
Configuração do perfil de QoS que liga no
Roteadores RV180 e RV180W 

Objetivo
 

O emperramento do perfil de QoS está usado para ligar o Wide Area Network (WAN) com
fluxo de tráfego depois que o perfil da largura de banda de QoS se estabeleceu.
 
O objetivo deste documento é explicar a tabela de ligação do perfil de QoS que alista os
seletores do tráfego para este dispositivo, e as várias operações que são associadas com o
emperramento do perfil.
  

Dispositivos aplicáveis
 

•RV180 
•RV180W
  

Versão de software
 

   Configuração do emperramento do perfil de QoS
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração para escolher o emperramento de QoS > de perfil
de QoS. A página da tabela de ligação do perfil de QoS abre: 
 

 
Nota: Um perfil da largura de banda pode ser anexado aos seletores diferentes do tráfego.
Quando um seletor do tráfego é adicionado com um perfil específico da largura de banda
anexado a ele, o tráfego para o serviço que é selecionado na configuração do seletor do
tráfego fluirá com a velocidade indicada no perfil da largura de banda que é anexado.
 
Etapa 2. Verifique a caixa no encabeçamento da primeira coluna e o clique adiciona. 
 

 
Adicionar/edita o perfil que a página de configuração obrigatória abre: 
 

   •v1.0.4.14 - RV180W



 
Etapa 3. Escolha previamente um perfil da largura de banda configurada ligar este seletor
do tráfego no campo disponível dos perfis. 
 

 
Nota: Clique sobre o botão do perfil configurar para configurar perfis novos ou para editar o
perfil existente.
 
Etapa 4. Escolha o serviço desejado a ser aplicado ao perfil selecionado no campo do 
serviço. 
 

 
Nota: Se o serviço desejado não está disponível, crie um serviço feito sob encomenda na
página do Firewall.
 
Etapa 5. Escolha o seletor do tráfego desejado usar-se para ligar o tráfego ao perfil no tipo 
campo do fósforo do seletor do tráfego. 
 

 
Nota: Segundo o seletor do tráfego escolhido, continue às seguintes etapas em



conformidade.
 
Etapa 6. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT começando da
escala dada ao campo começando do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT. 
 

 
Nota: Este campo está somente disponível se o intervalo de endereço IP é selecionado na
etapa 5.
 
Etapa 7. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do término da
escala dada ao campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do término. 
 

 
Nota: Este campo está somente disponível se o intervalo de endereço IP é selecionado na
etapa 5.
 
Etapa 8. Incorpore o MAC address para o PC ou um dispositivo do cliente Wireless a que a
largura de banda tem que ser atribuída no campo do MAC address. 
 



 
Nota: Este campo está somente disponível se o MAC address é selecionado na etapa 5.
 
Etapa 9. Escolha a rede de área local virtual (VLAN) ID no roteador a que o seletor do
tráfego se aplica no campo do ID de VLAN. 
 

 
Nota: Este campo está somente disponível se o VLAN é selecionado na etapa 5.
 
Etapa 10. Incorpore o valor do Differentiated Service Code Point (DSCP) para dar a
prioridade ao tráfego no campo de valor DSCP. A escala é de 0-63. 
 



 
Nota: Este campo está somente disponível se o DSCP é selecionado na etapa 5.
 
Etapa 11. Escolha o Service Set Identifier (SSID) que o seletor do tráfego aplica aos SSID
no campo disponível. O SSID é o nome do Wireless Local Area Network (WLAN). Todos os
dispositivos Wireless devem usar o mesmo SSID para se comunicar um com o otro. 
 

 
Nota: Este campo está somente disponível se o SSID é selecionado na etapa 5.
 
Etapa 12. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. 
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