
Ajustes MACILENTOS duplos em dispositivos da
segurança integrada do ISA500 Series 

Objetivo
 

O dispositivo da segurança integrada do ISA500 Series pode ter duas portas MACILENTOS
ao mesmo tempo. Esta característica é útil para o Balanceamento de carga que permite que
o tráfego seja distribuído sobre as duas conexões de WAN em maneiras diferentes. Este
artigo explica como configurar ajustes do Balanceamento de carga para o dispositivo da
segurança integrada do ISA500 Series.
 
Nota: Para configurar ajustes MACILENTOS duplos, uma Porta WAN Secundária deve ser
configurada. Para fazer assim, refira o artigo, ajustes MACILENTOS em dispositivos da
segurança integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

Versão de software
 

• 1.1.14
  

Ajustes MACILENTOS duplos
 

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



  
Ajustes MACILENTOS duplos tornados mais pesados
 

Os ajustes MACILENTOS duplos tornados mais pesados dividem a largura de banda da
toda a rede entre as duas conexões de WAN baseadas em quantidades da porcentagem ou
da largura de banda.
 

 
Etapa 1. Na área MACILENTO dupla dos ajustes, clique o botão de rádio MACILENTO



duplo tornado mais pesado dos ajustes.
 
Etapa 2. Clique um dos seguintes botões de rádio.
 

• Tornado mais pesado pela porcentagem — Esta opção divide a largura de banda
baseada em porcentagens.
 
• Tornado mais pesado pela largura de banda de enlace — Esta opção permite que um
administrador divida a largura de banda especificando exatamente quanto largura de
banda cada conexão de WAN obtém.
 

 
 
Etapa 3. Se você escolhe tornado mais pesado pela porcentagem de etapa 3, escolha que
porcentagem cada conexão de WAN segura das listas de drop-down WAN1 e WAN2.
 

 
Etapa 4. Se você escolhe tornado mais pesado pela largura de banda de enlace de etapa 3,
incorpore a quantidade de largura de banda que cada conexão de WAN é segurar nos
campos WAN1 e WAN2.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique.
  

Baseado na largura de banda do tempo real
 

A política da alocação de largura de banda atribui a largura de banda adicional da região
reservado de largura de banda disponível, quando a largura de banda adicional das
necessidades móveis do host para o tempo real flui.
 



 
Etapa 1. Na área MACILENTO dupla dos ajustes, clique baseado no botão de rádio da 
largura de banda do tempo real.
 
Etapa 2. Incorpore a escala ao campo WAN1. A escala deve ser entre 1 a 1000 e é a
largura de banda baixa que é atribuída para a porta MACILENTO.
 
Etapa 3. Incorpore a escala ao campo WAN2. A escala deve ser entre 1 a 1000 e é a
largura de banda baixa que é atribuída para a porta MACILENTO.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
  

Failover
 

O Failover usa uma conexão de WAN preliminar, e somente o Switches à conexão do WAN
secundário quando o preliminar falha.
 

 
Etapa 1. Na área MACILENTO dupla dos ajustes, clique o botão de rádio do Failover.
 
Etapa 2. Da lista de drop-down MACILENTO seleta da precedência, escolha uma opção.
 
Nota: Se você clica sobre a relação configurar, a seguir você está reorientado à página de 
roteamento baseada política onde você pode configurar os ajustes.
 

• Preliminar: WAN1; Secundário: WAN2 — Faz a WAN1 a conexão principal e o WAN2 a
conexão secundária.
 
• Preliminar: WAN2; Secundário: WAN1 — Faz a WAN2 a conexão principal e o WAN1 a
conexão secundária.
 



 
Etapa 3. No campo do temporizador de retardo cancelar, entre em quanto tempo nos
segundos o dispositivo da segurança integrada do ISA500 Series espera depois que a
conexão principal é segura outra vez comutar de volta ao preliminar.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
  

Routing Table
 

A opção da tabela de roteamento distribui o tráfego entre as conexões de WAN baseadas
na tabela de roteamento para o dispositivo da segurança integrada do ISA500 Series.
 

 
Etapa 1. Na área MACILENTO dupla dos ajustes, clique o botão de rádio da tabela de
roteamento.
 
Etapa 2. Na política baseada o campo do roteamento, clica um dos seguintes botões de
rádio.
 

• Em — Esta opção dá a prioridade máxima para o regulamento de tráfego às regras de
roteamento baseadas política. Todos ajustes restantes do Balanceamento de carga tomam
a segunda prioridade.
 
• Fora de — Esta opção ignora regras de roteamento baseadas política. Todos ajustes
restantes do Balanceamento de carga tomam a prioridade máxima.
 

Etapa 3. Salvaguarda do clique.
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