
Proteção da taxa SYN no Switches controlado
300 Series 

Objetivo
 

A recusa da prevenção do serviço (DOS) é uma tecnologia de rede que aumente a
segurança de rede. A proteção da taxa SYN é uma característica da prevenção DOS que
limite o número de pacotes SYN que uma porta ou uma RETARDAÇÃO podem receber. Isto
é usado para impedir inundações de SYN em uma rede. As inundações de SYN são um tipo
de ataque DOS que ocorre quando um atacante envia pacotes de requisição múltiplos SYN
a uma rede. Isto sobrecarrega os recursos da rede que faz a rede sem resposta ao tráfego
real.
 
Para utilizar esta característica, a prevenção DoS deve ser permitida à prevenção do nível
de sistema e do Relação-nível na página dos ajustes da série da Segurança. Refira os 
ajustes da série da Segurança do artigo no Switches controlado 300 Series para mais
informação.
 
Este artigo explica como configurar e aplicar um limite de taxa SYN a uma relação no
Switches controlado 300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Proteção da taxa SYN
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > a recusa da
proteção da prevenção do serviço > da taxa SYN. A página da proteção da taxa SYN abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar a proteção da taxa SYN. O indicador da proteção
da taxa adicionar SYN aparece.
 



 
Etapa 3. Clique o botão de rádio que corresponde com a interface desejada no campo da
relação.
 

• Porta — Da lista de drop-down da porta escolha a porta que a proteção da taxa SYN se
aplicará a.
 
• RETARDAÇÃO — Da lista de drop-down da RETARDAÇÃO escolha a RETARDAÇÃO
que a proteção da taxa SYN se aplicará a.
 

Etapa 4. Clique o botão de rádio que corresponde ao endereço desejado do IPv4 no campo
do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Os pacotes destes endereços IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT serão limitados pela proteção da taxa SYN.
 

• Definido pelo utilizador — Incorpore um endereço do IPv4.
 
• Todos os endereços — Todos os endereços do IPv4 se aplicam.
 

Etapa 5. Clique o botão de rádio que corresponde à máscara de rede desejada no campo
da máscara de rede.
 

• Máscara — Incorpore a máscara de rede ao formato de endereço IP. Isto definirá a
máscara de sub-rede para o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
• Comprimento de prefixo — Incorpore o comprimento de prefixo (inteiro na escala de 0 a
32). Isto definirá a máscara de sub-rede pelo comprimento de prefixo para o endereço IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 

Etapa 6. Incorpore um valor ao campo do limite de taxa SYN. Este é o número máximo de
pacotes SYN que a relação pode receber por segundo.
 
Etapa 7. O clique aplica-se. O limite de taxa SYN é aplicado à relação.
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