
Quality-of-Service (QoS) Policy Class Maps
Configuration voor ESW2-350G-switches 

Doel
 

QoS-policers (Quality of Service) zijn vooraf gedefinieerde regels die de snelheid van het
verkeer op de interface kunnen meten. Ze worden gebruikt om limieten af te dwingen, zoals
het beperken van het tempo van bestandsoverdracht in de haven. Dit helpt ervoor te zorgen
dat de bandbreedte niet wordt overschreden. Een class map definieert het type pakketten
dat als dezelfde verkeersstroom wordt beschouwd.
 
Dit artikel legt uit hoe de QoS Policy Class Maps op de ESW2-350G-switches te
configureren.
 
Opmerking: Class mapping moet worden uitgevoerd voordat u doorgaat. Raadpleeg voor
meer informatie het artikel QoS-klasse definiëren in kaart brengen van ESW2-350G-
switches.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-350G 
・ ESW2-350G-DC
  

Softwareversie
 

•1.3.0.62
  

Kaarten voor beleidsklassen 
 
Beleidstabel 
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Quality of Service > QoS
Advanced Mode > Policy Tabel. De pagina Tabel beleid wordt geopend:
 

 
Stap 2. Klik op Add. Er verschijnt een nieuw venster:
 



 
Stap 3. Voer in het veld Nieuwe beleidsnaam een naam voor het beleid in.
 
Stap 4. Klik op Toepassen.
 
Stap 5. (Optioneel) Om een beleid te verwijderen, controleert u het juiste beleidsnaamvakje
en klikt u op Verwijderen.
  

Klasse Maps 
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Quality of Service > QoS
Advanced Mode > Policy Class Maps. De pagina Beleidskaarten wordt geopend:
 

 

 
Stap 2. Kies in de vervolgkeuzelijst Beleidsnaam een beleid waaraan u een class-map wilt
toevoegen.
 
Stap 3. Klik op Ga om lijst van alle klassenkaarten te tonen die aan het beleid zijn
gedefinieerd.
 
Stap 4. Klik op Add om een nieuwe class map aan het beleid toe te voegen.
 



 
Stap 5. Kies een class-kaart in de vervolgkeuzelijst Class Map Name om aan het beleid toe
te voegen.
 
Opmerking: Voor meer informatie over class maps zie het artikel getiteld Define QoS Class
Mapping op ESW2-350G-switches.
 

 
Stap 6. Klik een geschikte radioknop in het veld Type actie aan om een actie te definiëren.
De mogelijke opties zijn:
 

・ Gebruik de standaardmodus voor vertrouwen. Dit negeert het bereik van CoS/802.1p en
DSCP-waarden en wordt vervolgens door de best mogelijke moeite verzonden.
 
・ Altijd vertrouwen — De switch vertrouwt altijd op de CoS/802.1p en DSCP van het
bijbehorende pakket. IP-pakketten worden in de wachtrij geplaatst op basis van hun DSCP-
waarden en de tabel in wachtrij. Alle andere pakketten worden in de wachtrij geplaatst op
basis van hun CoS/802.1p-waarden en de CoS/802.1p in de wachtrij.



・ Stel - Kies in de vervolgkeuzelijst een modus voor de bijbehorende pakketten.
 

- DSCP - Voer een DSCP-waarde in om de stress wachtrij (0 tot 63) in het veld Nieuwe
waarde te bepalen. Deze waarde is gebaseerd op de DSCP en de DSCP naar de tabel in
wachtrij.
 
- Wachtrij — Voer een waarde in in de wachtrij om de nieuwswachtrij (1 tot 4) in het veld
Nieuwe waarde te bepalen.
 
- CoS/802.1p — Voer een CoS/802.1p-waarde in om de stress wachtrij (0 tot 7) in het
veld Nieuwe waarde te bepalen. Deze waarde is gebaseerd op de prioriteitswaarde van
CoS/802.1p en de CoS/802.1p in de wachtrij.
 

 
Stap 7. Klik op de radioknop die overeenkomt met het gewenste type politieagent.
 

・ Geen enkel beleid wordt gebruikt.
 
・ Enkelvoudig: er wordt één enkele politieagent gebruikt. Eén enkele politieagent past de
QoS op één klassenkaart en één enkele stroom toe op basis van de QoS-specificatie van
de politieagent.
 
・ Geaggregeerd — Er wordt een geaggregeerd beleid gebruikt. Een verzamelpolitie past
de QoS toe op één of meer klassenkaarten en één of meer stromen.
 



 
Stap 8. Als op de radioknop Aggregate in het veld Type politie is gedrukt, kiest u een
geaggregeerde politieagent uit de vervolgkeuzelijst Aggregate Policer.
 
Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie over Aggregate Policer het artikel getiteld 
Aggregate Policer Settings op ESW2-350G switches.
 

 
Stap 9. Als op de knop Eén radio is gedrukt in het veld Type politie, specificeert u de waarde
van het Committed Information Rate (CIR). Het specificeert het bedrag van gegarandeerde
bandbreedte op een frame relais dienst. 
 
Timesaver: Als u niet op Single in Stap 9 klikt, slaat u vervolgens over naar Stap 12.
 
Stap 10. Voer een waarde in voor de geëngageerde burst size in het veld Ingress Committed
Burst Size (CBS). 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.



Stap 1. Klik op de radioknop die overeenkomt met de gewenste waarde boven de handeling.
Deze actie wordt ondernomen wanneer de inkomende pakketten de CIR overschrijden.
 

・ Geen actie ondernomen.
 
・ Laat vallen - vallen de pakketten die de bepaalde CIR waarde overschrijden.
 
・ Uit profiel DSCP: haal de DSCP-waarden van pakketten die de gedefinieerde CIR-
waarde overschrijden, terug naar een waarde die is gebaseerd op de Toets voor
Toewijzing van SCP uit profiel.
 
Opmerking: Voor meer informatie over de uit-van-profiel tabel met DSCP-toewijzing kunt u
het artikel Configuration of Out of Profile DSCP mapping op ESW2-350G-switches 
raadplegen.
 

Stap 12. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.
 

 
Stap 13. (Optioneel) Om een beleidsclass-kaart te bewerken, controleert u het juiste veld
voor de class-kaart en klikt u op Bewerken. Volg vervolgens stappen 5 t/m 12.
 
Stap 14. (Optioneel) Om een beleidsclass-kaart te verwijderen, controleert u het juiste
venster voor lijnkaart en klikt u op Verwijderen.
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