
A política MACILENTO do Qualidade de Serviço
(QoS) perfila ajustes em dispositivos da
segurança integrada do ISA500 Series 

Objetivo
 

Os perfis da política do Qualidade de Serviço (QoS) do Wide Area Network (WAN)
controlam o tráfego com os perfis classificar-baseados. Estes perfis permitem que um
administrador utilize a largura de banda nas maneiras que são as melhores para a rede. O
perfil da política para conectar a página do mapeamento permite que um administrador
aplique perfis da política ao tráfego da interface WAN. Os perfis diferentes da política podem
ser usados para o tráfego de entrada e de saída. Esta característica controla o fluxo de
tráfego de forma eficiente e eficaz para a rede quando configurada corretamente. Todos os
dados têm uma possibilidade igual ser entregado e/ou deixado cair. Com QoS (Qualidade
de Serviço) você pode dar a prioridade ao tráfego de rede específico. Esta é uma
ferramenta útil quando a largura de banda de rede precisa de ser utilizada mais eficazmente
e de fazer o desempenho da rede mais predizível. Este artigo explica como configurar o
perfil MACILENTO da política de QoS e o perfil da política para conectar ajustes do
mapeamento para dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
 
Nota: Para saber permitir ajustes MACILENTOS de QoS refira 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
 

• 1.1.14
  

Ajustes do perfil da política de QoS
 
Ajustes da criação do perfil da política
 

Este procedimento mostra como criar um perfil da política para ajudar a regular o tráfego
através de uma interface WAN.
 
Nota: Até 32 perfis MACILENTOS da política de QoS podem ser configurados na ferramenta
de segurança.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha trabalhos em rede >
QoS >WAN QoS > perfil da política de QoS. A página do perfil da política de QoS abre:
 



 
Etapa 2. Na tabela das políticas de QoS, o clique adiciona para adicionar uma política nova. 
A política de QoS - Adicionar/edite o indicador aparece:
 

 
Etapa 3. No campo de nome da política, dê entrada com um nome para a política de QoS.
 
Etapa 4. Na aplicação esta política a colocar, clica um botão de rádio.
 

• Tráfego de entrada – Esta opção aplica a política de QoS ao tráfego de entrada.
 
• Tráfego de saída – Esta opção aplica a política de QoS ao tráfego de saída.
 

Etapa 5. Em QoS as regras de classe apresentam, clique adicionam. A regra de classe de
QoS - Adicionar/edite o indicador aparece:
 



 
Etapa 6. Da lista de drop-down da classe, escolha uma classe incluir na política.
 
Nota: Para saber configurar ajustes do seletor de classe de tráfego de QoS refira os ajustes
MACILENTOS do seletor do tráfego do Qualidade de Serviço (QoS) do artigo 
(classificação) em dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
 
Etapa 7. Da lista de drop-down da fila, escolha uma fila a que o tráfego de saída para esta
classe é enviado. Esta etapa aplica-se somente às políticas de tráfego externo. O ISA pode
ser configurado de modo que as filas múltiplas estejam usadas para guardar os quadros que
esperam para ser transmitido em uma porta externa dada, neste caso a classe de tráfego é
usada para determinar a prioridade relativa das filas. Todos os quadros de espera em uma
classe de tráfego mais alta são transmitidos antes de todos os quadros de espera de uma
classe de tráfego mais baixa. Como com prioridade do acesso, a classe de tráfego é
atribuída pelo ISA com base na prioridade de usuário entrante.
 
Etapa 8. Da lista de drop-down da marcação DSCP, escolha um valor DSCP aplicar-se ao
tráfego. O DSCP é um campo em um pacote IP que permita níveis diferentes do serviço de
ser atribuído ao tráfego de rede. O DSCP avalia a escala de 0 a 63. Um benefício do DSCP
é que tem uma escala distante maior dos valores a traçar e o mapeamento dos valores
pode ser mais específico e sofisticado. O DSCP trabalha na camada 3 do modelo OSI
(Open Systems Interconnection). Segue a mesma categorização que os valores CoS/802.1p
mas têm um interior maior cada um da escala daqueles valores.
 

