
Configurações no RV130 e no RV130W 
Objetivo
 

O Differentiated Services Code Point (DSCP) é usado para classificar o tráfego de rede e
atribuir níveis diferentes do serviço aos pacotes identificando os por meio de códigos DSCP
no campo de cabeçalho IP. As configurações ditarão como o DSCP avalia o mapa ao
Qualidade de Serviço (QoS), que é um método de controlar níveis da prioridade do tráfego
em uma rede. A rede tenta entregar um tipo particular do serviço baseado no QoS
especificado por cada pacote. O DSCP é usado igualmente para diversos aplicativos de
missão crítica e fornecendo QoS fim-a-fim. Tipicamente, os Serviços diferenciados são
apropriados para fluxos agregados porque executa um nível relativamente grosseiro da
Classificação de tráfego. Com o DSCP, o roteador pode usar os bit da prioridade no octeto
do Tipo de serviço (ToS) para dar a prioridade ao tráfego sobre QoS na camada 3.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar configurações no Roteadores
RV130 e RV130W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV130
 
• RV130W
  

Configurar configurações
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha QoS > configurações. A
página das configurações abre:
 



 
Nota: Para que as mudanças subsequentes seja eficazes, modo da confiança deve sejam
ajustadas ao modo DSCP para a porta que você quer aplicar as configurações a. Se você
não ajustou a porta ao modo DSCP, clique a página com base na porta dos ajustes de QoS
. Refira o artigo, os ajustes baseados porta de QoS no RV130 e o RV130W para mais
detalhes.
 

ukp.aspx?vW=1&articleid=5017


 
Etapa 2. Clique a expansão para ver todo o botão de rádio dos valores DSCP para alistar
todos os valores DSCP em vez somente de alistar valores RFC na tabela das configurações
.
 

 
Nota: Os valores RFC fornecem o relacionamento recomendado entre classes de serviço, e
a atribuição DSCP.
 
Etapa 3. Para cada valor DSCP nas configurações apresente, escolha um nível da
prioridade da lista de drop-down da fila. Isto traça o valor DSCP à fila selecionada de QoS.



 
Nota: Há 3 valores disponíveis para ajustar-se para indicar o nível da prioridade. Uns
números mais altos indicam uns níveis mais prioritários.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique a fim aplicar mudanças.
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