
Configuração da proteção do ataque em
ferramentas de segurança do ISA500 Series 

Objetivo
 

Uma rede de computador é susceptível aos vários ataques tais como a recusa de serviço
(DoS) que priva os recursos de rede aos usuários legítimos. O DoS inclui ataques do
Internet tais como a inundação SYN, o sibilo da morte, a falsificação de IP e os ataques da
remontagem.
 
O objetivo deste original é explicar como configurar os recursos de proteção do ataque nos
dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.4.14
  

Configuração da proteção do ataque
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha a proteção do
Firewall > do ataque. A página da proteção do ataque abre:
 

 



Etapa 2. Na área MACILENTO das verificações de segurança, verifique as caixas de
verificação desejadas para permitir os recursos de segurança MACILENTOS na ferramenta
de segurança.
 

 
• Obstrua a interface WAN do sibilo — Obstrui os pacotes do eco ICMP (sibilo) da porta
MACILENTO se os pacotes ICMP por segundo recebidos são mais do que o valor definido
no campo da tempestade do eco. O campo da tempestade do eco é encontrado sob a área
dos ataques DoS que facilita para impedir a descoberta de uma rede dos atacantes.
 
Nota: Uncheck a caixa de verificação da interface WAN do sibilo do bloco somente durante
o teste sibilo-diagnóstico que é usado para verificar a Conectividade dos dispositivos na
rede.
 
• Modo de reserva — Nega a resposta aos pedidos de conexão de entrada obstruídos das
portas MACILENTOS que faz a rede menos vulnerável à descoberta e a ataca.
 
• Inundação do bloco TCP — Obstrui os pedidos TCP SYN (sincronizar) das portas
MACILENTOS se os pacotes de pedidos simultâneos TCP SYN por segundo que estão
recebidos são mais do que o valor definido na inundação de SYN detectam a taxa
arquivada sob a área dos ataques DoS.
 

Etapa 3. Na área das verificações de Segurança de LAN, verifique a inundação do bloco
UDP para permitir a ferramenta de segurança de negar as conexões de UDP se recebe
mais de 150 simultâneos, conexões de UDP ativas por segundo de um host único no LAN.
 



 
Etapa 4. Na área das configurações de firewall, verifique as caixas de verificação desejadas
para permitir as características do Firewall na ferramenta de segurança.
 

 
• Obstrua a notificação ICMP — Notificações dos blocos ICMP ao remetente. Com
protocolos tais como a descoberta de caminho MTU, as notificações ICMP são precisadas
de determinar se a fragmentação do pacote de dados está exigida ou não.
 



• Pacotes fragmentados do bloco — Os pacotes fragmentados, que são os pacotes do IP
datagram que se quebram em partes a fim ser enviados através de um enlace de
transmissão com um tamanho do frame menor do que a datagrama, são obstruídos da
zona para dividir a transmissão.
 
• Pacotes de transmissão múltipla do bloco — Os pacotes de transmissão múltipla, que
são os pacotes do IP datagram de um host são enviados aos anfitriões selecionados entre
o grupo de anfitriões, são obstruídos.
 

Nota: A regra do Firewall que permite o tráfego multicast é cancelada se a caixa de
verificação dos pacotes de transmissão múltipla do bloco é verificada.
 
Etapa 5. Na área dos ataques DoS, incorpore os valores aos seguintes campos.
 

 
 

• A inundação de SYN detecta a taxa — Número máximo de pacotes SYN por segundo
que faz com que a ferramenta de segurança determine que uma intrusão da inundação de
SYN ocorreu. O número padrão é os pacotes SYN 128 por segundos. As faixas de número
de 0 a 65535 pacotes SYN por segundo.
 
• Tempestade do eco — Número máximo de sibilos por segundo que faz com que a
ferramenta de segurança determine que uma tempestade do eco ocorreu. O número
padrão é 15 pacotes de ping por segundo. Um valor de zero (0) indica que a característica
da tempestade do eco está desabilitada. As faixas de número de 0 a 65535 pacotes de
ping por segundo.
 
• Inundação ICMP — O número máximo de pacotes ICMP (que incluem pacotes de ping)
por segundo esses faz com que a ferramenta de segurança determine que uma intrusão
da inundação ICMP ocorreu. O número padrão é 100 pacotes ICMP por segundo. Um
valor de zero (0) indica que a característica da inundação ICMP está desabilitada. As
faixas de número de 0 a 65535 pacotes ICMP por segundo.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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