
Instellingen Kaart-serviceklasse (CoS) voor
gedifferentieerde services codepoint (DSCP)-
waarden op RV120W en RV220W 

Doel
 

Serviceklasse (CoS) is een 3-bits veld in een Ethernet-frameheader wanneer we 802.1q
gebruiken dat virtuele LAN’s op een Ethernet-netwerk ondersteunt. Dit veld specificeert een
prioriteitswaarde die ligt tussen 0 en 63 inclusief, die kan worden gebruikt in de QoS-kwaliteit
(Quality of Service) om het verkeer te differentiëren. Het Distributed Services Code Point
(DSCP) is een 6-bits veld in de IP-header voor de classificatie van pakketten.
Gedifferentieerde services zijn een techniek die wordt gebruikt om netwerkverkeer te
classificeren en te beheren en die QoS helpt te bieden voor moderne internetnetwerken. Het
kan diensten verlenen aan allerlei netwerken.
 
CoS werkt op Layer 2 en DSCP op Layer 3. CoS-waarden zullen bestaan in 802.1q tags
(een 12-bits VLAN-identificator) en er zal een DSCP-waarde te allen tijde in IP-header
bestaan. De afbeelding is nuttig om te weten waar de juiste markeringen op hun
respectievelijke rij staan. Toewijzing wordt ook gebruikt om pakketjes voor schema's te
evalueren en pakketten aan een van de wachtrijdoeleinden toe te wijzen.
 
Dit document legt uit hoe de CoS-instellingen op DSCP-waarden op RV120W en RV220W
moeten worden afgestemd.
 
Opmerking: Voordat de gebruiker de CoS-instellingen naar DSCP-waarden kan toewijzen,
moet de gebruiker ervoor zorgen dat de optie CoS naar wachtrij is ingeschakeld. Voor meer
informatie over hoe de CoS in staat te stellen de optie Wachtrij te openen, raadpleegt u het
artikel Configuratie van serviceklasse (CoS) 802.1p aan Wachtrij Mapping op 200/300 Series
Managed-switches.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV120W  
・ RV220W
  

Softwareversie
 

・ v1.0.4.17
  

CoS-instellingen op DSCP-waarden weergeven
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies QoS > CoS-instellingen >
CoS naar DSCP. De pagina CoS naar DSCP wordt geopend:
 



 
Stap 2. Controleer het veld CoS op DSCP inschakelen.
 
Stap 3. Voer de CoS-waarde in die u aan de DSCP wilt toewijzen in elk 802.1 prioriteitsveld.
Dit gebied heeft verschillende prioritaire niveaus. De waarde varieert van 0 tot 63. De
standaardwaarde is 0.
 
Opmerking: Prioriteit 0 heeft de hoogste prioriteit en prioriteit 63 de laagste.
 
Stap 3. Klik op Save om de instellingen op te slaan.
 
Opmerking: Als u de standaardinstellingen wilt herstellen, klikt u op de knop 
Standaardinstellingen herstellen.
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