
Configuração do assistente da zona
desmilitarizada (DMZ) em ferramentas de
segurança do ISA500 Series 

Objetivo
 

Uma zona desmilitarizada (DMZ) é uma sub-rede lógica que contenha anfitriões, geralmente
os server, que oferecem serviços externos tais como o email, o DNS, e o FTP. Os anfitriões
que oferecem serviços externos são mais vulneráveis aos ataques de uma zona não
confiável, geralmente o Internet. Um DMZ oferece a segurança elevada aos anfitriões
conectados ao LAN na rede dada. Este artigo explica como configurar o DMZ em
ferramentas de segurança do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Ferramenta de segurança do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.4.14
  

Configuração do assistente DMZ
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha a configuração dos
assistentes > do assistente DMZ. A página do assistente DMZ abre:
 

 
Etapa 2. O clique ao lado de continua com os ajustes do assistente DMZ. A página dos 



serviços DDNS abre:
 

  
Configuração DDNS
 

O Domain Name System (DNS) é uma técnica que trace o Domain Name do Internet e o IP
address. O servidor DNS tem um base de dados dos Domain Name associados com os
endereços IP públicos estáticos. Quando o host de destino, tal como um server, não tiver
um endereço IP público estático mas dinâmico através do servidor DHCP então o servidor
DNS é incapaz de atualizar a mudança em seu base de dados, tendo por resultado a falha
do Domain Name de resolução a seu IP address. Os DN Dinâmicos (DDNS) são uma
técnica adotada para resolver os IP address da pública dinâmica.
 
Siga as etapas dadas abaixo para adicionar o perfil DDNS.
 
Nota: Antes da configuração do perfil DDNS na ferramenta de segurança, uma conta válida
tem que ser criada com o DynDNS ou os NO-IP que são organizações de serviço DDNS.
 

 
Etapa 1. O clique adiciona para configurar um perfil novo DDNS. A ferramenta de segurança
apoia até 16 perfis DDNS. Os DDNS - Adicionar/edite o indicador aparece.
 



 
Etapa 2. Da lista de drop-down do serviço, escolha o provedor de serviços DDNS a que a
conta de serviço foi criada. A lista de drop-down tem DynDNS e NO-IP que são as
organizações de serviço dinâmicas DNS.
 

 
 
Etapa 3. Verifique o Active na caixa de verificação Startup para permitir a configuração
DDNS quando a ferramenta de segurança começa acima.
 
Etapa 4. Da lista de drop-down da interface WAN, escolha a interface WAN através de que
o tráfego DDNS deve passar. A lista de drop-down contém o WAN1 e o WAN2 como portas
MACILENTOS.
 
Etapa 5. No campo de nome de usuário, incorpore o username da conta que foi usada para
se registrar com o fornecedor DDNS.
 
Etapa 6. No campo de senha, incorpore uma senha da conta que foi usada para se registrar
com o fornecedor DDNS.
 
Etapa 7. Na confirmação a senha arquivou, incorpora a senha mais uma vez (que você
incorporou à etapa 6) para confirmar a senha.
 



Etapa 8. No campo do host e do Domain Name, incorpore o nome e o Domain Name
completos de host para o serviço DDNS.
 
Etapa 9. Se todos os secundário-domínios do nome de host DDNS precisam de
compartilhar do mesmo endereço IP público que o nome de host, verifique a caixa de
verificação dos convites do uso.
 
Etapa 10. Verifique o auto Failover para permitir que a rede recupere das falhas
automaticamente. Quando um Failover ocorre, todas as conexões ativa estão deixadas cair
e os clientes precisam de restabelecer conexões quando o dispositivo ativo novo toma
sobre.
 
Etapa 11. Verifique a atualização cada semana para atualizar a informação dos anfitriões
cada semana.
 
Etapa 12. APROVAÇÃO do clique para salvar os ajustes. O perfil configurado DDNS é
adicionado à tabela dos serviços DDNS.
 

 
Etapa 13. (Opcional) clique o ícone da edição (lápis) que corresponde ao perfil DDNS para
editar a configuração. Se o perfil DDNS precisa de ser suprimido, clique a supressão (x) 
ícone.
 
Etapa 14. O clique ao lado de continua com os ajustes do assistente DMZ. A página de
configuração DMZ abre:
 

 



Configuração DMZ
 

 
Etapa 1. O clique adiciona para configurar os ajustes DMZ. DMZ-adicionar/edita o indicador
aparece.
  

 
A configuração do DMZ envolve configurações básicas e ajustes do conjunto de DHCP. As



configurações básicas permitem que você configure o nome do DMZ, da atribuição do IP
address, dos membros da porta e dos ajustes do conjunto de DHCP. Os ajustes do conjunto
de DHCP permitem que você configure como os anfitriões no DMZ adquirem IP address.
  
