
Configuração de controle de tempestade em
switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

Uma tempestade do tráfego ocorre quando os pacotes inundam o LAN que causa muito
tráfego e derruba o desempenho da rede. Quando a transmissão, o Multicast, ou os quadros
do unicast desconhecido são recebidos, está duplicada e uma cópia é enviada a diversos ou
a todas as portas de saída. Por isto, um pacote é transformado em muitos, que podem
causar uma tempestade do tráfego.
 
O controle de tempestade do tráfego verifica os níveis do tráfego de entrada com o ponto
inicial que está configurado e a porta rejeita o tráfego depois que este ponto inicial é
alcançado. A porta é obstruída até as gotas do nível de tráfego abaixo do nível de ponto
inicial. Em seguida que ele outra vez para a frente normalmente. A finalidade deste artigo é
explicar as etapas para a configuração do controle de tempestade no switch empilhável do
Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Configuração de controle de tempestade
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > o controle de
tempestade. A página do controle de tempestade abre:
 



 

 
Etapa 2. Clique uma porta e o clique edita. A página do controle de tempestade da edição é
mostrada.
 

 
Etapa 3. (opcional) escolhe a porta da lista de drop-down à direita da relação a fim permitir o
controle de tempestade.
 
Etapa 4. A verificação permite à direita do controle de tempestade a fim permitir o controle



de tempestade.
 
Etapa 5. Incorpore o valor desejado ao campo do ponto inicial da taxa do controle de
tempestade. Esta é a taxa máxima, nos kilobits por segundo, em que os pacotes podem ser
enviados. O padrão para este ponto inicial é 10,000 para dispositivos FE e 100,000 para
dispositivos GE.
 
Etapa 6. Clique um dos botões de rádio no campo de modo do controle de tempestade para
definir que tráfego é contado para o ponto inicial.
 

• Unicast desconhecido, Multicast & transmissão — A transmissão, o Multicast, e o tráfego
do unicast desconhecido são contados para o limiar de largura de banda.
 
• Multicast & transmissão — A transmissão e o tráfego multicast são contados para o limiar
de largura de banda.
 
• Transmissão somente — Somente o tráfego de broadcast é contado para o limiar de
largura de banda.
 

Etapa 7. O clique aplica-se e o controle de tempestade é alterado e o arquivo de
configuração running é atualizado.
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