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Inleiding

Dit document verduidelijkt de functionele verschillen tussen vormgeven en toezicht, die allebei het
uitvoerpercentage beperken. Hoewel beide mechanismes een token als een verkeersmeter
gebruiken om de pakketsnelheid te meten, hebben ze belangrijke functionele verschillen. (Een
emmer met een penning is beschreven in What is a Token Bucket?)

Voordat u begint

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving.
Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde
(standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële
impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.
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Toezicht versus traffic shaping

In het volgende schema wordt het belangrijkste verschil weergegeven. Verkeerspolitie verspreidt
zich. Wanneer het verkeerstarief de geconfigureerde maximumsnelheid bereikt, wordt het
overtollige verkeer verlaagd of aangegeven. Het resultaat is een uitvoersnelheid die als een
zaagtand met kreuken en nokken weergegeven wordt. In tegenstelling tot toezicht, blijft traffic
shaping overtollige pakketten in een rij behouden en organiseert dan de overtollige hoeveelheid
voor latere transmissie over stappen van de tijd. Het resultaat van traffic shaping is een vloeiend
pakketuitvoeringspercentage.

Shaping impliceert het bestaan van een rij en van voldoende geheugen om vertraagde pakketten
te bufferen, terwijl het toezicht niet. Wachtrijen is een uitgaande concept; pakketten die worden
verzonden en een interface worden in de wachtrij geplaatst en kunnen worden gevormd. Alleen
toezicht kan op inkomend verkeer op een interface worden toegepast. Zorg ervoor dat u
voldoende geheugen hebt bij het inschakelen van de vormgeving. Bovendien vereist het
vormgeven een planningsfunctie voor het later verzenden van vertraagde pakketten. Met deze
planningsfunctie kunt u de vormende wachtrij in verschillende wachtrijen organiseren.
Voorbeelden van planningsfuncties zijn op klasse gebaseerde Weighted Fair Queuing (CBWFQ)
en Low Latency Queuing (LLQ).

Selectiecriteria

De volgende tabel toont de verschillen tussen vormgeven en toezicht om u te helpen de beste



oplossing te kiezen.

  Vormen Toezicht

Doel

Buffer- en
wachtrijoverschrijdingen
boven de vastgelegde
tarieven.

Stel (of opmerking)
te veel pakketten
boven de
vastgelegde
tarieven in. Geen
buffer.*

Token
ververse
n

Verhoogd aan het begin
van een tijdsinterval.
(Minimumaantal
intervallen is vereist.)

Voortdurend
gebaseerd op
formule: 1 /
gecommitteerd

informatiecijfer

Token-
waarden In bits per seconde. geconfigureerd in

bytes.

Configur
atieoptie
s

vormopdracht in de
modulaire kwaliteit
van de service
opdrachtregel
interface (MQC) om
op klasse
gebaseerde shaping
te implementeren.

●

Frame-Relay Traffic
Shaping-opdracht om
Frame Relay Traffic
Shaping (FRTS) uit
te voeren.

●

traffic-shaping
opdracht om Generic
Traffic Shaping
(GTS) te
implementeren.

●

politie-opdracht
in de MQC om
op klasse
gebaseerde
politie toe te
passen.

●

commando van
snelheidsbeper
king om
vastgelegd
toegangstarief
(CAR) toe te
passen.

●

Van
toepassi
ng op
inkomen
de

Nee Ja

Van
toepassi
ng op
uitgaand
e

Ja Ja

lasten

Controles barsten door
de uitvoersnelheid over
minstens acht
tijdintervallen te
gladstrijken. Gebruik een
lekke emmer om verkeer

Propagaten
barsten. Geen
gladmaken.



te vertragen, wat een
vloeiend effect bereikt.

Voordele
n

Minder waarschijnlijk
zullen overtollige
pakketten laten vallen
omdat de overtollige
pakketten worden
gebufferd. (Buffers
verpakken tot de lengte
van de rij. Er kunnen
druppels optreden als het
overtollige verkeer tegen
hoge snelheden wordt
onderhouden.) Vermijd
terugzendingen door
gevallen pakketten.

