
Porta que provoca em dispositivos da segurança
integrada do ISA500 Series 

Objetivo
 

Quando um tipo de tráfego específico é enviado através de uma porta externa específica, a
provocação da porta abre uma porta de entrada específica para respostas do destino do
tráfego de saída. A provocação da porta abre portas quando um dispositivo de rede conecta
a uma porta externa, mas abre somente a porta de entrada a um dispositivo de cada vez.
Após 600 segundos depois que o de intercâmbio de dados está completo, as portas aberta
são fechadas para a Segurança e para fazer as portas disponíveis para outros usos. Por
este motivo, a provocação da porta é mais segura e flexível do que a transmissão da porta.
A provocação da porta é útil quando um servidor remoto exige que os dados estejam
enviados de uma porta mas por outro lado o servidor remoto envia respostas a uma outra
porta. Este artigo explica como configurar a porta que provoca em dispositivos da segurança
integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• 1.2.15
  

Porta que provoca o Gerenciamento
 

Este procedimento explica como configurar os ajustes principais para a provocação da
porta.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha o Firewall > o NAT >
a provocação da porta. A porta que provoca a página abre:
 

 
Etapa 2. Na porta que provoca a tabela das regras, o clique adiciona. A porta que provoca a
regra - Adicionar/edite o indicador aparece.
 



 
Etapa 3. No campo de descrição, dê entrada com um nome para a porta que provoca a
regra.
 
Etapa 4. Da lista de drop-down provocada do serviço, escolha uma opção para o serviço
que provoca a regra.
 

• Crie um serviço novo — Esta opção permite que você crie 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 aberta do serviço, escolha uma opção para o serviço que é
enviado depois que a regra é provocada.
 

• Crie um serviço novo — Esta opção permite que você crie 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 6. Na porta da possibilidade que provoca o campo, clique um botão Appropriate
Radio Button.
 

• Em — Esta opção cria a regra e permite-a.
 
• Fora de — Esta opção cria a regra mas não a permite.
 

Etapa 7. APROVAÇÃO do clique. A porta que provoca a página reaparece.
 



 
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique.
 
Etapa 9. (opcional) para permitir uma regra particular, verifica a verificação-caixa da 
possibilidade.
 

 
Etapa 10. (opcional) para editar uma regra do disparador da porta, clica o ícone da edição 
(ícone do lápis). Edite os campos desejados, e clique a salvaguarda.
 

 
Etapa 11. (opcional) para suprimir de uma regra do disparador da porta, para verificar a
caixa de verificação da regra e para clicar sobre a supressão (ícone transversal), e para
clicar a salvaguarda.
 

  
Crie um serviço novo
 



Este procedimento explica como criar um serviço novo da porta que provoca a regra -
adicionar/edite o indicador.
 

 
 
Etapa 1. No campo de nome, dê entrada com um nome para o serviço.
 
Etapa 2. 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 3. Entre no primeiro número de porta de uma faixa de porta a que o serviço se aplica
no campo do começo do intervalo de porta
 



 
Etapa 4. Entre no último número de porta de uma faixa de porta a que o serviço se aplica no
campo da extremidade de intervalo de porta, para uma porta única, incorporam o mesmo
número aos campos do intervalo de porta e da extremidade de intervalo de porta.
 
Etapa 5. APROVAÇÃO do clique. A porta que provoca a regra - Adicionar/edite o indicador
reaparece e clicam então a salvaguarda.
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