
Map class de ajustes do serviço (CoS) aos
valores do Differentiated Services Code Point
(DSCP) em RV120W e em RV220W 

Objetivo
 

O Classe de serviço (CoS) é um campo de bit 3 dentro de um encabeçamento do frame da
Ethernet quando nós usamos 802.1q que apoia LAN virtuais em uma rede Ethernet. Este
campo especifica um valor de prioridade que esteja entre 0 e 63 inclusivos que podem ser
usados no Qualidade de Serviço (QoS) para diferenciar o tráfego. O Differentiated Services
Code Point (DSCP) é um campo 6-bit no cabeçalho IP para a classificação dos pacotes. Os
Serviços diferenciados são uma técnica que seja usada para classificar e controlar o tráfego
de rede e ajuda a fornecer QoS para redes de Internet modernas. Pode proporcionar
serviços a todos os tipos de rede.
 
CoS trabalha em Layer2 e em DSCP em Layer3. Os valores de CoS existirão nas etiquetas
802.1q (um identificador de VLAN 12bit) e um valor DSCP existirá no cabeçalho IP em todas
as vezes. O mapeamento é útil saber onde as marcas apropriadas são a sua fila respectiva.
O mapeamento é usado igualmente para avaliar o pacote para programações e para atribuir
pacotes a uma das finalidades da fila.
 
Este documento explica como traçar os ajustes de CoS aos valores DSCP em RV120W e
em RV220W.
 
Nota: Antes que o usuário possa traçar os ajustes de CoS aos valores DSCP, o usuário
deve assegurar-se de que o CoS à opção da fila esteja permitido. Para maiores detalhes
sobre como permitir o CoS à opção da fila refira por favor a configuração do artigo do 
Classe de serviço (CoS) 802.1p ao mapeamento de fila no Switches controlado 200/300
Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W  
• RV220W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Ajustes de CoS do mapa aos valores DSCP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha ajustes de QoS > de CoS >
CoS ao DSCP. O CoS à página DSCP abre:
 



 
Etapa 2. A verificação permite no CoS ao campo DSCP.
 
Etapa 3. Incorpore o valor que de CoS você quer traçar ao DSCP em cada campo de
prioridade 802.1. Esta área tem vários níveis da prioridade. O valor varia de 0 a 63. O valor
padrão é 0.
 
Nota: A prioridade 0 tem a prioridade mais alta e a prioridade 63 o mais baixo.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 
Nota: Para reverter ajustes às configurações padrão, clique o botão Default Button da
restauração.
 


	Map class de ajustes do serviço (CoS) aos valores do Differentiated Services Code Point (DSCP) em RV120W e em RV220W
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Ajustes de CoS do mapa aos valores DSCP


