
Ajustes MACILENTOS do seletor do tráfego do
Qualidade de Serviço (QoS) (classificação) em
dispositivos da segurança integrada do ISA500
Series 

Objetivo
 

O seletor/classificação do tráfego classifica o tráfego enquanto passa através das conexões
de WAN. Estas Classificações de tráfego fazem o tráfego fácil identificar para outros
recursos tais como perfis da política de QoS. Este artigo explica como configurar o
seletor/classificação do tráfego em dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
 
Nota: Para configurar o QoS para o seletor do tráfego, o QoS MACILENTO deve ser
permitido. Para saber mais sobre como permitir WAN QoS refira por favor os ajustes gerais
do Qualidade de Serviço (QoS) do artigo em dispositivos da segurança integrada do ISA500
Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

Versão de software
 

• 1.2.15
  

Ajustes do seletor do tráfego
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha trabalhos em rede >
QoS > seletor MACILENTO de QoS > de tráfego (classificação). A página do seletor do
tráfego (classificação) abre:
 



 
Etapa 2. Na tabela dos seletores do tráfego, o clique adiciona. O seletor do tráfego -
Adicionar/edite o indicador aparece.
 

 
Etapa 3. No campo de nome de classe, dê entrada com um nome para a classe a que o
tráfego é classificado.
 
Etapa 4. Da lista de drop-down do endereço de origem, escolha um endereço de origem
para que o tráfego é classificado. Você pode selecionar de uma lista predefinida de
configurações disponíveis ou você pode criar seu próprio endereço baseado em sua
exigência. Para saber configurar um endereço novo, refira a subseção criam um endereço
novo ou criam um grupo de endereço novo.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down do endereço de destino, escolha um endereço de destino
para que o tráfego é classificado. Você pode selecionar de uma lista predefinida de
configurações disponíveis ou você pode criar seu próprio endereço baseado em sua



exigência. Para saber configurar um endereço novo, refira a subseção criam um endereço
novo ou criam um grupo de endereço novo.
 
Etapa 6. Da fonte preste serviços de manutenção à lista de drop-down, escolhem um
serviço da fonte para que o tráfego é classificado. Você pode selecionar de uma lista
predefinida de configurações disponíveis ou você pode criar seu próprio serviço baseado
em sua exigência. Para saber configurar um serviço novo, refira a subseção criam um
serviço novo.
 
Etapa 7. Da lista de drop-down do serviço de destino, escolha um serviço de destino para
que o tráfego é classificado. Você pode selecionar de uma lista predefinida de
configurações disponíveis ou você pode criar seu próprio serviço baseado em sua
exigência. Para saber configurar um serviço novo, refira a subseção criam um serviço novo.
 
Etapa 8. Para classificar o tráfego baseado em valores DSCP, escolha um valor DSCP da
lista esquerda DSCP e clique-o – >. Para remover um valor DSCP do filtro da classe,
escolha a classe da lista direita e do clique DSCP < –. Um valor do Differentiated Services
Code Point (DSCP) indica que tipo de tráfego do serviço tem.
 
Etapa 9. Da lista de drop-down de CoS, escolha um valor do Classe de serviço (CoS) que
indique que o nível da prioridade que o tráfego tem. O tráfego é classificado para o valor de
CoS. 0 são a mais baixa prioridade, e 7 é a prioridade mais alta.
 
Etapa 10. Da lista de drop-down VLAN, escolha um VLAN para que o tráfego é classificado.
 
Nota: Para saber configurar um VLAN refira os ajustes da rede de área local virtual do artigo
 (VLAN) em dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
 
Etapa 11. APROVAÇÃO do clique. A página do seletor do tráfego (classificação) reaparece.
 

 
Etapa 12. Click Save.
  

Crie um endereço novo
 



 
 
Etapa 1. Escolha criam um endereço novo da lista de drop-down do endereço para criar um
objeto do endereço. O endereço - Adicionar/edite o indicador aparece.
 

 
 
Etapa 2. Dê entrada com o nome para o objeto do endereço no campo de nome.
 
Etapa 3. Escolha o tipo de endereço e incorpore a informação correspondente
 

• Host — Incorpore o IP address do host ao campo do IP address. Isto define um host
único por seu IP address.
 
• Escala — Incorpore o IP address começando ao campo começando do IP address e o
endereço do término no campo do IP address do término. Isto define uma escala dos
endereços IP contíguos.
 
• MAC — Incorpore o MAC address ao campo MAC.
 
• Rede — Incorpore o IP address da sub-rede ao campo do IP address e o endereço de



broadcast no campo do netmask. Um pouco do que sendo limitado por delimitadores
superiores e mais baixos especificados da escala, os limites são definidos por um netmask
válido.
 

Etapa 4. APROVAÇÃO do clique para salvar a configuração.
  

Crie um grupo de endereço novo
 

 
 
Etapa 1. Escolha criam um grupo de endereço novo da lista de drop-down do endereço para
criar uma escala de endereço. O endereço - Adicionar/edite o indicador aparece.
 

 
Etapa 2. Dê entrada com o nome do grupo no campo de nome do grupo.
 
Etapa 3. Escolha uma configuração da lista disponível e clique-a - > para selecionar a
configuração
 
Etapa 4. APROVAÇÃO do clique a salvar.



Crie um serviço novo
 

 
Etapa 1. Para criar um serviço novo escolha criam um serviço novo da lista de drop-down
dos serviços. O indicador do endereço/serviço aparece.
 

 
Etapa 2. Dê entrada com o nome do serviço no campo de nome.
 
Etapa 3. Escolha o protocolo da gota-para baixo do protocolo
 

— TCP – Inscreva o número de porta começando no começo do intervalo de porta e o
número de porta do término no campo da extremidade de intervalo de porta.
Transmission Control Protocol(TCP) é um protocolo de transporte no TCP/IP que se
assegura de que a mensagem esteja enviada exatamente.
 
— UDP – Inscreva o número de porta começando no campo do começo do intervalo de
porta e o número de porta do término no campo da extremidade de intervalo de porta. O
User Datagram Protocol (UDP) é um protocolo dentro do conjunto de protocolos TCP/IP
que está usado no lugar do TCP quando uma entrega confiável não é exigida.
 
— ambos (TCP/UDP) – Inscreva o número de porta começando no campo do começo do



intervalo de porta e o número de porta do término no campo da extremidade de intervalo
de porta. Usa o TCP e o UDP.
 

Etapa 4. APROVAÇÃO do clique a salvar.
 
Nota: Para saber configurar QoS MACILENTO e enfileirar ajustes, refira a configuração do 
artigo de ajustes MACILENTOS da fila do Qualidade de Serviço (QoS) nos dispositivos da
segurança integrada do ISA500 Series, e para a configuração de ajustes MACILENTOS da
política de QoS, referem os ajustes dos perfis da política do Qualidade de Serviço (QoS) do
Wide Area Network (WAN) do artigo no dispositivo da segurança integrada do ISA500
Series.
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