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Configurar ajustes do Classe de serviço (CoS)
em um Series Router rv 

Objetivo
 

O Classe de serviço (CoS) é a classificação do tráfego específico manipulando os bit da
classe de serviço no cabeçalho de frame. Isto “marca” o tráfego de modo que o Qualidade
de Serviço (QoS) possa usar a classificação para manipular o tráfego de acordo com sua
política. CoS é usado para atribuir níveis da prioridade aos encabeçamentos do frame da
Ethernet do tráfego de rede, e é somente aplicável aos links do em tronco.
 
Diferenciando o tráfego, CoS reserva preferiu os pacotes de dados a ser seguidos e dado a
prioridade para a transmissão caso a rede experimentar edições tais como a congestão ou o
atraso. Por exemplo, você pode dar a prioridade ao tráfego de voz sobre o email na rede
desde que o tráfego de voz exige a maior largura de banda do que o email. Isto entrega o
esforço do tráfego de voz o melhor possível do que o tráfego do email, resultando
frequentemente a uns atendimentos mais claros mas a um algum atraso em receber email.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar CoS em um Series Router rv.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Séries rv — RV130, RV130W, RV132W, RV134W
  

Versão de software
 

1.0.3.16 — RV130, RV130W
1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.24 — RV134W
  

Ajustes de CoS
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha QoS > ajustes de CoS.
 
Nota: As imagens neste artigo são tomadas do RV134W. As opções podem diferir segundo
o modelo de seu dispositivo.
 



 
Etapa 2. Na tabela do ajuste de CoS, escolha um valor de prioridade da lista de drop-down
da fila do encaminhamento de tráfego. Estes números marcam tipos de tráfego com mais
altamente ou baixa prioridade segundo o tipo de tráfego. O número inferior corresponde aos
níveis da baixa prioridade.
 
Importante: Para assegurar-se de que as mudanças futuras tomem o efeito, o modo da
confiança deve ser ajustado ao modo de CoS para a porta que você quer aplicar os ajustes
de CoS a. Se você não ajustou a porta ao modo de CoS, clique a página com base na porta
dos ajustes de QoS. Para mais informação, clique aqui.
 

 
Nota: Neste exemplo, 4 (os mais altos) são escolhidos.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar suas mudanças.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5017


 
Você deve agora ter configurado os ajustes de CoS em seu Series Router rv.
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