
Configuração de ajustes MACILENTOS da fila
do Qualidade de Serviço (QoS) nos dispositivos
da segurança integrada do ISA500 Series 

Objetivo
 

O Qualidade de Serviço (QoS) permite o dispositivo de rede de proporcionar o melhor
serviço ao tráfego de rede selecionado. Ajuda a dar a prioridade ao tráfego baseado no tipo
de dados e a atrasar dados sensíveis, tais como os dados de voz e a viver córrego, que são
dados a prioridade mais alta comparada a outros tipos de dados. QoS igualmente ajuda
com gerenciamento de largura de banda. O Tratamento de Congestionamento é uma das
técnicas de QoS que oferecem o melhor serviço de rede ao tráfego selecionado durante o
tráfego de rede alto. O Tratamento de Congestionamento usa o Enfileiramento na relação
dos dispositivos de rede para acomodar o congestionamento temporário que armazena os
pacotes adicionais nos bufferes até que a largura de banda se torne disponível. A
configuração das filas assegura-se de que o tráfego mais prioritário obtenha prestado
serviços de manutenção em período da congestão.
 
O objetivo deste original é explicar como configurar as filas na interface WAN dos
dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series para segurar o tráfego (que parte) da
saída.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Ajustes MACILENTOS da fila
 

Nota: Você pode precisar de permitir QoS MACILENTO de configurar os ajustes da fila na
interface WAN. Para encontrar mais sobre como permitir o QoS MACILENTO, refira por
favor o artigo, ajustes gerais do Qualidade de Serviço (QoS) em dispositivos da segurança
integrada do ISA500 Series.
  

Configuração de ajustes MACILENTOS da fila
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha trabalhos em rede >
QoS > ajustes MACILENTOS de QoS > de fila. A página dos ajustes da fila abre:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=3084


 
A ferramenta de segurança apoia duas interfaces WAN e cada interface WAN contém seis
filas (Q1 ao Q6) que estão listadas sob o nome da coluna da tabela dos ajustes da fila. A
página dos ajustes da fila permite que você configure os ajustes da fila para cada porta
MACILENTO separadamente.
 
Qualquer das seguintes três configurações dos ajustes da fila é possível na porta
MACILENTO, e cada um pode ser feito para uma interface WAN particular.
 

• Prioridade estrita (SP) — O tráfego na fila a mais prioritária (Q1) está transmitido
primeiramente, seguido pelo seguinte o mais baixo na fila quando o tráfego em cada fila é
terminado. A fila com o número o mais alto é dada a prioridade mais alta de modo que o
tráfego seja enviado primeiramente da fila numerada a mais alta.
 
• Arredondamento robin tornado mais pesado (WRR) — O tráfego na fila é transmitido com
base nos pesos atribuídos à fila. Mais pacotes são enviados de uma fila com um peso
mais alto.
 
• Low Latency Queuing (LLQ) — Inclui técnicas da fila SP e WRR para fornecer o
Enfileiramento de prioridade estrita (PQ) ao Class-Based Weighted Fair Queuing
(CBWFQ). O Q1 (a fila a mais prioritária) é configurado sob o modo SP e as filas do Q2 ao
Q6 é configurado sob o modo WRR. Os dados sensíveis do atraso (tais como a Voz) são
dados a preferência e enviados através do Q1 sobre o outro tráfego.
  

Ajustes da fila da prioridade estrita WAN1
 



 
Etapa 1. Clique o botão de rádio da prioridade estrita (SP) sob a área da fila WAN1 para
configurar as filas do WAN1 baseadas nos ajustes de prioridade estrita.
 
Etapa 2. (opcional) para a identificação fácil da prioridade das filas, incorpora a breve
descrição sobre a prioridade para cada fila aos campos correspondentes da fila sob a
coluna da descrição da fila da tabela dos ajustes da fila.
 
Etapa 3. Enrole para baixo a página dos ajustes da fila, e clique a salvaguarda para salvar
as configurações atual.
  
Ajustes tornados mais pesados da fila WAN1 do arredondamento robin (WRR)
 

 
Etapa 1. Clique o botão de rádio tornado mais pesado do arredondamento robin (WRR) sob
a área da fila WAN1 para configurar as filas do WAN1 baseadas nos ajustes da fila WRR.
 
Etapa 2. Incorpore a porcentagem (peso) para cada fila aos campos correspondentes sob a
coluna redonda tornada mais pesada da tabela dos ajustes da fila.
 



Etapa 3. (opcional) para a identificação fácil da prioridade das filas, incorpora a breve
descrição sobre a prioridade para cada fila aos campos correspondentes da fila sob a
coluna da descrição da fila da tabela dos ajustes da fila.
 
Etapa 4. Enrole para baixo a página dos ajustes da fila e clique a salvaguarda para salvar as
configurações atual.
  
Ajustes da fila do Low Latency Queuing (LLQ) WAN1
 

 
Etapa 1. Clique o botão de rádio do Low Latency Queuing (LLQ) sob a área da fila WAN1 
para configurar as filas do WAN1 baseadas nos ajustes LLQ.
 
Nota: Uma porta MACILENTO apoia até uma largura de banda de 10,000,000 kbps.
 
Etapa 2. Sob a coluna do Enfileiramento da latência baixa da fila os ajustes apresentam,
incorporam a quantidade desejada de largura de banda (kbps) ao campo Q1 (o Q1 é a fila a
mais prioritária).
 
Etapa 3. Sob a coluna do Enfileiramento da latência baixa da fila os ajustes apresentam,
incorporam as porcentagens desejadas (pesos) aos campos que correspondem do Q2 ao
Q6. A largura de banda remanescente (a largura de banda do Q1 subtraída da largura de
banda máxima) é atribuída às filas (Q2 ao Q6) baseadas nos pesos configurados.
 
Etapa 4. (opcional) para a identificação fácil da prioridade das filas, incorpora a breve
descrição sobre a prioridade para cada fila aos campos correspondentes da fila sob a
coluna da descrição da fila da tabela dos ajustes da fila.
 
Etapa 5. Enrole para baixo a página dos ajustes da fila, e clique a salvaguarda para salvar
as configurações atual.
 
Nota: Para configurar WAN2, siga o mesmo procedimento que na configuração da fila
WAN1.
  
Detecção adiantada aleatória
 



 
Nota: Este ajuste particular deve ser configurado apesar do que você tem escolhido
previamente.
 
Etapa 1. Clique sobre o botão de rádio para permitir a característica da detecção adiantada
aleatória na ferramenta de segurança. Se não, clique fora para desabilitar a característica. O
Random Early Detection (RED) é a técnica de fuga de congestionamento que utiliza o
mecanismo de controle de congestionamento TCP. Os pacotes são deixados cair
aleatoriamente antes do congestionamento alto que sinaliza a fonte TCP para retardar a
taxa de transmissão até que todos os pacotes alcancem o destino.
 
Etapa 2. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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