– 0 a 7 — O tráfego que é tratado enquanto o melhor esforço pode ser atribuído nesta
escala. O melhor esforço. É o tipo padrão de serviço e é recomendado para o tráfego que
não é tempo real.
 
– 8 a 23 — Fundo. Todo o tráfego que é executado no fundo precisa de ser atribuído nesta
escala. Isto inclui transferências de grande escala, os jogos etc.
 
– 24 a 31 — O melhor esforço. Os dados que precisam a entrega com melhor esforço na
prioridade ordinária LAN. A rede não fornece nenhuma garantia na entrega, mas os dados
obtêm a taxa de bits não-especificada e o prazo de entrega baseados no tráfego. A
maioria de aplicativos optarão o melhor esforço.
 
– 32 a 47 — Todo o tráfego de vídeo pode ser atribuído nesta escala
 
– 48 a 63 — Esta escala é pretendida principalmente para o tráfego de voz.
 

Etapa 9. Da lista de drop-down da marcação de CoS, escolha um valor de CoS aplicar-se
ao tráfego. 0 são a mais baixa prioridade do tráfego. 7 é a prioridade mais alta do tráfego.
Esta etapa aplica-se somente às políticas de tráfego de entrada. Estes valores são
baseados na natureza do tráfego. CoS 7 é a prioridade mais alta quando CoS 0 for o mais



baixo.
 

– 7 — Controle de rede. Exigência alta conseguir completamente manter e apoiar a
infraestrutura de rede.
 
– 6 — Controle de rede inter. Real-Time Transport Protocol (RTP) do telefone LVS.
 
– 5 — Voz. Latência e tremor menos do que a Senhora 10.
 
– 4 — Vídeo. Latência e tremor menos Senhora de 100.
 
– 3 — Aplicativo crítico. Como o Session Initiation Protocol (SIP) do telefone do servidor
virtual de Linux (LVS).
 
– 2 — Esforço excelente. Os dados que precisam a entrega com melhor esforço para
usuários importantes.
 
– 1 — O melhor esforço. Os dados que precisam a entrega com melhor esforço na
prioridade ordinária LAN. A rede não fornece nenhuma garantia na entrega, mas os
dados obtêm a taxa de bits não-especificada e o prazo de entrega baseados no tráfego.
 
– 0 — Fundo. Os dados que são dados a prioridade o mais menos como transferências
de grande escala, jogos etc.
 

Etapa 10. No campo da taxa limite, incorpore o limite da largura de banda para o tráfego
que se aplica a esta classe nos kbps. Um valor de 0 indica que nenhum limite da largura de
banda existe.
 
Etapa 11. Aprovação do clique. A regra de classe de QoS - Adicionar/edite o indicador
reaparece.
 
Etapa 12. Aprovação do clique. A página do perfil da política de QoS reaparece.
 

 
Etapa 13. Salvaguarda do clique para salvar sua configuração.
  

Perfil da política para conectar ajustes do mapeamento
 

Este procedimento mostra como traçar um perfil da política a uma interface WAN a que um
perfil é aplicado.



Nota: Para saber configurar ajustes MACILENTOS duplos refira então os ajustes
MACILENTOS duplos do artigo em dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha trabalhos em rede >
QoS > perfil MACILENTO de QoS > de política para conectar o mapeamento. O perfil da
política para conectar a página do mapeamento aparece:
 

 
Etapa 2. Para a interface WAN a qual você quer adicionar um perfil da política, clique o
ícone da edição (o ícone do lápis). O perfil da política para conectar o mapeamento - Edite o
 indicador aparece:
 

 
Etapa 3. Da lista de drop-down do nome da política de entrada, escolha um perfil da política
aplicar-se ao tráfego de entrada na interface WAN.
 
Etapa 4. Da lista de drop-down do nome da política de saída, escolha um perfil da política
aplicar-se ao tráfego de saída na interface WAN.
 
Etapa 5. APROVAÇÃO do clique. O perfil da política para conectar a página do 
mapeamento reaparece.
 

 
Etapa 6. Salvaguarda do clique.
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