
Transmissão da porta em dispositivos da
segurança integrada do ISA500 Series 

Objetivo
 

A transmissão da porta recebe o tráfego em um gateway do tradutor de endereço de rede
(NAT) e traduz o número de porta do tráfego. Esta tradução é (fora do LAN) de um número
de porta público (dentro do LAN) a um número de porta privado ou de um número de porta
privado a um número de porta público. Esta técnica permite que os anfitriões fora de uma
rede de área local (LAN) comuniquem-se com os anfitriões dentro do LAN. Este artigo
explica como configurar ajustes da transmissão da porta nos dispositivos da segurança
integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.17
  

Ajustes da transmissão da porta
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series, e escolha o Firewall > o NAT
> a transmissão da porta. A página da transmissão da porta publica-se:
 

 
Etapa 2. Na tabela das regras da transmissão da porta, o clique adiciona para criar uma
regra nova da transmissão da porta ou o ícone da edição (ícone do lápis) para editar uma
regra da transmissão da porta existente. A regra da transmissão da porta - Adicionar/edite a 
página aparece:
 



 
Etapa 3. Da lista de drop-down original do serviço, escolha uma opção para o serviço de
entrada traduzir. Este serviço de entrada é traduzido em um serviço diferente.
 

• Crie um serviço novo — Esta opção permite-o cria um serviço novo para usar-se. Refira a
 criação a uma subseção nova do serviço para a configuração desta opção.
 
• Objetos do serviço — Este os listes de opções PRE-configuraram serviços para usar-se.
 

Etapa 4. Da lista de drop-down traduzida do serviço, escolha uma opção para o serviço a
que o serviço original é traduzido. Este serviço traduzido é traçado ao serviço original.
 

• Crie um serviço novo — Esta opção permite-o cria um serviço novo para usar-se. Refira a
 criação a uma subseção nova do serviço para a configuração desta opção.
 
• Objetos do serviço — Este os listes de opções PRE-configuraram serviços para usar-se.
 

Etapa 5. Da lista de drop-down traduzida IP, escolha uma opção para o objeto do endereço
associar com o serviço traduzido. Este objeto do endereço é o IP address do servidor local
que precisa de ser traduzido.
 

• Crie um endereço novo — Esta opção permite-o cria um endereço novo para usar-se.
Refira a criação a uma subseção nova do endereço para a configuração desta opção.
 
• Objetos do IP address — Este endereços PRE-configurados listes de opções a usar-se.
 

Etapa 6. Da lista de drop-down MACILENTO, escolha uma opção.
 

• Ambos — Esta opção monitora ambas as interfaces WAN para que a porta traduza.
 
• WAN1 — Esta opção monitora a interface WAN preliminar para que a porta traduza.
 
• WAN2 — Esta opção monitora a relação do WAN secundário para que a porta traduza.
 

Etapa 7. (opcional) se você escolheu o WAN1 ou o WAN2 na etapa 6, escolhe o endereço
IP de WAN público da lista de drop-down IP de WAN.
 

• Crie um endereço novo — Esta opção permite-o cria um endereço novo para usar-se.
Refira a criação a uma subseção nova do endereço para a configuração desta opção.
 



• Objetos do IP address — Este endereços PRE-configurados listes de opções a usar-se.
 

Etapa 8. No campo da transmissão da porta da possibilidade, clique um botão de rádio.
 

• Em — Esta opção cria a regra da transmissão da porta e aplica-a.
 
• Fora de — Esta opção cria a regra da transmissão da porta mas não a aplica.
 

Etapa 9. Verifique a caixa de verificação da regra do Firewall da criação para criar
automaticamente uma regra do Firewall que permita que a regra da transmissão da porta
funcione corretamente.
 

 
Etapa 10. No campo de descrição, dê entrada com um nome para a regra da transmissão
da porta.
 
Etapa 11. APROVAÇÃO do clique. A página da transmissão da porta reaparece.
 
Etapa 12. Click Save.
  

Crie um serviço novo
 

Este procedimento explica como criar um serviço novo da regra da transmissão da porta -
adicionar/edite o indicador.
 
Etapa 1. Escolha criam um serviço novo da lista de drop-down original do serviço ou da lista
de drop-down traduzida do serviço na regra da transmissão da porta - adicionar/edite o 
indicador. O serviço - Adicionar/edite aparece:
 



 
Etapa 2. No campo de nome, dê entrada com um nome para o serviço.
 
Etapa 3. Da lista de drop-down do protocolo, escolha um protocolo para que o serviço
execute.
 

• TCP — O Transmission Control Protocol (TCP) é um protocolo de transporte que envie o
tráfego e o verifique para se certificar que o tráfego chegou completamente e na ordem
correta. O TCP, embora, é mais lento do que o UDP devido ao processo da verificação. O
TCP deve ser usado para enviar os dados que exigem o transporte confiável.
 
• UDP — O User Datagram Protocol (UDP) é um protocolo de transporte que os sneds
trafiquem mas verifica para certificar-se que o tráfego chegou completamente e na ordem
correta. A vantagem do UDP é que é mais rápida do que o TCP desde que não verifica
novamente as mensagens. O UDP deve ser usado quando as mensagens não exigem o
transporte confiável.
 
• ambos (TCP/UDP) — Esta opção ajusta o serviço para executar o UDP e o TCP.
 

 
Etapa 4. Entre na primeira porta de uma faixa de porta a que o serviço se aplica no campo
do começo do intervalo de porta, e inscreva a última porta de uma faixa de porta no campo
da extremidade de intervalo de porta. Para uma porta única, incorpore o mesmo número a
ambos os campos.
 



 
Etapa 5. Salvaguarda do clique. A regra da transmissão da porta - Adicionar/edite o 
indicador reaparece.
  

Crie um objeto novo do IP address
 

Este procedimento explica como criar um objeto novo do IP address da regra da
transmissão da porta - adicionar/edite o indicador.
 
Etapa 1. Escolha criam um endereço novo da lista de drop-down traduzida IP ou da lista de
drop-down IP de WAN na regra da transmissão da porta - adicionar/edite o indicador. O
endereço - Adicionar/edite o indicador aparece:
 

 
Etapa 2. No campo de nome, dê entrada com um nome para o IP address ou os endereços.
 
Nota: No tipo lista de drop-down, o host é a única opção porque porta que envia somente
para a frente pacotes aos anfitriões.
 



 
Etapa 4. Incorpore o IP address do host ao campo do IP address.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique. A regra da transmissão da porta - Adicionar/edite o 
indicador reaparece.
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