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 Objetivo
 

O Qualidade de Serviço (QoS) é usado para aperfeiçoar o Gerenciamento de tráfego de
rede a fim melhorar a experiência do usuário. QoS é uma medida definida do desempenho
em uma rede de comunicação. Dá a prioridade a um tipo de transmissão sobre outro. QoS
aumenta a capacidade da rede para conseguir a largura de banda e o negócio com outros
elementos do desempenho da rede tais como a latência, a taxa de erro, e o uptime. QoS
igualmente envolve controlar e controlar recursos de rede ajustando prioridades para tipos
específicos de dados (vídeo, áudio, arquivos) na rede. É aplicado exclusivamente ao tráfego
de rede gerado para o Video on Demand, a televisão do protocolo de internet (IPTV), o
protocolo voice over internet (VoIP), a mídia fluente, a vídeo conferência, e o jogo em linha.
 
O objetivo deste artigo é descrever as características de QoS e fornecer instruções para
configurar-las no Roteadores RV160/RV260.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV160
RV260
  

Versão de software
 

1.0.00.13
  

Características de QoS
 

A característica de QoS de RV160/RV260 inclui as classes de tráfego, Wide Area Network
(WAN) enfileirando-se, o policiamento MACILENTO, o Gerenciamento da largura de banda
de WAN, a classificação do interruptor, e o Enfileiramento do interruptor. Cada característica
será discutida em detalhe nas seguintes seções do artigo.
  



●

●

●

Classes de tráfego
 

As classes de tráfego permitem que você classifique o tráfego a uma fila desejada baseada
no serviço. O serviço pode ser Transmission Control Protocol (TCP) da camada 4 ou a porta
de aplicativo, a fonte ou o endereço IP de destino do User Datagram Protocol (UDP), o
Differentiated Services Code Point (DSCP), recebem a relação, o OS, e o tipo de
dispositivo. Você pode igualmente reescrever o valor DSCP dos pacotes recebidos. À
revelia, todo o tráfego de rede combina a classe do tráfego padrão.
 
Para configurar as classes de tráfego, siga estas etapas:
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web. Incorpore o nome de
usuário e senha para o roteador e clique o início de uma sessão. O nome de usuário padrão
e a senha são Cisco.
 

Nota: Neste artigo, nós estaremos usando o RV260 para configurar QoS. A configuração
pode variar segundo o modelo que você se usa.
 
Etapa 2. Clique QoS > classes de tráfego.
 

Etapa 3. Na tabela do tráfego, o clique adiciona (ou selecione a fileira e o clique edita) e
entra no seguinte:
 

Nome de classe - Dê entrada com o nome da classe
Descrição - Incorpore a descrição da classe
No uso - O registro da classe de tráfego está sendo usado por uma política de



enfileiramento
 

Neste exemplo, o nome de classe é SIP_Voice, a descrição é tráfego de voz e no uso está 
NÃO.
 

Etapa 4. Na tabela do serviço, o clique adiciona (ou selecione a fileira e o clique edita) e
incorpora a informação seguinte:
 

 
 

Etapa 5. O clique aplica-se.
 

Preste serviços de
manutenção ao
nome

Nome do serviço para aplicar a Classificação de
tráfego. Dê entrada com o nome do serviço.

Receba a relação A relação que recebe o tráfego para aplicar a
classificação grava. Selecione uma das relações da
lista de drop-down.
• Todo o VLAN ou tráfego de VLAN específico são
de partida (saída).
• USB ou WAN – O tráfego é de entrada (ingresso).

Versão IP Versão IP do tráfego. Selecione o IPv4, o IPv6, ou o
qualquer um (se você não conhece a versão do
tráfego).

IP da fonte Incorpore o endereço IP de origem do tráfego.
IP de Destino Incorpore o endereço IP de destino do tráfego.
Serviço Selecione o protocolo de transporte para aplicar-se

no registro do tráfego. Forneça as portas de origem e
de destino.

Combine o DSCP O valor a ser combinado com o valor DSCP nos
pacotes recebidos.

Reescrita DSCP O valor DSCP a ser substituído com, em uns pacotes
recebidos.



