
Configuração do Qualidade de Serviço (QoS) no
VPN Router CVR100W 

Objetivo
 

O Qualidade de Serviço (QoS) é um grupo de características que seja usado para controlar
eficientemente o tráfego de rede. As filas de prioridade são uma técnica QoS que coloque
pacotes nas filas baseadas na prioridade do pacote. O CVR100W apoia quatro filas para
cada porta física no dispositivo. A fila quatro tem a prioridade mais alta, quando a fila uma
tiver o mais baixo. O roteador envia todo o tráfego da fila mais prioritária antes que envie o
tráfego das filas de baixa prioridade. Um pacote pode ser enviado a uma fila baseada em
uma fila do padrão estático, em um valor de CoS, ou em um valor DSCP. O Classe de
serviço (CoS) e o Differentiated Services Code Point (DSCP) são ferramentas de QoS
usadas para classificar um quadro ou um pacote respectivamente. Este artigo explica como
configurar ajustes da fila de QoS no CVR100W.
  

Dispositivo aplicável
 

• CVR100W
  

Versão de software
 

• 1.0.1.19
  

Configuração de QoS
 

  
Ajustes com base na porta
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha QoS > ajustes com base na
porta de QoS. A página com base na porta dos ajustes de QoS abre:
 

 
Etapa 2. Escolha um modo da confiança para cada porta de LAN da lista de drop-down do
modo da confiança. O modo da confiança determina como o tráfego de rede é enviado às
filas.
 



• Porta — O tráfego de rede é enviado a uma fila estática.
 
• CoS — O tráfego de rede é dado a prioridade através do LAN baseado nos valores do
Classe de serviço (CoS) configurados na página dos ajustes de CoS. Clique aqui para ir
aos ajustes de CoS.
 
• DSCP — O tráfego de rede é dado a prioridade através do LAN baseado no mapeamento
de fila do Differentiated Services Code Point (DSCP) configurado na página das 
configurações. Clique aqui para ir às configurações.
 

Etapa 3. Se o modo da confiança é porta, escolha uma fila para o tráfego de saída para a
porta de LAN da fila da transmissão do tráfego padrão para a lista de drop-down não
confiável dos dispositivos. A fila 1 é a mais baixa prioridade, quando a fila 4 for a prioridade
mais alta.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
 

  
Ajustes de CoS
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha QoS > ajustes de CoS. A
página dos ajustes de CoS abre:
 

 
CoS é um campo de bit 3 em um cabeçalho de Ethernet de um quadro. Este valor de CoS
determina que fila o tráfego é enviado baseado na página dos ajustes de CoS. O seguinte
Exibir informação dos campos sobre a configuração de CoS:
 

• Prioridade de CoS — Os valores de CoS que são atribuídos por QoS aos quadros. Estes
valores são baseados na natureza do tráfego. CoS 7 é a prioridade mais alta quando CoS
0 for o mais baixo.
 

– 7 — Controle de rede.



– 6 — Controle da rede interna.
 
– 5 — Voz.
 
– 4 — Vídeo.
 
– 3 — Aplicativo crítico.
 
– 2 — Esforço excelente.
 
– 1 — O melhor esforço.
 
– 0 — Fundo.
 

Etapa 2. Escolha uma fila da transmissão para cada prioridade de CoS da lista de drop-
down da fila do encaminhamento de tráfego.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
 

  
Configurações
 

O DSCP é um campo de bit 6 em um cabeçalho IP de um pacote que seja usado para
classificar um pacote. O valor DSCP determina que fila o pacote é enviado, com base na
página das configurações.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha QoS > configurações. A
página das configurações abre:
 



 
Etapa 2. Clique o botão de rádio que corresponde à opção desejada do indicador.
 

• Colapso para ver somente valores RFC — Os valores DSCP que são definidos em um
documento do request for comment (RFC) são indicados.
 
• Expanda para ver todos os valores DSCP — Todos os valores novos DSCP são
indicados que não são definidos previamente.
 

Etapa 3. Escolha uma fila de prioridade para cada valor DSCP da lista de drop-down da fila.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
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