Configuração das configurações básicas
 

 
 
Etapa 1. Dê entrada com o nome para o DMZ no campo de nome.
 
Etapa 2. Incorpore o IP address da sub-rede para o DMZ ao campo IP.
 
Etapa 3. Incorpore a máscara de sub-rede para o DMZ ao campo de Netmask que denota o
número de anfitriões conecta à sub-rede DMZ.
 
Etapa 4. O Spanning Tree Protocol é uma técnica que seja usada para determinar a
existência dos laços na rede. Verifique a caixa de verificação da possibilidade na medida -
campo da árvore para permitir a característica do Spanning Tree Protocol.
 



 
 
Etapa 5. Clique algumas das portas que devem ser configuradas como a relação DMZ
alistada no campo de porta e clicam - >Access. A porta que foi escolhida é alistada no
campo do membro e atua como a porta DMZ.
 
Nota: Se alguma da porta no campo do membro precisa de ser movida de volta ao campo
de porta, clique a porta desejada no campo e no clique do membro < - para ajustar para trás
a porta escolhida ao campo de porta.
 
Etapa 6. Da lista de drop-down da zona, escolha o DMZ. A lista de drop-down tem somente
a opção DMZ.
 
Etapa 7. APROVAÇÃO do clique para salvar os ajustes.
  
Configuração de ajustes do conjunto de DHCP
 



 
 
Etapa 1. Da lista de drop-down do modo DHCP, escolha um dos seguintes modos
desejados.
 

• Inutilização — Os anfitriões no DMZ devem ser configurados com endereços IP estáticos.
 
• Servidor DHCP — A ferramenta de segurança atua como um servidor DHCP e atribui o
IP address a todos os anfitriões que são conectados ao DMZ.
 
• Transmissão de DHCP — A ferramenta de segurança atua como uma transmissão de
DHCP para obter o IP address do servidor DHCP. Transmissão de DHCP para a frente os
pedidos e as respostas entre o DHCP Client e o servidor DHCP.
 

Nota: Se o servidor DHCP é escolhido como o modo DHCP em etapa 1, siga as etapas de 2
a 11. Se a transmissão de DHCP não é escolhida, salte a etapa 12.
 



 
 
Etapa 2. No campo IP do começo, incorpore o IP address começando do conjunto de
DHCP.
 
Etapa 3. No campo IP da extremidade, incorpore o IP address do término do conjunto de
DHCP. A ferramenta de segurança atribui o IP address ao host de pedido dentro do
intervalo de endereço IP do começo e da extremidade.
 
Nota: O IP address do começo e do fim deve estar na mesma sub-rede como aquele do IP
address DMZ.
 
Etapa 4. O Lease Time define o período de tempo sobre que o endereço IP dinâmico
atribuído é válido. Incorpore o período de tempo aos dias, às horas, e aos minutos no dia,
na hora, e nos campos mínimos. No fim do Lease Time, o host é atribuído com IP address
novo do conjunto de DHCP.
 
Etapa 5. No campo DNS1, incorpore o IP address do servidor DNS que serve para resolver
o Domain Name ao IP address.
 
Etapa 6. (opcional) no campo DNS2, incorpora o IP address do servidor DNS que se torna
ativo quando o servidor DNS definido no campo DNS1 falha.
 
Etapa 7. No campo WINS1, incorpore o IP address do server das VITÓRIAS que serve para
resolver os nomes no namespace de NetBIOS. As VITÓRIAS apoiam os clientes que
executam umas versões mais velhas dos indicadores e os aplicativos que usam NetBIOS.
 
Etapa 8. No campo WINS2, incorpore o IP address do server das VITÓRIAS que serve
como um backup ao server das VITÓRIAS definido no campo WINS1.
 



Etapa 9. No campo do Domain Name, incorpore o Domain Name do DMZ.
 
Etapa 10. No gateway padrão, incorpore o IP address do gateway padrão, o gateway
através de que o tráfego de LAN é passado embora ao Internet.
 
Etapa 11. Aprovação do clique para salvar os ajustes.
 

 
 
Etapa 12. Se a transmissão de DHCP não é escolhida em etapa 1, incorpore o IP address
do servidor DHCP remoto ao campo IP do relé. Os anfitriões no DMZ obtêm os IP address
através deste server.
 
Etapa 13. APROVAÇÃO do clique para salvar os ajustes. O DMZ recentemente configurado
é adicionado à tabela DMZ.
 



 
Etapa 14. O clique ao lado de continua com os ajustes do assistente DMZ. A página dos 
serviços DMZ abre:
 

  
Configuração de serviços DMZ
 



 
Etapa 1. O clique adiciona para configurar o serviço DMZ. O serviço DMZ - Adicionar/edite o
 indicador aparece.
 