Enfileiramento MACILENTO
 

O Tratamento de Congestionamento é uma das técnicas QoS que oferece o melhor serviço
dando a prioridade o tráfego selecionado enviado fora de uma relação. O Tratamento de
Congestionamento usa o Enfileiramento para acomodar o congestionamento temporário. Os
pacotes estão atribuídos 2 aquelas filas baseadas em sua classificação e programadas para
a transmissão até que a largura de banda se torne disponível. A configuração das filas
assegura-se de que o tráfego mais prioritário obtenha prestado serviços de manutenção em
período da congestão. Assim, o tráfego de LAN-à-WAN, pode ser controlado em três modos
(controle de taxa, prioridade, e latência baixa), que são mutuamente exclusivos. Para
configurar o Enfileiramento MACILENTO, siga estas etapas:
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web. Incorpore o nome de
usuário e senha para o roteador e clique o início de uma sessão. O nome de usuário padrão
e a senha são Cisco.
 

Nota: Neste artigo, nós estaremos usando o RV260 para configurar o Enfileiramento
MACILENTO. A configuração pode variar segundo o modelo que você se usa.
 
Etapa 2. Clique QoS > Enfileiramento MACILENTO.
 

Etapa 3. Selecione o motor de enfileiramento desejado e forneça a informação seguinte.
 
Priorid
ade

Usado quando todas as filas precisarem uma largura de banda
mínima da garantia. Nesta fila do modo a largura de banda é
servida na relação 4:3:2:1(high ao ponto baixo) da largura de
banda de interface configurado.
• Verifique a prioridade.



• O clique adiciona e dá entrada com um nome para a política e
fornece a descrição.
• Em seguida, na tabela da prioridade de enfileiramento,
selecione a classe de tráfego para ser anexado a cada fila.

Taxa
Control
e

Os pacotes são servidos com sua largura de banda permitida
máxima de cada fila. Contudo, quando a congestão ocorre com a
ajuda da taxa mínima para cada fila configurada são aplicados
no tráfego de rede. A soma das taxas mínimas de todas as filas
não deve exceder 100% e a taxa máxima para cada fila não
deve exceder 100%.
• Verifique o controle de taxa.
• O clique adiciona e dá entrada com um nome para a política e
fornece a descrição.
• Em seguida, na tabela da prioridade de enfileiramento,
selecione a classe de tráfego para ser anexado a cada fila.
Configurar o mínimo e a taxa máxima na porcentagem para
cada fila.
Nota: O tráfego sem nenhum registro da Classificação de
tráfego anexado a ele é tratado como a fila padrão.

Latênci
a baixa

Usado para fornecer a latência baixa para o tráfego de rede
crítica (alta prioridade), como a Voz ou a mídia fluente. Os
pacotes na fila de alta prioridade são programados sempre
primeiramente e as filas mais baixa são servidas (na relação
configurada), quando há um sem tráfego na alta prioridade.
• Verifique a latência baixa.
• O clique adiciona e dá entrada com um nome para a política e
fornece a descrição.
• Em seguida, na tabela da prioridade de enfileiramento,
selecione a classe de tráfego para ser anexado a cada fila.
Configurar o valor de parte da largura de banda para cada fila.
Nota: O tráfego sem nenhum registro da Classificação de
tráfego anexado a ele é tratado como a fila padrão.



Etapa 4. O clique aplica-se.
 

 
Policiamento MACILENTO
 

Em WAN que policia, o modo de controle de taxa apoia oito filas. Cada fila pode ser
configurada com uma taxa máxima.
 
Para configurar o policiamento MACILENTO, siga estas etapas:
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web. Incorpore o nome de
usuário e senha para o roteador e clique o início de uma sessão. O nome de usuário padrão
e a senha são Cisco.
 

Nota: Neste artigo, nós estaremos usando o RV260 para configurar o Enfileiramento
MACILENTO. A configuração pode variar segundo o modelo que você se usa.
 
Etapa 2. Clique QoS > policiamento MACILENTO.
 



Etapa 3. Verifique o policiamento Enable do tráfego recebido em interfaces WAN.
 

Etapa 4. Na tabela de policiamento MACILENTO, o clique adiciona para adicionar uma
política nova.
 

Etapa 5. Em seguida, incorpore um nome da política e uma descrição aos campos
designados.
 

Etapa 6. Na tabela, selecione uma classe de tráfego (não especificado ou padrão) da lista
de drop-down, para ser aplicado na fila. As classes de tráfego permitem a classificação do
tráfego à fila desejada baseada no serviço. À revelia, todo o tráfego combina à classe do
tráfego padrão.
 



Passo 7.  No campo da taxa máxima, incorpore a taxa máxima da fila da largura de banda
às porcentagens para limitar o tráfego de entrada de WAN ao LAN.
 

Etapa 8. O clique aplica-se.
 

 



Gerenciamento da largura de banda de WAN
 

As interfaces WAN podem ser configuradas com a largura de banda máxima fornecida pelo
ISP. Quando o valor (taxa de transferência em KBP/S) é configurado, o tráfego que
incorpora a relação está ajustado em uma taxa definida.
 
