
Ajustes da detecção do Failover da relação do
Wide Area Network (WAN) no dispositivo da
segurança integrada do ISA500 Series 

Objetivo
 

Ligue a detecção do Failover identifica quando uma rede WAN preliminar falha e dirige o
tráfego à conexão do WAN secundário. Esta característica ajuda uma rede a ter uma
conexão de WAN segura sempre. Este artigo explica como configurar ajustes da detecção
do Failover da relação para os dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Ajustes da detecção do Failover da relação
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha trabalhos em rede >
WAN > Redundância MACILENTO com detecção do Failover do Balanceamento de carga >
da relação. A página da detecção do Failover da relação abre:
 



 
Etapa 2. No campo da detecção do Failover, clique um botão de rádio.
 

• Em — Esta opção permite a detecção do Failover da relação.
 
• Fora de — Esta opção desabilita a detecção do Failover da relação.
 



 
Etapa 3. No campo de contagem de novas tentativas, entre no número de vezes que o
dispositivo tenta conectar ao provedor de serviço do Internet (ISP) antes que comute à
conexão secundária.
 



 
Etapa 4. No campo do retry timeout, entre em quanto tempo nos segundos o dispositivo
espera antes que uma tentativa de conectar ao ISP esteja feita outra vez.
 
Etapa 5. Clique sobre os seguintes botões de rádio:
 

• Detecção do sibilo — Esta opção usa um teste de ping para testar a conectividade de
WAN. Para esta opção, clique um dos seguintes botões de rádio:
 

– Gateways do IP padrão — Esta opção sibila o gateway MACILENTO do padrão para
testar a conectividade de WAN.
 



 
– Especifique os gateways IP — Esta opção permite que você sibile dois gateways
especificados para testar a Conectividade. Incorpore o endereço IP de Gateway
MACILENTO preliminar ao campo do gateway do IP principal, e incorpore o endereço IP
de Gateway do WAN secundário ao campo secundário do IP gateway.
 

• Detecção DNS — Esta opção tenta detectar servidores DNS para testar a conectividade
de WAN.
 

– Servidores DNS do padrão — Esta opção envia uma pergunta DNS ao servidor DNS do
padrão para testar a conectividade de WAN.
 



 
 
– Especifique servidores DNS — Esta opção permite que você entre em dois servidores
DNS para detectar para testar a Conectividade. Incorpore o IP address MACILENTO
preliminar do servidor DNS ao campo MACILENTO preliminar do servidor DNS, e
incorpore o IP address do servidor DNS do WAN secundário ao campo do servidor DNS
do WAN secundário.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique.
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