
DiffServ mérési utasítás 

 

1. ábra Hálózati topológia 

 

Routerek konfigurálása 

IP-cím konfiguráció 

Az 1. ábrán látható értékek szerint végezzük el az IP-cím konfigurációt. A küldő IP-címét a 

következő módon tudjuk beállítani: 

 

2. ábra Küldő gép IP-cím beállítása 

 

3. ábra Fogadó gép IP-cím beállítása 

 

4. ábra IP-cím beállítás az R1 routeren 

 

5. ábra RIP beállítás az R1 routeren 

 

Ha ezzel végeztünk kezdődhet a DiffServ konfiguráció. 



 

DiffServ konfiguráció 

A teljes konfiguráció 4 fő lépésből: 

- Osztályok létrehozása; 

- Policy-map-ek létrehozása; 

- Az egyes osztályok policy-be való csatolása, QoS-paraméterek meghatározása; 

- A bekonfigurált policy interfészhez való hozzákapcsolása; 

Első lépésként létre kell hozni osztályokat, amelyekbe aztán meghatározzuk, milyen típusú 

csomagok kerülnek.  

 

6. ábra Class-map létrehozása 

Az 9. ábrán látható módon két osztályt hozunk létre. Az első osztály neve HTTP és láthatjuk, 

hogy azon csomagok kerülnek ebbe, melyek protokollja HTTP vagy HTTPS. A másik csoport 

neve a stream és abba az RTP protokollt használó csomagok kerülnek. A vizsgálat során 

HTTP letöltés mellett fogunk RTP alapú streamet nézni. Az osztályba sorolásnak van több 

módja, mi most az NBAR protokoll-felismerő szolgáltatást használjuk, mellyel, mint 

láthatjuk, rendkívül egyszerűen kiválaszthatjuk egy hosszú listából a megfelelő protokollt. Ha 

komplexebb azonosításra van szükség, akkor egy megfelelő ACL definiálásával is 

elvégezhető ez a feladat. 

A következő lépés, hogy létrehozunk egy policyt, ahol megadjuk, hogy az egyes class-ok 

milyen elbánásban részesüljenek. Minden olyan áthaladó csomag mely nem kerül bele egyik 

osztályba sem, a legalacsonyabb prioritású osztályba kerül.  



 

7. ábra Policy-map létrehozása 

A 10. ábrán látható konfigurációban az első paranccsal létrehozunk egy qos nevű policy-map-

et. Ezt követően megadjuk, hogy ez a szabályozó milyen típusú csomagokat szabályozzon. 

Három különböző osztályt adunk hozzá stream, http és az alapértelmezett class-defaultat. 

Miután hozzáadtuk a stream-et belépünk a policy menü osztály almenüjébe, ahol megadhatjuk 

erre a csoportra vonatkozó QoS-paramétereket. Állítsuk be, hogy az RTP típusú csomagok a 

sávszélesség 70%-át kapják meg. Állítsuk be szintén, hogy a beérkező csomag DSCP-bitjét 

állítsa át a legnagyobb prioritást jelentő Expedited Forwarding állapotra. A HTTP osztálynak 

állítsuk be, hogy a maradék sávszélesség 50%-át kapja meg. Az alapértelmezett osztályra 

pedig állítsuk be a fair-queue opciót. 

 

8. ábra Kimenő interfész konfigurációja 

Az utolsó lépés, hogy az előbb konfigurált szabályrendszert felhúzzuk a megfelelő interfészre. 

Ehhez be kell lépni a megfelelő interfészbe. A bandwidth paranccsal állítsuk be a valós link-

sebességet, mivel a %-os értékeket ezen érték alapján kalkulálja. Az NBAR protokoll-

felismerő szolgáltatást szintén engedélyezni kell az interfészen, ha az osztályok 

létrehozásakor a „match protocol” parancsot használtuk. Végül pedig a qos nevű policy-t 

állítsuk be kimeneti szabályként.  

Ezzel az alap DiffServ konfigurációval sikeresen végeztünk, most pedig vizsgáljuk meg a 

rendszerünk működését. 

A vizsgálathoz a VLC alkalmazás segítségével indítsunk egy RTP streamet a küldő hostról a 

fogadó host számára. Miután meggyőződtünk róla, hogy a stream lejátszásakor nem 

tapasztalható semmilyen hiba, egy böngészőt nyitva kapcsolódjunk a küldő webszerver 



tartalmához majd indítsunk el 5-6 letöltést legalább. Ha a konfigurációt megfelelően végeztük 

el, akkor a lejátszás közben nem tapasztalunk semmilyen hibát. 

 

9. ábra DiffServ engedélyezve 

Most pedig nézzük meg, mi történik akkor, ha kikapcsoljuk a DiffServ konfigurációt. 

Kapcsoljuk ki az interfészen a hozzáadott service-policy-t a „no service-policy output qos” 

paranccsal. Ismét indítsuk el a streamet a két host között, majd kis idővel később indítsunk el 

szintén 5-6 letöltést. Várhatóan a következő hibajelenség lesz tapasztalható, mint a 13. ábrán: 

 

10. ábra DiffServ kikapcsolva 

 



 

 

Wireshark használata csomagvizsgálatra 

A megfelelő linkre (fekete vonalra) jobb klikkelve a képen látható menü fog lenyílni ahol a 

capture opciót választva megnyílik automatikusan a Wireshark és látni fogjuk az adott linken 

áthaladó csomagokat. 

 

11. ábra Capture opció 

Végezzük el a fenti vizsgálatot, amikor aktiváltuk a QoS-t, illetve amikor nem volt 

felkonfigurálva az interfészre. Milyen különbséget tapasztalunk a két esetben áthaladó 

csomagok között? Különös tekintettel az IP-fejlécre. 

 

12. ábra DiffServ konfiguráció előtt az RTP csomag DSCP értéke default. 



 

13. ábra A konfiguráció következtében a DSCP érték „Expedited Forwarding” lett. 

 

Ellenőrző parancsok: 

A 17. ábrán látható „show policy-map qos” paranccsal a megadott qos szabályhoz beállított 

paramétereket tudjuk kilistázni és ellenőrizni. 

 

14. ábra show policy-map qos 



 

15. ábra Számlálók értéke stream indítása előtt 

A 18. ábrán látható „show policy-map interface fastethernet 0/0” parancs kimenete az egyes 

osztályokra illeszkedő csomagok számát jelöli. Látható, hogy a stream osztály esetében 

minden csomag érték 0-át jelöl, mivel még nem indítottam el a streamet. Miután elindult 

tekintsük meg a megfelelő számlálókat ismételten: 



 

16. ábra Számlálók értéke stream után 

Ezzel a paranccsal tudjuk magunkat ellenőrizni, hogyha valamiért nem megfelelően működik 

a szolgáltatás. Először itt kell megnézni, hogy az adott osztályra vannak e illeszkedő 

csomagok. Aztán a policy-map konfigurációját kell megvizsgálni, ha ott is minden rendben, 

az interfészhez tartozó konfigurációt kell leellenőrizni Így ezt a sorrendet követve nagy 

valószínűséggel a konfigurációs hibákat könnyedén megtaláljuk. 


