
Configuração do perfil do Qualidade de Serviço
(QoS) que liga em RV120W e em RV220W 

Objetivo
 

Transporte das licenças do Qualidade de Serviço (QoS) do tráfego com requisitos
exclusivos. Faz com que as redes de computador tornem-se úteis como uma rede telefônica
e apoiem-se aplicativos novos. O emperramento do perfil de QoS está usado para ligar o
Wide Area Network (WAN) com a pasta do fluxo de tráfego depois que o perfil da largura de
banda de QoS se estabeleceu. Um seletor do tráfego permite uma identificação eficiente de
protocolos conhecidos encabeçamentos na camada de transporte do IPv4 e do IPv6 como o
TCP e o UDP. Um usuário pode configurar perfis MACILENTOS de QoS para controlar a
taxa em que o dispositivo transmitirá dados. Por exemplo, o tráfego de saída é ajudá-lo a
impedir que os usuários LAN consumam toda a largura de banda do link de Internet.
 
Este artigo explica como configurar emperramentos do perfil do Qualidade de Serviço (QoS)
no RV120W e no RV220W.
 
Nota: O usuário deve permitir WAN QoS e ter pelo menos um perfil MACILENTO de QoS
configurado antes que possam executar esta configuração. Refira a configuração do artigo
do perfil do Qualidade de Serviço (QoS) que liga em RV120W e em RV220W para obter
mais informações sobre de como fazer isto.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Configuração obrigatória do perfil QoS
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web para escolher QoS > emperramento do
perfil. A página obrigatória do perfil abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona. Adicionar/edita o perfil que a janela de configuração obrigatória 
aparece:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=1395
ukp.aspx?vw=1&articleid=1395


 
Etapa 3. Escolha previamente um perfil da largura de banda configurada ligar a este seletor
do tráfego. Clique o perfil configurar para configurar perfis novos ou para editar o perfil
existente.
 

 
Etapa 4. Escolha o serviço da lista de drop-down do serviço. Um so ervice fornece a
quantidade máxima de flexibilidade e de controle sobre um determinado perfil. Isto permite
que um usuário cancele os valores da identidade que estão no server na altura da
associação.
 



 
Etapa 5. Escolha o seletor do tráfego do tipo lista de drop-down do fósforo do seletor do
tráfego. O seletor do tráfego permite uma identificação eficiente de protocolos conhecidos
encabeçamentos na camada de transporte do IPv4 e do IPv6 como o TCP e o UDP.
 

 
Etapa 6. Se você escolheu o intervalo de endereço IP na etapa 5, incorpore o primeiro
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para o pool dos PC ou o pool dos
dispositivos do cliente Wireless ao campo começando do endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT.
 
Passo 7. Se você escolheu o intervalo de endereço IP na etapa 5, incorpore o último
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para o pool dos PC ou o pool dos
dispositivos do cliente Wireless ao campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT do término.
 



 
Etapa 8. Se você escolheu o MAC address na etapa 5, inscreva o MAC address para o PC
ou dispositivos do cliente Wireless no MAC address colocam.
 

 
 
Etapa 9. Se você escolheu o VLAN na etapa 5, escolha o ID de VLAN no roteador a que o
seletor do tráfego se aplica da lista de drop-down do ID de VLAN.
 

 
Etapa 10. Se você escolheu o DSCP na etapa 5, incorpore o valor DSCP, a escala é 0 a 63.
A prioridade do tráfego é dada ao valor menor.
 



 
Etapa 11. Se você escolheu o SSID na etapa 5 então o campo disponível SSID é permitido.
Escolha o SSID no roteador da lista de drop-down disponível SSID. Isto atribui a roteador
um SSID apropriado selecionado.
 
Etapa 12. Salvaguarda do clique para atualizar os ajustes.
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