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Configurar ajustes com base na porta do
Qualidade de Serviço (QoS) em um Series
Router rv 

Objetivo
 

Os ajustes com base na porta do Qualidade de Serviço (QoS) permitem que você configure
cada porta no dispositivo para ajustes da rede de área local (LAN) de QoS usando níveis da
prioridade diferentes para o tráfego de rede. Isto permite que o roteador deem a prioridade e
o tráfego do punho diferentemente em cada porta assim que você pode obter o melhor
desempenho ao conectar a uma escala dos dispositivos.
 
O apoio RV130, RV130W, RV132W, e RV134W até quatro filas de prioridade para a
priorização de tráfego. Isto permite o maior desempenho da rede quando os dispositivos
diferentes, tais como o Protocolo IP telefonam, as câmeras, ou os dispositivos de Internet
que exigem quantidades de variação de largura de banda ou compartilham da mesma rede.
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 garante que o tráfego
de voz está encaminhado mais rapidamente 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 ajustes com base na porta de QoS em um
Series Router rv. Aplica-se somente aos dispositivos que apoiam QoS. Verifique seu manual
de instruções para ver se há detalhes.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Séries rv – RV130, RV130W, RV132W, RV134W
  

Versão de software
 

1.0.3.16 – RV130, RV130W
1.0.0.17 – RV132W
1.0.0.21 – RV134W
  

Configurar ajustes com base na porta de QoS
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha QoS > ajustes com base na porta de
QoS.
 
Nota: As imagens neste artigo são tomadas do roteador RV132W. As opções podem variar
segundo o modelo de seu dispositivo.
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Etapa 2. Para cada porta na tabela com base na porta do ajuste de QoS, escolha uma
opção da lista de drop-down do modo da confiança.
 

 
As opções são:
 

Porta — Esta é a configuração padrão. Permite ajustes com base na porta de QoS. Você
pode então ajustar a prioridade de tráfego para uma porta particular. A prioridade da fila de
tráfego começa na mais baixa prioridade de 1 e termina com a prioridade mais alta de 4.
DSCP — O Differentiated Services Code Point (DSCP) é um nível da prioridade que dê a
prioridade ao tráfego de rede baseado no mapeamento de fila DSCP na página das
configurações.
CoS — O Classe de serviço (CoS) dá a prioridade ao tráfego de rede baseado no
mapeamento de fila de CoS na página dos ajustes de CoS.
 

Etapa 3. Se a porta foi escolhida em etapa 2, escolha um nível da prioridade para o tráfego
de saída dessa porta da fila da transmissão do tráfego padrão para a lista de drop-down não
confiável dos dispositivos. Um valor mais alto indica a prioridade mais alta. A opção 4 (a
mais alta) é a configuração padrão.
 



 
Nota: A prioridade mais alta permitirá que a porta tenha o maior acesso à largura de banda
disponível. Isto é importante para dispositivos tais como os Telefones IP, onde a qualidade
da chamada depende da largura de banda consistente para uma conexão da boa qualidade.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
 
Você deve agora ter configurado o ajuste com base na porta de QoS em seu Series Router
rv.
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