
Recusa da configuração de proteção do serviço
(DoS) no VPN Router RV315W 

Objetivo
 

A recusa da proteção do serviço (DoS) aumenta a segurança de rede com a prevenção dos
pacotes com determinados endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de
incorporar a rede. O DoS é usado para parar a recusa distribuída de ataques do serviço
(DDoS). Os ataques de ddis inundam a rede com os pedidos adicionais que limitam a
Disponibilidade dos recursos de rede. A proteção de DOS detecta estes ataques e elimina
pacotes com índice da intenção maliciosa. Este artigo explica como configurar a proteção de
DOS no VPN Router RV315W.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV315W
  

Versão de software
 

• 1.01.03
  

Recusa da proteção do serviço
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > a proteção de
DOS. A página da proteção de DOS abre:
 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio da possibilidade para permitir a proteção de DOS no
RV315W.
 
Verificação (opcional) de etapa 3. a caixa de verificação do tipo de ataque que a proteção
de DOS impede no RV315W. Há três tipos de ataques:
 

• Inundação de SYN — Incorpore a quantidade máxima de; Ataques de inundação de SYN
que o RV315W tem que sofrer antes que a proteção de DOS trabalhar no campo de
inundação de SYN. O ataque de inundação de SYN ocorre quando o atacante envia uma
grande quantidade de mensagens SYN ao dispositivo a fim desabilitar o tráfego legitimado
no dispositivo.



• Inundação UDP — Incorpore a quantidade máxima de ataques de inundação UDP que o
RV315W tem que sofrer antes que a proteção de DOS trabalhe no campo de inundação
UDP. O ataque de inundação do User Datagram Protocol (UDP) ocorre quando o atacante
envia uma grande quantidade de pacotes de UDP às portas aleatórias no dispositivo. Em
consequência, o dispositivo nega o acesso para o tráfego legitimado e permite o acesso
para os dados maliciosos que podem danificar a rede.
 
• Inundação ICMP — Incorpore a quantidade máxima de ataques da inundação ICMP que
o RV315W tem que sofrer antes que a proteção de DOS trabalhe no campo de inundação
UDP. Um ataque de inundação do protocolo internet control management (ICMP) ocorre
quando o atacante envia uma grande quantidade de endereços IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT ao dispositivo que olham como o host incerto mas é na realidade
seguro. Por este motivo, o dispositivo nega a acesso dos aqueles o host à rede e permite a
conexão do Host IP novo que o atacante pode enviar.
 

Etapa 4. Salvaguarda do clique.
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