
Configurar o mapeamento de fila do QoS
(Qualidade de Serviço) na série do VPN Router
RV320 e RV325 

Objetivo
 

Geralmente, as redes seguram todo o tráfego da mesma forma, e 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 ao dar o desempenho do melhor esforço
aos serviços da baixa prioridade. 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. Pode ser feita com o Differentiated Service Code Point (DSCP), que usa um
campo de bit 6 no cabeçalho do pacote IP a fim classificar o tráfego (camada 3). Este artigo
explica como mudar as prioridades de fila para os valores do QoS mencionados acima no
RV320 e no RV325.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV320 Dual VPN Router MACILENTO 
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

QoS: Ajuste CoS/DSCP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de porta > o
QoS: Ajuste CoS/DSCP. O Qos: A página do ajuste CoS/DSCP abre:
 



 
  

DSCP à fila
 

Etapa1. Para mudar a prioridade das filas de serviços, navegar ao serviço correspondente DSCP
e escolher o nível da prioridade desejado da lista de drop-down respectiva da prioridade de fila.



 
O DSCP à tabela da fila indica a informação seguinte:
 

• DSCP — O DSCP avalia a escala de 0 a 63. Um benefício do DSCP é que tem um amplo
intervalo dos valores a traçar ao tráfego diferente, que permite um mapeamento mais
específico e mais 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.
 
• Fila — Indica a fila da saída (a fila externa) a que o DSCP é traçado. A fila usa filas de
prioridade que varia de 1 a 4, com o 1 que é a mais baixa prioridade e os 4 o mais alto.



Etapa 2. Salvaguarda do clique para terminar configurar o DSCP à tabela da fila.
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