
Ajustes da gerência de endereços no dispositivo
da segurança integrada do ISA500 Series 

Objetivo
 

A página da gerência de endereços no utilitário de configuração do ISA500 Series permite
que um administrador crie e edite endereços e grupos de endereço. Estes endereços e
grupos são usados em regras do Firewall, em regras da transmissão da porta, e em outras
funções. Por exemplo, um administrador pode criar objetos do endereço para computadores
diferentes do empregado a seguir adiciona estes objetos a um grupo de endereço de modo
que o administrador possa aplicar uma regra ao grupo. Este artigo explica como configurar
ajustes da gerência de endereços no dispositivo da segurança integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Ajustes da gerência de endereços
 
O endereço objeta ajustes
 

Os endereços são usados nos grupos de endereço e nas funções dos trabalhos em rede.
Estes endereços podem ser endereços MAC, IP address do host, IP address da rede, ou
uma escala dos IP address. Este procedimento explica como configurar ajustes do objeto do
endereço.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha trabalhos em rede >
gerência de endereços. A página da gerência de endereços abre:
 



 
Etapa 2. Na tabela dos objetos do endereço, o clique adiciona o endereço. O objeto do
endereço - Adicionar/edite o indicador aparece:
 

 
Etapa 3. No campo de nome, dê entrada com um nome para o endereço ou os endereços.
 



Etapa 4. Do tipo lista de drop-down, escolha o tipo de endereço configurar.
 

 
 
• Host – Esta opção permite que um administrador incorpore um IP address de um host
único para o objeto do endereço. Para esta opção, incorpore o IP address do host ao
campo do IP address.
 

 
• MAC – Esta opção permite que um administrador incorporem um MAC address, ou o
endereço físico, de um dispositivo de rede de comunicação para o objeto do endereço.
Para esta opção, incorpore o MAC address ao campo MAC.
 



 
 
• Rede – Esta opção permite que um administrador incorpore um endereço IP da rede para
o objeto do endereço. Para esta opção, incorpore o endereço IP da rede ao campo do IP
address e a máscara de sub-rede no campo de Netmask.
 

 
• Escala – Esta opção permite que um administrador incorpore uma escala dos IP address
para o objeto do endereço. Para esta opção, incorpore o primeiro IP address da escala ao
campo começando do IP address e o último IP address da escala no campo do IP address
do término.
 

Etapa 5. APROVAÇÃO do clique. A página original reaparece.
  

Ajustes dos grupos de endereço
 

Os grupos de endereço permitem que um administrador aos endereços de grupo junto seja



usado em funções dos trabalhos em rede. Este procedimento explica como criar grupos de
endereço.
 
Etapa 1. Use o utilitário de configuração do ISA500 Series para escolher trabalhos em rede
> gerência de endereços do menu de navegação do lado esquerdo.
 

 
 
Etapa 2. Nos grupos de endereço apresente, clique adicionam o grupo. O grupo de
endereço - Adicionar/edite o indicador aparece:
 



 
Etapa 3. No campo de nome do grupo, dê entrada com um nome para o grupo de
endereços.
 
Etapa 4. Para adicionar um endereço ao grupo, escolha o endereço à esquerda da lista e
clique-o – >. Para remover um endereço do grupo, escolha o endereço da lista e do clique
do lado direito < –.
 
Etapa 5. APROVAÇÃO do clique. A página original reaparece.
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