
Prevenção do Jumbo Frames ICMP no Switches
controlado SG200/300 Series 

Objetivo
 

O objetivo deste artigo é explicar porque SG200 e o Switches do SG300 Series impedem
algum do Jumbo Frames ICMP e permitem que o outro Jumbo Frames passe sobre o
interruptor. Este artigo mostra o que alguns dos problemas são devido ao Jumbo Frames
ICMP. O artigo igualmente explica o que um ataque de recusa de serviço (DOS) é e como
se relaciona ao Jumbo Frames ICMP.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SG200 
• SG300
  

Jumbo Frames ICMP sobre o interruptor
 

O seguinte explica o que o Jumbo Frames é e porque o Jumbo Frames ICMP não é
permitido em SG200 e em Switches do SG300 Series.
  

jumbo frames
 

O interruptor do Gigabit Ethernet (SG200 e SG300 Series) e do apoio do Fast Ethernet
switch (Switches do SF200 Series) Jumbo Frames. O Jumbo Frames é os frames da
Ethernet prolongados que variam em tamanho do padrão 1,518 bytes até 9,000 bytes.
Assim o Jumbo Frames aumenta a velocidade de transferência de dados levando mais
dados pelo quadro, reduzindo as despesas gerais dos encabeçamentos.
  

ICMP (Internet Control Message Protocol)
 

O ICMP é um protocolo de camada de rede que seja parte do conjunto de protocolos do
Internet que gerencie mensagens ICMP em resposta aos erros no IP datagram ou para o
diagnóstico ou os propósitos de roteamento. Os erros ICMP são relatados sempre ao
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da fonte original da datagrama de
origem. Embora este protocolo seja muito importante para assegurar a distribuição correta
dos dados, pode ser explorado por usuários maliciosos para conduzir o ataque de recusa de
serviço (DOS) diferente.
 
Os ataques DoS fazem a rede e os recursos de servidor não disponíveis ou sem resposta
aos usuários legítimos através das redes da inundação com tráfego falso. Os ataques DoS
pela força bruta consomem o server e a largura de banda de rede inundando o server com o
tráfego opressivamente. Os seguintes são tipos comuns de ataques DoS usando o ICMP.
 

• Ataque de inundação do ping ICMP — Em um ataque de inundação do ping ICMP, o
ataque envia números enormes de pacotes de ping ao sistema de destino geralmente com
da utilização do comando ping do host. Desta maneira o sistema atacado não pode
responder ao tráfego legitimado.
 



• Ataque de smurf ICMP — Um ataque de smurf ICMP inunda a máquina da vítima com os
pacotes de ping falsificado. Estes são os pacotes alterados que contêm um endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT falsificado da vítima do alvo. Isto causa uma
transmissão da informação errônea a todos os anfitriões na rede local. Todos estes
anfitriões respondem com uma resposta ao sistema de destino, que é saturado então com
aquelas respostas. Se há muitos anfitriões em redes usadas, a vítima será eficazmente
falsificado por uma grande quantidade de tráfego.
 

Nota: A falsificação de IP refere um pacote IP com um endereço IP de origem forjado, à
vista de esconder a informação do remetente.
 

• Ping de desativação — Em um ataque do ping de desativação, o atacante envia à vítima
um pacote de requisição de eco ICMP que seja maior do que o tamanho de pacote IP
máximo de 65.536 bytes. Desde que o pacote de requisição de eco ICMP recebido é maior
do que o tamanho de pacote IP normal, deve ser fragmentado. Em consequência disto, a
vítima é incapaz de remontar os pacotes, assim que o OS causa um crash ou repartições.
 
• Ataque das armas nucleares ICMP — Neste tipo de ataque, as armas nucleares são
enviadas à vítima através de um pacote ICMP com mensagens de destinatário
inalcançável que são o tipo 3. O resultado deste ataque é que o sistema de destino quebra
comunicações com as conexões existentes.
 

Em SG200 e em SG300 Series comuta a recusa da prevenção do serviço permite gerentes
de rede de configurar a obstrução de determinados pacotes ICMP. Algum do Jumbo Frames
ICMP é obstruído à revelia porque muitos ataques de rede tais como o DoS utilizam o
ICMP, assim que para os motivos de segurança os Firewall deste Switches obstruem o
Jumbo Frames ICMP. Isto conduz à fragmentação necessária ICMP e à mensagem
ajustada DF que não alcançam o remetente. O remetente não consegue assim nenhuma
informação enviar seus pacotes em um tamanho menor, nem obtém uma confirmação TCP
que seus pacotes eram bem sucedidos. Subseqüentemente, o remetente então envia
novamente continuamente o quadro no mesmo grande tamanho, mas nunca alcança o
destino, tendo por resultado uma circunstância conhecida como um “buraco negro.”
 
Use o utilitário de configuração da Web para configurar o Jumbo Frames, e escolha o 
gerenciamento de porta > as configurações de porta e escolha a Segurança > a recusa dos
ajustes da série do > segurança da prevenção do serviço para configurar a prevenção DoS.
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