
Quality-of-Service (QoS) Policy Binding
Configuration op ESW2-350G-switches 

Doel
 

De Policy Binding pagina wordt gebruikt om politiemensen aan poorten te binden. Alle
pakketten die in de haven worden ontvangen en niet aan de eisen van het beleid voldoen,
worden weggegooid. De Permit Elke optie is gebruikt om de regels van het beleid te
omzeilen. De beleidsbinding wordt gebruikt om de pakketten in de interface te screenen op
basis van een bepaald beleid.
 
Dit artikel legt uit hoe u Policy Binding op de ESW2-350G-switches kunt configureren.
 
Opmerking: QoS moet in geavanceerde modus zijn, voor meer informatie raadpleegt u het
artikel Quality of Service (QoS) Properties op ESW2-350G switches. Voordat u verdergaat
moet u beleidsklassenkaarten maken, voor meer informatie zie het artikel Quality of Service
(QoS) Policy Class Maps op ESW2-350G-switches.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-350G 
・ ESW2-350G-DC
  

Softwareversie
 

•1.3.0.62
  

Beleidsbinding
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratie hulpprogramma om de kwaliteit van de service >
geavanceerde QoS-modus > Beleidsbinding te kiezen. De pagina Beleidsbinding wordt
geopend:
 

 
Stap 2. Kies het beleid waaraan u poorten wilt binden in de vervolgkeuzelijst Beleidsnaam.
 



Stap 3. Kies een type interface in de vervolgkeuzelijst Interfacetype. U kunt kiezen voor 
poort of LAG. Poorten verwijzen naar één enkele interface, terwijl LAG verwijst naar een
bundel havens.
 
Stap 4. Klik op Ga om een lijst met poorten of LAG's te uploaden.
 
Stap 5. Controleer de gewenste vinkjes in het veld Binding om het corresponderende beleid
aan de interface te binden. Alle pakketten op die interface die niet aan de regels van het
beleid voldoen worden verworpen.
 
Stap 6. Controleer de gewenste vinkjes in het veld Vergunning om de standaardinstelling te
omzeilen en alle pakketten die overeenkomen met het beleid door te sturen.
 
Stap 7. Klik op Toepassen.
  

Beleidsbinding per poort
 

In deze Beleidsbindende tabel kunt u zien welk beleid aan een interface en de
vergunningsstatus van de interface is gebonden.
 
Stap 1. Meld u aan bij het web configuratie hulpprogramma om de kwaliteit van de service >
geavanceerde QoS-modus > Beleidsbinding > Beleidsinbinding per poort weer te geven. De
pagina Beleidsbinding wordt geopend:
 

 
Stap 2. Kies een interfacetype in de vervolgkeuzelijst Interfacetype. U kunt kiezen voor poort
 of LAG. Poorten verwijzen naar één enkele interface, terwijl LAG verwijst naar een bundel
havens.
 
Stap 3. Controleer het aankruisvakje in het veld Naam beleid om alle poorten met een
bepaald beleid te tonen.
 
Stap 4. Kies een beleid uit de vervolgkeuzelijst Beleidsnaam.
 
Stap 5. Klik op Ga om een lijst met poorten of LAG's voor te stellen die aan het gekozen



beleid zijn gebonden.
 
Stap 6. Klik op Terug om naar de Policy Binding pagina terug te keren.
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