que, como a RACHADURA, não envie senhas
no texto claro. Suportes de servidor 40-bit de ClearBox (versão 1).
 
– MSCHAP v2 — É similar RACHAR, ele apoia a versão do bit 128.
 
– O protocolo de autenticação da senha de PAP (PAP) trabalha basicamente a mesma
maneira que o procedimento normal do início de uma sessão. O cliente autentica-se
enviando um nome de usuário e uma senha (opcionalmente cifrada) ao server, que o
server compara 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, incorpore a identificação da etiqueta VLAN ao campo adjacente. Isto
aplica-se a PPPoE.
 



 
 
• Temporizador da restauração — Dos menus suspensos 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 seleção adjacente para usar a criptografia
Point-to-Point microsoft (MPPE). Isto aplica-se ao PPTP. A criptografia Point-to-Point
microsoft (MPPE) é um método dos dados de criptografia transferidos através do Point-to-
Point Protocol (PPP) - conexões dial-up ou conexões baseadas do Virtual Private Network
(VPN) do Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP). O MPPE usa o algoritmo RSA para a
criptografia e apoia as chaves de sessão 40-bit e de 128-bit, que são mudadas
frequentemente para assegurar a Segurança. O MPPE não comprime nem expande
dados.
 



 
Etapa 5. No campo 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 6. Da lista de drop-down da fonte do servidor DNS, escolha uma opção para o
Domain Name Server da rede (DNS).
 

• Obtenha dinamicamente do ISP — Esta opção obtém o IP address DNS da rede do
provedor de serviço do Internet (ISP).
 
• Use estes servidores DNS — Esta opção permite que você tenha IP address estáticos
DNS. Incorpore o IP address dos DN principais ao campo DNS1, e incorpore o IP address
dos DN secundários ao campo DNS2.
 



 
Etapa 7. Da lista de drop-down da fonte do MAC address escolha uma opção.
 

• Use o MAC address do padrão — Esta opção usa o MAC address do padrão do
dispositivo.
 
• Use o seguinte MAC address — Esta opção permite que você incorpore um MAC
address ao campo do MAC address. Às vezes, as conexões ISP exigem um MAC address
que não seja o MAC address do padrão do dispositivo.
 

Etapa 8. Da lista de drop-down da zona escolha uma zona para a conexão de WAN.
 
Etapa 9. APROVAÇÃO do clique. A página original publica-se.
 
Etapa 10. Salvaguarda do clique.
  

Ajustes do IPv6
 

Este procedimento mostra como configurar ajustes do IPv6 para a porta MACILENTO.
 
Nota: O IPv6 deve ser permitido de configurar ajustes de WAN do IPv6. Para permitir a
configuração do IPv6 refira o artigo IPv4 ou o IPv6 que distribui no dispositivo da segurança
integrada do ISA500 Series
 



Etapa 1. Clique a aba do IPv6.
 

 
Etapa 2. Da lista de drop-down da atribuição do IP address, escolha uma opção para o
assigment do endereço do IPv6.
 

• SLAAC – A configuração automática de endereço apátrida (SLAAC) permite que o
dispositivo crie seu próprio IP address baseado na informação de rede. Você não configura
qualquer coisa para esta opção. Salte a etapa 8 se esta opção é escolhida.
 
• IP Estático – Esta opção permite que o dispositivo use um endereço estático do IPv6
atribuído pelo ISP.
 



 
Etapa 3. No campo de endereço do IPv6, incorpore o endereço estático do IPv6 para a
rede.
 

 
Etapa 4. No campo do comprimento de prefixo do IPv6, incorpore o o comprimento de
prefixo do IPv6.
 

 



Etapa 5. No campo do gateway do IPv6 do padrão, incorpore o endereço estático do IPv6
para o gateway ISP.
 

 
Etapa 6. No campo do servidor de DNS principal, incorpore o endereço do IPv6 para o
servidor de DNS principal.
 
Etapa 7. (opcional) nos DN secundários coloca, incorpora o endereço do IPv6 para o
servidor de DNS secundário.
 
Etapa 8. APROVAÇÃO do clique. A página original publica-se.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique.
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