
Configuração de perfil MACILENTO de QoS no
Roteadores RV180 e RV180W 

Objetivo
 

O Qualidade de Serviço (QoS) permite o transporte do tráfego com requisitos especiais. O
limite de largura de banda estabelece a velocidade em que os dados são enviados de um
host. Um perfil da largura de banda pode ser usado para limitar o tráfego da parte externa
assim que impede que os usuários LAN se usem acima de toda a largura de banda do link
de Internet.
 
Este artigo explica as etapas para a configuração de perfil MACILENTO de QoS no
roteador.
  

Dispositivos aplicáveis
 

•RV180 
•RV180W
  

Configuração de perfil MACILENTO de QoS
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração para escolher QoS > perfis MACILENTOS de QoS.
A página MACILENTO dos perfis de QoS abre. Tem os seguintes ajustes:
 

 
• Configurações globais — As configurações globais consistem em dois campos:
 

– QoS MACILENTO — Verifique este campo para permitir perfis MACILENTOS de QoS.



Adicionar então perfis na lista MACILENTO da tabela dos perfis de QoS.
 
– Modo MACILENTO de QoS — Clique a prioridade para fazer a prioridade do modo
baseada ou para clicar o limite de taxa para fazer o modo como a taxa baseou.
 

A seção dos ajustes da atribuição da largura de banda prioritária consiste nos seguintes
ajustes:
 

 
• Alta prioridade — Incorpore a porcentagem para a alta prioridade
 
• Prioridade média — Incorpore a porcentagem para a prioridade média
 
• Prioridade baixa — Incorpore a porcentagem para a prioridade baixa
 
• Totalize a largura de banda MACILENTO (do Internet) — Incorpore a largura de banda
total de WAN da maneira prevista pelo ISP.
 

 
O QoS MACILENTO perfila a tabela alista os perfis MACILENTOS de QoS para o
dispositivo e facilita a maneira de fazer diversas operações nos perfis MACILENTOS de
QoS. Tem os seguintes campos:
 



 
• Nome — O nome definido pelo utilizador para o perfil da largura de banda.
 
• Prioridade — Mostra a prioridade selecionada.
 

 
• Taxa da largura de banda mínima — Incorpore a taxa da largura de banda mínima aos
kbps.
 
• Taxa da largura de banda máxima — Incorpore a taxa da largura de banda máxima aos
kbps.
 

As ações que podem ser recolhidas os perfis de WAN QoS são como segue:
 

 
• Adicionar — Abre a página MACILENTO da configuração de QoS para adicionar um perfil
da largura de banda.
 
• Edite — Abre a página MACILENTO da configuração de QoS para editar um perfil da
largura de banda.
 
• Verifique a caixa no encabeçamento da primeira coluna — isto seleciona todos os perfis
de Qos na tabela.
 
• Supressão — Suprime do perfil ou dos perfis selecionados da largura de banda.
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