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Introduction

Este documento descreve como a Pontuação de reputação SenderBase (SBRS) para seu ESA é
determinada.

Prerequisites

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco Email Security Appliance (ESA)●

Todas as versões do AsyncOS●

Determinação de SBRS

O SBRS se baseia na reputação geral de um endereço IP para enviar e-mails na Internet.
SenderBase incorpora várias variáveis na pontuação. Algumas destas variáveis são: armadilhas
de spam, listas de bloqueio públicas, reclamações de usuários e dados de volume.

O SBRS é classificado de +10 a -10, onde pontuações positivas indicam boa reputação e
pontuações negativas indicam má reputação. Quanto mais longe o número é de zero, mais dados
suportam essa determinação. Os endereços IP que têm um SBRS de None são remetentes que
enviam um volume muito baixo de e-mail ou onde ainda não há dados suficientes para determinar
uma pontuação.

Os remetentes que de repente têm um grande aumento percentual no volume de correio verão
suas pontuações cair de um a dois pontos. Isso porque spammers e hosts infectados
frequentemente começam a enviar grandes quantidades de correio. Se o endereço IP em questão
for novo e enviar correio legítimo, a pontuação começará a aumentar em alguns dias.

Os ESAs têm a capacidade de bloquear ou limitar as mensagens de remetentes com base no
SBRS do endereço IP de conexão. O intervalo exato de SBRS e a ação variam de instalação para
instalação. A configuração mais comum é limitar as pontuações de Nenhum e pontuações
ligeiramente negativas, enquanto mais pontuações negativas são bloqueadas.

Você pode obter informações gerais sobre SenderBase em http://www.senderbase.org. Este site
inclui qualquer lista de bloqueio que afeta o SBRS de um determinado endereço IP. No entanto,
somente os clientes e funcionários da Cisco podem descobrir o SBRS exato de um determinado

http://www.senderbase.org/


endereço IP. Se forem necessárias mais informações sobre um determinado endereço IP, entre
em contato com o Suporte da Cisco.
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