Para configurar o Gerenciamento da largura de banda de WAN, siga estas etapas:
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web. Incorpore o nome de
usuário e senha para o roteador e clique o início de uma sessão. O nome de usuário padrão
e a senha são Cisco.
 

Nota: Neste artigo, nós estaremos usando o RV260 para configurar o Enfileiramento
MACILENTO. A configuração pode variar segundo o modelo que você se usa.
 
Etapa 2. Clique QoS > Gerenciamento da largura de banda de WAN.
 

Etapa 3. Na tabela do Gerenciamento da largura de banda de WAN, selecione a relação e
configurar o seguinte:
 
Rio acima (kb/s) Incorpore a taxa de tráfego ascendente a kb/s.
Rio abaixo (kb/s) Incorpore a taxa de tráfego a jusante a kb/s.* que

você precisará de permitir WAN que policia para
a largura de banda fluxo abaixo, se não a largura
de banda fluxo abaixo não tomará o efeito.

Política de
enfileiramento de
partida

Selecione a política de enfileiramento de partida
para ser aplicado à interface WAN.



 
Etapa 4. O clique aplica-se.
 

 
Comute a classificação
 

Em modos de QoS tais como com base na porta, DSCP-baseado, e CoS-baseado, os
pacotes são mandados.
 
Para configurar a classificação do interruptor de QoS,
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web. Incorpore o nome de
usuário e senha para o roteador e clique o início de uma sessão. O nome de usuário padrão
e a senha são Cisco.
 

Etapa 2. Clique sobre QoS > classificação do interruptor.
 

Policiamento de
entrada

Selecione o policiamento de entrada da lista de
drop-down.



Etapa 3. Selecione o modo desejado de QoS do interruptor (com base na porta, DSCP-
baseado, ou CoS-baseado).
 
Com
base na
porta

Os pacotes recebidos em cada porta de LAN que são traçados às
filas específicas, com base nos mapeamentos.
• Fila-seleto a fila para traçar o tráfego que vem nas portas de
LAN individuais.
• Ligue a fila de porta agregada do grupo (RETARDAÇÃO) –
quando a RETARDAÇÃO é permitida, todo o tráfego que
incorpora esta relação da RETARDAÇÃO está traçado usando
uma fila configurada.

DSCP-
baseado

Para o tráfego do IPv6, o DSCP combina o valor de classe de
tráfego no encabeçamento do IPv6 e coloca-o em filas
diferentes. O valor de classe de tráfego é 4 vezes o valor DSCP.
Por exemplo, se o usuário configura o DSCP como o 10 que
traça a Queue1, a seguir os fluxos do IPv6 com valor de classe
de tráfego 40 são postos em Queue1. O interruptor deve usar o
campo DSCP dos pacotes recebidos e programar o pacote para
a prioridade em uma fila particular usando a tabela de
mapeamento.
• Baseado no valor DSCP do pacote recebido, selecione uma fila
da lista de drop-down para traçar o tráfego.

CoS-
baseado

O interruptor usa a classe de prioridade do pacote recebido de
serviço (CoS); os bit e classificam o pacote à fila do configurado
pelo usuário.
• Baseado no valor de CoS do pacote recebido, selecione uma
fila da lista de drop-down para traçar o tráfego.



 
Etapa 4. O clique aplica-se.
 

 
Comute o Enfileiramento
 

No Enfileiramento do interruptor, o peso da fila para as quatro filas pela porta, pode ser
configurado atribuindo pesos a cada fila. A escala dos pesos pode ser 1 a 100. Quando a
RETARDAÇÃO é permitida, você pode definir os pesos da fila para cada um das quatro
filas.
 
Nota: Se o peso é 0, a fila está na fila a mais prioritária.
 
Para configurar o Enfileiramento do interruptor,
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web. Incorpore o nome de
usuário e senha para o roteador e clique o início de uma sessão. O nome de usuário padrão
e a senha são Cisco.
 



Etapa 2. Clique sobre QoS > Enfileiramento do interruptor.
 

Etapa 3. No Enfileiramento do interruptor, selecione o peso apropriado para cada um das
filas.
 

Etapa 4. O clique aplica-se.
 

Etapa 5. Padrões da restauração do clique para restaurar ajustes de padrão de sistema.
 



Conclusão
 

Neste documento, as características de QoS diferentes do Roteadores RV160/RV260 foram
descritas e as instruções para configurar-lo foram fornecidas.
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