
DSCP-instellingen op de RV130 en RV130W 
Doel
 

Distributed Services Code Point (DSCP) wordt gebruikt om netwerkverkeer te classificeren
en verschillende serviceniveaus aan pakketten toe te wijzen door ze met DSCP-codes in het
veld IP-header te markeren. De DSCP-instellingen zullen bepalen hoe DSCP-waarden in
kaart worden gebracht met Quality of Service (QoS), een methode om prioriteitsniveaus van
verkeer op een netwerk te beheren. Het netwerk probeert een bepaald soort service te
leveren op basis van de QoS die door elk pakket zijn gespecificeerd. DSCP wordt ook
gebruikt voor meerdere missie-kritieke toepassingen en voor het leveren van end-to-end
QoS. Gewoonlijk zijn gedifferentieerde diensten geschikt voor geaggregeerde stromen
omdat zij een relatief grof niveau van verkeersclassificatie hanteren. Door DSCP kan de
router de prioriteitsbits in het Type of Service (ToS)-octet gebruiken om verkeer via QoS in
Layer 3 prioriteit te geven.
 
Het doel van dit document is om u te tonen hoe u DSCP-instellingen kunt configureren op de
RV130- en RV130W-routers.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV130
 
・ RV130W
  

DSCP-instellingen configureren
 

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



 
Opmerking: Om latere wijzigingen effectief te maken, moet de Vertrouwingsmodus voor de
poort waarop u de DSCP instellingen wilt toepassen op de DSCP modus worden ingesteld.
Als u de poort niet op DSCP hebt ingesteld, klikt u op de pagina Instellingen QoS Port-
gebaseerde instellingen. Raadpleeg het artikel, QoS Port Based Settings op de RV130 en
RV130W voor meer informatie.
 

ukp.aspx?vW=1&articleid=5017
ukp.aspx?vW=1&articleid=5017


 
Stap 2. Klik op het tabblad Uitbreiding om alle radioknop DSCP-waarden te bekijken om alle
DSCP-waarden in plaats van alleen RFC-waarden in de tabel DSCP-instellingen op te
geven.
 

 
Opmerking: De RFC-waarden bieden de aanbevolen relatie tussen serviceklasse en DSCP-
toewijzing.
 
Stap 3. Voor elke DSCP-waarde in de tabel DSCP-instellingen kiest u een prioriteitsniveau in
de vervolgkeuzelijst wachtrij. Dit brengt de DSCP waarde aan de geselecteerde QoS rij in
kaart.
 



 
Opmerking: Er zijn 3 waarden beschikbaar om het prioriteitsniveau aan te geven. Hogere
cijfers duiden op hogere prioriteitsniveaus.
 
Stap 4. Klik op Opslaan om wijzigingen toe te passen.
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