Bestuurt de
uitvoersnelheid
door
pakketdruppels.
Vermijd
vertragingen door
wachtrijen.

nadelen

Kan vertraging
introduceren door
wachtrijen, vooral in de
wachtrij.

Droogt overtollige
pakketten (wanneer
gevormd), het
knotteren van de
grootte van TCP
venster en het
verminderen van
de algemene
uitvoersnelheid van
getroffen
verkeersstromen.
Overmatig
agressieve
burstgrootte kan tot
te veel
pakketdalingen
leiden en de
algehele
uitvoersnelheid,
vooral met TCP-
gebaseerde
stromen, beperken.

Optionee
l
pakketm
arkering

Nee Ja (met CAR-
optie).

* Alhoewel het toezicht geen buffering toepast, is een geconfigureerd wachtend mechanisme van
toepassing op "geconformeerde" pakketten die mogelijk in de wachtrij moeten worden geplaatst
terwijl er op de fysieke interface wordt geserialiseerd.

Token verversen

Een belangrijk verschil tussen vormgeven en toezicht is de snelheid waarmee penningen worden
aangevuld. In dit hoofdstuk wordt het verschil besproken.



Eenvoudig aangegeven gebruiken zowel de vormgeving als de politie de symbolische emmer. Een
emmer heeft zelf geen teruggooi- of prioriteitsbeleid. Laten we eens kijken hoe de symbolische
emmer werkt:

Tokens worden tegen een bepaalde snelheid in de emmer gestopt.●

Elke token is een toestemming voor de bron om een bepaald aantal bits in het netwerk te
versturen.

●

Als u een pakket wilt verzenden, moet de verkeersregelaar in staat zijn om een aantal
penningen van de emmer te verwijderen, die gelijk zijn aan de grootte van het pakket.

●

Als er niet genoeg penningen in de emmer zijn om een pakje te verzenden, wacht de pakje of
op totdat de emmer voldoende penningen heeft (in het geval van een vormgever) of wanneer
het pakje is weggegooid of af is gemarkeerd (in het geval van een politieagent).

●

De emmer heeft zelf een bepaalde capaciteit. Als de emmer gevuld is met capaciteit, worden
nieuw aangekomen penningen weggegooid en zijn ze niet beschikbaar voor toekomstige
pakketten. Op elk moment is de grootste uitbarsting die een bron in het netwerk kan sturen
ruwweg evenredig met de omvang van de emmer. Een symbolische emmer maakt burstentie
mogelijk, maar verdeelt het.

●

Met de penningmetafoor in gedachten, laten we eens kijken hoe vormend en politieagent tokens
aan de emmer toevoegt.

Stappen van toename van het symbolische emmer op vastgestelde intervallen met gebruik van
een bits per seconde (bps) waarde. Een vormer gebruikt de volgende formule:

Tc = Bc/CIR (in seconds)

In deze vergelijking vertegenwoordigt Bc de vastgelegde uitbarsting, en CIR staat voor de
vastgelegde informatierente. (Zie Frame Relay Traffic Shaping configureren voor meer informatie.)
De waarde van Tc definieert het tijdsinterval waarin u de bits van de BBC verzenden om het
gemiddelde tarief van de CIR in seconden te behouden.

Het bereik voor Tc ligt tussen 10 en 125 ms. Met Distributed Traffic Shaping (DTS) op Cisco 7500-
serie is de minimale TAC 4 ms. De router berekent intern deze waarde op basis van de CIR en de
Bc waarden. Indien Bc/CIR minder dan 125 ms is, gebruikt zij de Tc die op basis van die
vergelijking is berekend. Als Bc/CIR meer dan of gelijk is aan 125 ms, gebruikt het een interne Tc-
waarde als Cisco IOS® bepaalt dat verkeersstroom stabieler zal zijn met een kleiner interval.
Gebruik de opdracht toonde verkeer-vorm om te bepalen of uw router een interne waarde voor
TAC of de waarde gebruikt die u op de opdrachtregel hebt ingesteld. De volgende
voorbeelduitvoer van de show traffic-shaping opdracht wordt uitgelegd in show Commands voor
Frame Relay Traffic Shaping.

