
Ajustes MACILENTOS da medida de tráfego no
dispositivo da segurança integrada do ISA500
Series 

Objetivo
 

A medida de tráfego MACILENTO permite que você controle a quantidade de tráfego que
ocorre em conexões de WAN e meça o tráfego. A medida de tráfego MACILENTO pode ser
configurada para conexões preliminares e do WAN secundário. Este artigo explica como
configurar a medida de tráfego MACILENTO nos dispositivos da segurança integrada do
ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• 1.1.14
  

Ajustes MACILENTOS da medida de tráfego
 
Medida de tráfego MACILENTO preliminar
 

Este procedimento explica como configurar ajustes MACILENTOS da medida de tráfego
para a conexão de WAN preliminar
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha trabalhos em rede >
WAN > medida de tráfego > WAN preliminar que mede do menu de navegação do lado
esquerdo. A página de medida MACILENTO preliminar abre:
 



 
Etapa 2. Clique sobre o botão de rádio para permitir o medidor de tráfego para a conexão de
WAN preliminar.
 
Etapa 3. Da lista de drop-down do limite do tráfego escolha uma opção para que o tipo de
tráfego limite.
 

• Ambos sentidos — Esta opção compartilha do mesmo limite mensal entre a transferência
e o tráfego da transferência de arquivo pela rede.
 
• Transferência somente — Esta opção limita somente o tráfego da transferência.
 
• Nenhum limite — Esta opção não coloca nenhuns limites na quantidade de tráfego na
conexão de WAN preliminar. Nenhuma configuração mais adicional pode ser feita para
esta opção; salvaguarda do clique para salvar mudanças.
 



 
Etapa 4. No campo mensal do limite, incorpore quantos GB do tráfego podem ocorrer em
um mês antes que o tráfego esteja obstruído.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down do contador de tráfego, escolha uma opção para quando o
contador de tráfego é restaurado.
 

• Reinício agora — Esta opção restaura o contador assim que as mudanças salvar.
 



 
• Horas específicas — Esta opção restaura o contador cada mês em um dia e em uma
estadia específicos. Incorpore a hora e o minuto do dia para restaurar o contador nos
campos HH e milímetro e para escolhê-lo que dia do mês da lista de drop-down do dia.
 

Etapa 5. No email da emissão relate o campo, clicam um botão de rádio.
 

• Em — Esta opção envia uma notificação pelo email quando o contador é restaurado.
 
• Fora de — Esta opção não envia uma notificação pelo email quando o contador é
restaurado.
 

Etapa 6. Da lista de drop-down do bloco de tráfego, escolha uma opção.
 

• Todo o tráfego — Esta opção obstrui todo o tráfego na conexão de WAN quando o limite
é alcançado.
 
• Todo o tráfego exceptua o email — Esta opção obstrui todo o tráfego na conexão de
WAN à exceção do tráfego do email quando o limite é alcançado.
 

Etapa 7. No campo do alerta do email, clique um botão de rádio.
 

• Em — Esta opção envia uma notificação quando o limite mensal foi alcançado.
 
• Fora de — Esta opção não envia uma notificação quando o limite mensal foi alcançado.
 

A área de tráfego do Internet indica a informação importante sobre a conexão de WAN
preliminar.



• Data de início/tempo — Este campo indica os dados que o medidor de tráfego esteve
ligado ou a última vez onde o medidor foi restaurado.
 
• Volume de tráfego de saída — Este campo indica uma quantidade no MB do tráfego
transferido arquivos pela rede na conexão de WAN preliminar.
 
• Volume de tráfego de entrada — Este campo indica uma quantidade no MB do tráfego
transferido na conexão de WAN preliminar.
 
• Média pelo dia — Este campo indica o valor médio do tráfego no MB na conexão de
WAN.
 
• Tráfego utilizado — Este campo indica uma quantidade na porcentagem do limite mensal
que foi usado.
 

Etapa 8. Salvaguarda do clique.
  

Medida de tráfego do WAN secundário
 

Este procedimento explica como configurar ajustes MACILENTOS da medida de tráfego
para a conexão do WAN secundário
 
Etapa 1. Use o utilitário de configuração do ISA500 Series para escolher trabalhos em rede
> WAN > medida de tráfego > medida do WAN secundário. A página de medida do WAN
secundário abre:
 

 



Etapa 2. Clique sobre o botão de rádio para permitir o medidor de tráfego para a conexão do
WAN secundário.
 
Etapa 3. Da lista de drop-down do limite do tráfego escolha uma opção para que o tipo de
tráfego limite.
 

• Ambos sentidos — Esta opção compartilha do mesmo limite mensal entre a transferência
e o tráfego da transferência de arquivo pela rede.
 
• Transferência somente — Esta opção limita somente o tráfego da transferência.
 
• Nenhum limite — Esta opção não coloca nenhuns limites na quantidade de tráfego na
conexão do WAN secundário. Nenhuma configuração mais adicional pode ser feita para
esta opção; salvaguarda do clique para salvar mudanças.
 

 
 
Etapa 4. No campo mensal do limite, incorpore quantos GB do tráfego podem ocorrer em
um mês antes que o tráfego esteja obstruído.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down do contador de tráfego, escolha uma opção para quando o
contador de tráfego é restaurado.
 

• Reinício agora — Esta opção restaura o contador assim que as mudanças salvar.
 



 
• Horas específicas — Esta opção restaura o contador cada mês em um dia e em uma
estadia específicos. Incorpore a hora e o minuto do dia para restaurar o contador nos
campos HH e milímetro e para escolhê-lo que dia do mês da lista de drop-down do dia.
 

Etapa 5. No email da emissão relate o campo, clicam um botão de rádio.
 

• Em — Esta opção envia uma notificação pelo email quando o contador é restaurado.
 
• Fora de — Esta opção não envia uma notificação pelo email quando o contador é
restaurado.
 

Etapa 6. Da lista de drop-down do bloco de tráfego, escolha uma opção.
 

• Todo o tráfego — Esta opção obstrui todo o tráfego na conexão de WAN quando o limite
é alcançado.
 
• Todo o tráfego exceptua o email — Esta opção obstrui todo o tráfego na conexão de
WAN à exceção do tráfego do email quando o limite é alcançado.
 

Etapa 7. No campo do alerta do email, clique um botão de rádio.
 

• Em — Esta opção envia uma notificação quando o limite mensal foi alcançado.
 
• Fora de — Esta opção não envia uma notificação quando o limite mensal foi alcançado.
 

A área de tráfego do Internet indica a informação importante sobre a conexão do WAN
secundário.



• Data de início/tempo — Este campo indica os dados que o medidor de tráfego esteve
ligado ou a última vez onde o medidor foi restaurado.
 
• Volume de tráfego de saída — Este campo indica uma quantidade no MB do tráfego
transferido arquivos pela rede na conexão do WAN secundário.
 
• Volume de tráfego de entrada — Este campo indica uma quantidade no MB do tráfego
transferido na conexão do WAN secundário.
 
• Média pelo dia — Este campo indica o valor médio do tráfego no MB na conexão de
WAN.
 
• Tráfego utilizado — Este campo indica uma quantidade na porcentagem do limite mensal
que foi usado.
 

Etapa 8. Salvaguarda do clique.
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