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Veja as estatísticas do Qualidade de Serviço
(QoS) do Wide Area Network (WAN) no roteador
do RV34x Series 

Objetivo
 

As estatísticas do Qualidade de Serviço (QoS) do Wide Area Network (WAN) são uma
ferramenta útil em problemas do Troubleshooting na rede segundo a direção de tráfego em
uma relação.
 
O Qualidade de Serviço (QoS) permite que você dê a prioridade ao tráfego para aplicativos
diferentes, usuários, ou fluxos de dados. Pode igualmente ser usado para garantir o
desempenho a um nível especificado, assim, afetando o QoS do cliente. QoS é afetado
geralmente pelos seguintes fatores: tremor, latência, e perda de pacotes.
 
Este artigo explica como ver as estatísticas MACILENTOS de entrada e de partida de QoS
no roteador do Rv34x Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.01.16
  

Execute o diagnóstico
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador e escolha o estado e as estatísticas
> estatísticas MACILENTOS de QoS.
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Etapa 2. Do menu suspenso da relação, escolha uma relação ver o QoS MACILENTO. As
opções são:
 

WAN1 — Relação MACILENTO da porta 1
WAN2 — Relação MACILENTO da porta 2
USB1 — Relação do porta usb 1
USB2 — Relação do porta usb 2
 

Nota: Neste exemplo, o WAN1 é escolhido.
 

 
Etapa 3. A área do nome da política especifica que política de QoS é aplicada à relação



escolhida e à descrição do nome da política.
 
Nota: Neste exemplo, Priority_Default é o nome da política e a descrição está vazia.
 

 
Clique que (opcional) de etapa 4. os contadores claros se abotoam para cancelar e
restaurar as estatísticas de partida e de entrada de QoS.
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Na tabela estatística de partida de QoS, as seguintes colunas são descritas:
 

 
Fila — O número de filas externas.
Classe de tráfego — O nome da classe de tráfego atribuída à fila.
Pacotes enviados — O número de pacotes externos da classe de tráfego enviada.



●

●

●

●

●

Pacotes deixados cair — O número de pacotes externos deixados cair.
 

Nota: Neste exemplo, a quarta fila externa com a classe do tráfego padrão enviou 4792975
pacotes e deixou cair os pacotes 0.
 
Na tabela estatística de entrada de QoS, as seguintes colunas são descritas:
 

 
Fila — O número de filas de entrada.
Classe de tráfego — O nome da classe de tráfego atribuída à fila.
Pacotes enviados — O número de pacotes de entrada da classe de tráfego enviada.
Pacotes deixados cair — O número de pacotes de entrada deixados cair.
 

Nota: Neste exemplo, a oitava fila com a classe do tráfego padrão enviou os pacotes 0 e os
pacotes 0 deixados cair.
 
Você deve agora com sucesso ter visto as estatísticas MACILENTOS de QoS no roteador
do RV34x Series.
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