
Configuração de perfil MACILENTO e
emperramento de QoS no Firewall RV120W
VPN 

Objetivo
 

A largura de banda do tráfego que flui da rede segura (LAN) à rede insegura (WAN) pode
ser dada forma se os perfis da largura de banda são usados. Você pode usar um perfil da
largura de banda para limitar a taxa que o tráfego de saída está enviado em. Isto impede o
consumo de toda a largura de banda do link de Internet pelos usuários LAN.
 
A configuração de perfil da largura de banda consiste na capacidade para permitir a
característica do controle de largura de banda do utilitário de configuração da Web. Isto
permite a personalização de um perfil e determina quanto da largura de banda total pode
ser consumido para cada perfil criado. Depois que você cria um perfil MACILENTO de QoS,
você deve ligar o perfil a um seletor do tráfego. Trafique que combina o seletor do tráfego
segue as regras do perfil encadernado.
 
O objetivo deste documento é ajudar a configurar perfis da largura de banda em um Firewall
RV120W VPN.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV120W
  

Versão de software
 

• 1.0.4.10
  

Configurar perfis da largura de banda
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha QoS > perfis MACILENTOS
de QoS. A página MACILENTO dos perfis de QoS abre:
 



  
Configurações globais
 

Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo MACILENTO de QoS
para permitir QoS MACILENTO.
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio desejado no campo de modo MACILENTO de QoS. Esta
opção define o tipo de perfil da largura de banda.
 

• Prioridade — Este modo permite a designação de uma porcentagem da largura de banda
total de WAN baseado na prioridade.
 
• Limite de taxa — Este modo permite a designação da quantidade máxima de largura de
banda distribuída para um perfil.
 

Nota: Uma janela de aviso parece que estados se as mudanças de modos MACILENTOS
de QoS a configuração de QoS MACILENTO precedente são restauradas então. Clique em
OK para continuar.
 
Timesaver: Salte as etapas 4 e 5 se o limite de taxa é escolhido.
  

Atribuição da largura de banda prioritária
 

Etapa 4. Se você escolheu a prioridade em etapa 3, incorpore a prioridade para este perfil
(ponto baixo, media, ou elevação) à área dos ajustes da atribuição da largura de banda
prioritária.
 

• Alto — Incorpore a alocação de largura de banda. Esta é a largura de banda atribuída ao
tráfego prioritário da classe (61-100).
 
• Media — Incorpore a alocação de largura de banda. Esta é a largura de banda atribuída
ao tráfego da classe da prioridade média (31-60).



• Baixo — Incorpore a alocação de largura de banda. Esta é a largura de banda atribuída
ao tráfego de baixa prioridade da classe (10-30).
 

Etapa 5. No campo MACILENTO total da largura de banda do Internet, incorpore a largura
de banda desejada a ser atribuída ao perfil (1-100). A alocação de largura de banda
apropriada permite a aplicação a mais eficiente de perfis de QoS. A largura de banda total
de WAN é a quantidade inteira de dados que estão sendo retransmitidos a e da rede em
qualquer momento.
  

Tabela MACILENTO do perfil de QoS
 

Etapa 6. O clique adiciona para adicionar um perfil novo da largura de banda.
 
Etapa 7. Dê entrada com o nome de perfil no campo de nome. O nome é usado para
identificar e associar o perfil para traficar critérios de seleção.
 

 
Etapa 8. Se o modo MACILENTO de QoS da prioridade foi escolhido em etapa 3, escolha o
tipo de perfil limitar a largura de banda por alto, pelo media ou pela prioridade baixa do tipo
lista de drop-down da prioridade. Esta é a prioridade aplicada ao perfil de QoS.
 



 
Etapa 9. Se você escolheu o limite de taxa em etapa 3, incorpore as taxas do mínimo e da
largura de banda máxima aos kilobits por segundo. Estes campos são as taxas da largura
de banda que são aplicadas ao perfil de QoS.
 
Etapa 10. (opcional) para editar um perfil de QoS, para verificar o perfil desejado, para clicar
então edita, edita os campos desejados, e clica a salvaguarda.
 
Etapa 11. (opcional) para suprimir de um perfil de QoS, para verificar o perfil desejado, para
clicar então a supressão, para editar os campos desejados, e para clicar a salvaguarda.
 
Etapa 12. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
  

Emperramento do perfil
 

Uma vez que um perfil de WAN QoS é criado, deve ser limitado a um seletor do tráfego. Um
seletor do tráfego pode ser configurado para aplicar-se para traficar baseado no intervalo de
endereço IP, no MAC address, no VLAN, no DSCP, ou no SSID. Todo o tráfego que
combinar o seletor do tráfego seguirá as regras do perfil.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha QoS > emperramento do perfil
. A página MACILENTO dos perfis de QoS abre:
 
Nota: O acesso à página obrigatória do perfil pode igualmente ser alcançado por um clique
no botão obrigatório do perfil configurar na página MACILENTO do perfil de QoS.
 



 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar um emperramento novo do perfil. A página 
obrigatória do perfil reabre com campos novos:
 

 
Etapa 3. No campo disponível dos perfis, escolha o perfil MACILENTO de QoS ligar para
baixo da lista de gota.
 
Etapa 4. No campo do serviço, escolha o serviço que é aplicável da lista de gota para baixo.
 



 
Etapa 5. No fósforo do seletor do tráfego datilografe o campo, escolhem o seletor do tráfego
usar-se para ligar o tráfego ao perfil.
 

• Intervalo de endereço IP — Incorpore os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT começando e de término aos campos começando e de término do endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Isto liga o tráfego que combina um IP na escala, ao
perfil especificado.
 
• MAC address — Incorpore o MAC address ao campo do MAC address. Isto liga o tráfego
que combina o MAC address, ao perfil especificado.
 
• VLAN — Escolha o ID de VLAN no roteador da lista de drop-down do ID de VLAN.
Trafique que combina o ID de VLAN está limitado ao perfil especificado.
 
• DSCP — Incorpore o valor DSCP ao campo de valor DSCP (0-63). Trafique que tem o
DSCP é limitado ao perfil especificado.
 
• SSID — Escolha o SSID que o seletor se aplica dos SSID disponíveis deixa cair para
baixo a lista. O tráfego do SSID é limitado ao perfil especificado.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
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