
Bandbreedteinstellingen van IP-telefoon- en
spanningsinterfaces op ESW2-350G-switches 

Doel
 

Bandbreedte verwijst naar de hoeveelheid gegevens die door een netwerkpad kan worden
overgebracht. De instellingen van de bandbreedte kunnen voor inkomend en uitgaand
verkeer anders worden gemaakt. Ingrepen-interfaces verwijzen naar interfaces met
inkomend verkeer, terwijl de compressiemethoden verwijzen naar interfaces met uitgaande
verkeer.
 
Het doel van dit document is om te verklaren hoe u bandbreedte-instellingen op ESW2-350G
switches kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-350G 
・ ESW2-350G-DC
  

Softwareversie
 

•1.3.0.62
  

Bandbreedte
 
Bandbreedteinstellingen
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Quality of Service > General
> Bandwidth. De pagina Bandbreedte wordt geopend:
 



 
De tabel met bandbreedtes bevat de volgende velden voor elke interface:
 

・ Limiet van instelsnelheid - Als deze optie ingeschakeld is, wordt de snelheidsbeperking
voor inkomende (inkomende) interfaces weergegeven.
 

- Snelheidslimiet — toont wat de verkeerslimiet is voor toegangsinterfaces. Voor Gigabit
Ethernet (GE) poorten is het bandbreedtebereik 100 tot 1.000.000 Kbps.
 
- Committed Burst Size (CBS) — Voor GE-interfaces is het mogelijk CBS te bepalen.
Committed burst size is de hoeveelheid gegevens die een netwerk accepteert in een
bepaald gecommitteerd snelheidsmetingsinterval (Tc). Tc wordt gedefinieerd als de
verhouding tussen CBS en CIR. Het CBS kan binnen het bereik van 3000 tot 19.173.960
bytes vallen.
 

・ Grijsvormingssnelheid — Geeft statistieken weer van het uitgaande (uitgaande) verkeer.
 

- CIR (Committed Information Rate) — Specificeert de hoeveelheid gegarandeerde
bandbreedte op een frame-relaisdienst. Dit garandeert dat frames die zich binnen het
CIR-niveau bevinden, zullen worden geleverd, maar het is niet gegarandeerd wanneer
frames deze limiet overschrijden. Voor FE-poorten ligt de vormsnelheid tussen de 64 en
1000.000 Kbps, terwijl het voor GE-poorten tussen de 64 en 1000.000 Kbps ligt.
 
- CBS (Committed Burst Size) — Voor GE-interfaces is het mogelijk CBS te bepalen.
Committed burst size is de hoeveelheid gegevens die een netwerk aanvaardt in een
bepaald gecommitteerd snelheidsmetingsinterval (Tc). Tc wordt gedefinieerd als de
verhouding tussen CBS en CIR. Het CBS kan binnen het bereik van 4096 tot 16.762.902
bytes vallen.
 

Stap 2. Klik het gewenste keuzerondje van de interface waarvoor u de instellingen van de
bandbreedte wilt configureren.
 



 
Stap 3. Scrolt neer de pagina en klik op de knop Bewerken.
 

 
Er verschijnt een nieuw venster:
 

 
Stap 4. Klik op Port als u bandbreedteinstellingen op een bepaalde poort wilt toepassen of
klik op LAG als u bandbreedteinstellingen op een bundel van een paar of alle afzonderlijke
poorten wilt toepassen. Kies vervolgens een bepaalde waarde in de vervolgkeuzelijst naast



deze.
 

 
Stap 5. (Optioneel) Controleer het aanvinkvakje Ingraving Rate Limit als u inkomende
verkeersbandbreedte wilt definiëren.
 
Opmerking: Als u in Stap 5 de grenswaarde voor inbelsnelheid niet hebt gecontroleerd, sla
dan over naar Stap 8.
 
Stap 6. Voer de gewenste waarde in het veld Ingang Rate Limit in.
 
Stap 7. Voer de gewenste waarde in het veld Ingress Committed Burst Size (CBS)-veld in.
 
Stap 8. (Optioneel) Controleer het vakje Grijssnelheid als u uitgaande verkeersbandbreedte
wilt definiëren. De vormsnelheid verwijst naar de maximale bandbreedte die op
noodopdrachten is toegestaan.
 
Opmerking: Als u in Stap 8 de Gratis indelingen niet hebt gecontroleerd, slaat u vervolgens
over naar Stap 11.
 
Stap 9. Voer de gewenste waarde in het veld Committed Information Rate (CIR) in.
 
Stap 10. Voer de gewenste waarde in het veld Committed Burst Size (CBS)-formaat in.
 
Stap 1. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.
  

Instellingen kopiëren
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Quality of Service > General
> Bandwidth. Naar onder in de pagina bladeren:
 

 
Stap 2. Klik op de radioknop van de broninterface om de instellingen van een interface naar
een andere of meerdere interfaces te kopiëren.
 
Stap 3. Klik op Instellingen kopiëren. Er verschijnt een nieuw venster:



 
Stap 4. Voer in het daarvoor bestemde veld de doelinterface in. U kunt dezelfde instellingen
naar meerdere interfaces kopiëren door de doelinterfaces of de bereik van interfaces met
komma's te scheiden.
 
Stap 5. Klik op Toepassen om de instellingen te kopiëren.
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