//www.cisco.com/c/nl_nl/support/docs/wan/frame-relay/6151-traffic-shaping-6151.html
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Wanneer de overtollige uitbarsting (Be) is ingesteld op een waarde die anders is dan 0, maakt de
vormgever het mogelijk om penningen in de emmer op te slaan, tot Bc + Be. De grootste waarde
die de token ooit kan hebben, is Bc + Be, en de overflow van penningen is gedaald. De enige
manier om meer dan Bc-penningen in de emmer te hebben is om niet alle Bc-penningen te
gebruiken tijdens één of meer Tc-tokens. Aangezien de penningen op hun penningen elke keer
worden aangevuld met bc-penningen, kunt u ongebruikte penningen ophopen voor later gebruik
tot Bc + Be.

In tegenstelling daarmee voegt op klasse gebaseerde politisering en snelheidsbeperking
voortdurend penningen toe aan de emmer. Het aankomstpercentage wordt als volgt berekend:

(time between packets<which is equal to t-t1>* policer rate)/8 bits per byte

Met andere woorden, als de vorige aankomst van het pakket op t1 was en de huidige tijd t is,
wordt de emmer bijgewerkt met t-t1 bytes gebaseerd op het token aankomstpercentage. Merk op
dat een verkeerspolitieagent barstwaarden gebruikt die in bytes zijn gespecificeerd, en de
bovenstaande formule converteert van bits naar bytes.

Kijk naar een voorbeeld met een CIR (of politieresnelheid) van 8000 bps en een normale
uitbarsting van 1000 bytes.

Router(config)# policy-map police-setting

Router(config-pmap)# class access-match

Router(config-pmap-c)# police 8000 1000 conform-action transmit exceed-action drop

De symbolische emmers beginnen vol op 1000 bytes. Als een pakket van 450 bytes arriveert,
voldoet het pakket aan de woorden omdat er genoeg bytes in de token opties zijn. De conforme
actie (transport) wordt door het pakje genomen en 450 bytes worden uit de token verwijderd
(waardoor 550 bytes). Als het volgende pakket 0,25 seconden later arriveert, worden 250 bytes
toegevoegd aan het token emmer zoals in de volgende formule:

(0.25 * 8000)/8

De berekening laat 700 bytes in het token emmer over. Als het volgende pakket 800 bytes is,
overschrijdt het pakket en wordt de hoger aangegeven actie (daling) genomen. Geen bytes
worden uit de penning gehaald.



traffic shaping

Cisco IOS ondersteunt de volgende methoden voor traffic shaping:

Generic Traffic Shaping●

Frame Relay traffic shaping●

Op klasse gebaseerde shaping en gedistribueerde class-gebaseerde shaping●

Alle traffic shaping-methoden zijn vergelijkbaar in implementatie, hoewel hun opdrachtregel-
interfaces (CLI’s) enigszins verschillen, en zij gebruiken verschillende soorten wachtrijen om
uitgestelde verkeer te bevatten en vorm te geven. Cisco adviseert op klasse gebaseerde
vormgeving en gedistribueerde vormgeving, die worden geconfigureerd met behulp van de
modulaire QoS CLI.

Het volgende diagram illustreert hoe een QoS-beleid verkeer in klassen en wachtrijen pakketten
sorteert die de geconfigureerde vormsnelheden overschrijden.

Toezicht op verkeer

Cisco IOS ondersteunt de volgende methoden voor traffic policing:

Committed Access Rate●

Op klasse gebaseerde controle●

De twee mechanismen hebben belangrijke functionele verschillen, zoals uitgelegd in Vergelijking
van op klasse gebaseerde controle en Committed Access Rate. Cisco raadt aan op klasse
gebaseerd toezicht en andere functies van de modulaire QoS CLI aan bij het toepassen van QoS-
beleid.

Gebruik het commando van de politie om aan te geven dat een verkeersklasse een
maximumtarief moet worden opgelegd, en als dat percentage wordt overschreden, moet er
onmiddellijk actie worden ondernomen. Met andere woorden: met de opdracht politie is het geen
optie om het pakje op te slaan en het vervolgens naar buiten te sturen, zoals bij de vormopdracht.

Bovendien, met toezicht, bepaalt de symbolische emmer of een pakje groter is dan of met het
toegepaste tarief in overeenstemming is. In beide gevallen implementeert de politie een
configureerbare actie, die het instellen van de IP-voorrang of een Gedifferentieerd Service Code
Point (DSCP) omvat.