 
 
Etapa 2. Da lista de drop-down original do serviço, escolha um serviço para o serviço de
entrada. Estes serviços são ajustados aos serviços de Web confiados. A lista de drop-down
tem as seguintes opções:
 

• Crie um serviço novo — Para criar um serviço novo. Refira a criação a uma subseção 
nova do serviço para configurar o serviço novo.
 
• Objetos do serviço — Alista os serviços que PRE-são configurados.
 



 
 
Etapa 3. Da lista de drop-down traduzida do serviço, escolha o serviço a que o serviço
original é traduzido. A lista de drop-down traduzida do serviço tem as seguintes opções:
 

• Crie um serviço novo — Para criar um serviço novo. Refira a criação a uma subseção 
nova do serviço para a configuração do serviço novo.
 
• Original — Denota o serviço traduzido e o serviço original é o mesmo.
 
• Objetos do serviço — Alista os serviços que PRE-são configurados.
 

 
Etapa 4. Da lista de drop-down traduzida IP, escolha o IP address do server que exige a
tradução a fim associar com o serviço traduzido. A lista de drop-down tem as seguintes
opções:
 

• Crie um endereço novo — Reserva criar um endereço novo. Refira a criação a uma 
subseção nova do endereço para configurar o IP address.
 
• Objetos do IP address — Este os listes de opções PRE-configuraram IP address.
 



 
Etapa 5. Da lista de drop-down MACILENTO, escolha uma porta MACILENTO através de
que o tráfego deve ser monitorado. A lista de drop-down tem o WAN1 e ambos. A opção
ambos permite que você monitore ambas as portas MACILENTOS.
 

 
Etapa 6. Se o WAN1 ou WAN2 são escolhidos na etapa 5, escolha o IP de WAN da lista de
drop-down IP de WAN. A lista de drop-down tem as seguintes opções:
 

• Crie um endereço novo — Cria um endereço novo para usar-se. Refira a criação a uma 
subseção nova do endereço para configurar o endereço novo.
 
• Objetos do IP address — Alista os IP address PRE-configurados.
 



 
Etapa 7. Na possibilidade DMZ preste serviços de manutenção ao campo, clique-o sobre 
para criar e aplicar o serviço DMZ ou para clicá-lo fora para configurar o serviço DMZ mas
para não aplicar a configuração à ferramenta de segurança.
 
Etapa 8. (opcional) para criar uma regra do Firewall que permita o serviço configurado DMZ
automaticamente, verifica a caixa de verificação da regra do Firewall da criação.
 
Etapa 9. No campo de descrição, dê entrada com um nome para o serviço DMZ para a
referência fácil.
 
Etapa 10. APROVAÇÃO do clique. O serviço configurado DMZ é adicionado à tabela dos
serviços DMZ.
 

 
Etapa 11. Clique em seguida. A página de sumário abre:
 



 
 
Etapa 12. Revestimento do clique para terminar o assistente DMZ.
  

Crie um serviço novo
 

Siga o procedimento dado abaixo para criar um serviço novo para o DMZ.
 

 
Etapa 1. Escolha criam um serviço novo da lista de drop-down original do serviço ou da lista
de drop-down traduzida do serviço. O serviço - Adicionar/edite o indicador aparece.
 



 
Etapa 2. Dê entrada com o nome do serviço no campo de nome.
 
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 de rede e o assegure para a entrega correta da ordem. O TCP é usado quando a
entrega segura dos dados é exigida.
 
• UDP — O User Datagram Protocol (UDP) é um protocolo de transporte que seja usado
quando não há nenhuma entrega segura dos dados é exigido e não verifica para ver se há
a entrega correta de ordem dos pacotes. O UDP é mais rápido do que o TCP.
 
• Ambos (TCP/UDP) — O serviço executa o UDP e o TCP.
 

Etapa 4. No intervalo de porta comece o campo, incorporam a escala começando do
número de porta a que o serviço é aplicado.
 
Etapa 5. No campo da extremidade de intervalo de porta, incorpore a escala do término do
número de porta a que o serviço é aplicado.
 
Note: Se o serviço usa uma porta única, incorpore o mesmo número a ambos os campos.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para criar um serviço novo.
  

Crie um objeto novo do IP address
 

Siga o procedimento dado abaixo para criar um IP address novo para o IP address
traduzido no serviço DMZ.
 



 
Etapa 1. Escolha criam um endereço novo da lista de drop-down traduzida IP ou a lista de
drop-down IP de WAN no serviço DMZ adiciona/edita 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.
 
Etapa 3. Do tipo lista de drop-down, escolha o host que é a única opção.
 
Etapa 4. Incorpore o IP address do host ao campo do IP address.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar recentemente o endereço IP configurado.
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