In het volgende schema wordt een algemene toepassing van verkeerstoezicht op een
congestiepunt geïllustreerd, waarbij de QoS-functies in het algemeen van toepassing zijn.

/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_regpkt/configuration/15-mt/qos-regpkt-15-mt-book/qos-regpkt-gts.html
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Minimale versus maximale bandbreedte-controles

Zowel de vorm als de politie beperken de uitvoersnelheid tot een maximum kbps waarde.
Belangrijk is dat geen van beide mechanismen een minimale bandbreedte-garantie biedt tijdens
perioden van congestie. Gebruik de bandbreedte of prioriteitsopdracht om dergelijke garanties te
bieden.

Een hiërarchisch beleid maakt gebruik van twee soorten dienstenbeleid - een ouderbeleid om een
QoS-mechanisme toe te passen op een verkeersaggregaat en een kinderbeleid om een QoS-
mechanisme toe te passen op een stroom of subset van het aggregaat. Logische interfaces, zoals
subinterfaces en tunnelinterfaces, vereisen een hiërarchisch beleid met de functie voor
verkeersbeperking op het ouderniveau en een wachtrij op lagere niveaus. De functie Traffic-Limiet
verlaagt het uitvoertarief en creëert (waarschijnlijk) stremmingen, zoals te zien is door te veel
pakketten in de wachtrij te plaatsen.

De volgende configuratie is niet optimaal en laat zien het verschil tussen de politie en de vorm
commando te illustreren wanneer het verkeersaggregaat - in dit geval klasse-default - wordt
beperkt tot een maximum aantal. In deze configuratie stuurt de politie-opdracht pakketten vanuit
de kinderklassen die zijn gebaseerd op de grootte van het pakket en het aantal bytes dat in de
conform-geworden overeenkomsten blijft, en overschrijdt de symbolische emmers. (Zie
Verkeerscontrole.) Het resultaat is dat de tarieven die worden gegeven aan de klassen Voice over
IP (VoIP) en Internet Protocol (IP) mogelijk niet gegarandeerd zijn aangezien de politie-functie
belangrijker is dan de garanties die worden geboden door de prioritaire eigenschap.

Maar als de vorm opdracht wordt gebruikt, is het resultaat een hiërarchisch wachtend systeem en
worden alle garanties gegeven. Met andere woorden, als de aangeboden lading de vormsnelheid
overschrijdt, zijn de VoIP en IP klassen gegarandeerd in hun tempo, en het class-default verkeer
(op kinderniveau) voert iedere druppel uit.

Waarschuwing: deze configuratie wordt niet aanbevolen en laat het verschil zien tussen de politie
en de vorm opdracht bij het beperken van een verkeersaggregaat.

class-map match-all IP

   match ip precedence 3

class-map match-all VoIP

   match ip precedence 5

policy-map child

  class VoIP

     priority 128

   class IP
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     priority 1000

 policy-map parent

   class class-default

     police 3300000 103000 103000 conform-action transmit exceed-action drop

     service-policy child

Om de bovenstaande configuratie zinvol te maken, moet het toezicht worden vervangen door een
vormgeving. Bijvoorbeeld:

policy-map parent

    class class-default

     shape average 3300000 103000 0

      service-policy child

Raadpleeg voor meer informatie over ouder- en kinderbeleid QoS-beleid voor kinderbescherming
voor prioriteitsklasse.

Gerelateerde informatie

QoS-technologie (Quality of Services)●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2sb/feature/guide/chldprio.html
//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2sb/feature/guide/chldprio.html
//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2sb/feature/guide/chldprio.html
/content/en/us/tech/quality-of-service-qos/index.html
//www.cisco.com/c/nl_nl/support/index.html

	Vergelijking van traffic policing en traffic shaping voor Bandbreedteregening
	Inhoud
	Inleiding
	Voordat u begint
	Conventies
	Voorwaarden
	Gebruikte componenten

	Toezicht versus traffic shaping
	Selectiecriteria
	Token verversen
	traffic shaping
	Toezicht op verkeer
	Minimale versus maximale bandbreedte-controles
	Gerelateerde informatie


