
QoS-eigenschappen (Quality of Service) 
Doel
 

Quality of Service (QoS) wordt voornamelijk gebruikt om de netwerkprestaties te verbeteren
en wordt gebruikt om de gewenste services voor de gebruikers te leveren. Het prioriteert de
verkeersstroom op basis van het type verkeer. QoS kan worden toegepast op prioritering
van verkeer voor toepassingen die gevoelig zijn voor latentie (zoals spraak of video) en op
controle van het effect van latentie-ongevoelig verkeer (zoals bulkgegevensoverdrachten).
 
Dit artikel legt uit hoe u QoS-eigenschappen op ESW2-350G-switches kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-350G 
・ ESW2-350G-DC
  

Softwareversie
 

・ v1.2.6.28
  

QoS-eigenschappen
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Quality of Service >
General > QoS Properties. De pagina QoS-eigenschappen wordt geopend.
 



 

 
Stap 2. Kies een QoS-modus in het gebied met QoS-modus. De mogelijke modi zijn:
 

・ Schakel uit — QoS is uitgeschakeld in het apparaat. In deze modus is er geen prioriteit
van het verkeer.
 
・ Basic - QoS is ingeschakeld op het apparaat in de Basismodus. De basismodus is de
modus waarin al het verkeer van dezelfde klasse dezelfde behandeling krijgt. Er wordt actie
ondernomen op basis van de QoS-waarde van het inkomende frame. Deze QoS-waarde
bepaalt de verkeersklasse en QoS.
 
・ Geavanceerd - QoS is ingeschakeld op het apparaat in de geavanceerde modus. De
geavanceerde modus is de modus die werkt via de QoS-service per stroom. Het bestaat uit
een klassenkaart en politieagent. De kaart van de klasse vertelt over het soort verkeer dat
in de stroom aanwezig is en het bestaat ook uit weinig ACL's. De pakketten die ACL
aanpassen behoren tot één stroom. De politieagent past de geconfigureerde QoS op de
stroom toe.



Stap 3. Klik op Toepassen.
 
Stap 4. Om de eigenschappen van een specifieke interface te bewerken, controleert u het
aankruisvakje van de juiste interface.
 

 
Stap 5. Scrolt langs de pagina en klik op Bewerken. Er verschijnt een pop-upvenster:
 

 
Stap 6. In het interfaceveld klik of Port als u QoS-eigenschappen op een specifieke interface
wilt specificeren of op LAG als u QoS-eigenschappen op een verzameling afzonderlijke
poorten wilt specificeren. En in de vervolgkeuzelijst naast de knop kiest u de gewenste
interface.
 
Stap 7. Kies in de vervolgkeuzelijst Default CoS de gewenste CoS-waarde. Serviceklasse
(CoS) is een manier om verkeer te beheren door vergelijkbare soorten verkeer te groeperen
(bijvoorbeeld e-mail, streaming video, spraak, grote documentoverdracht) samen en elk type
te behandelen als een klasse met een eigen serviceprioriteit. Het bereik ligt tussen 0 en 7,0
is voor de laagste prioriteit en 7 is voor de hoogste prioriteit.
 
Stap 8. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.
 
Opmerking: Om QoS eigenschappen instellingen van één interface naar een andere
interface te kopiëren volgt u de stappen van stap 9 tot stap 11.
 
 Stap 9. Als u de QoS-eigenschappen van een interface naar een andere of meerdere
interfaces wilt kopiëren, schakelt u het aankruisvakje van de broninterface in en klikt u op 
Instellingen van kopie. Er verschijnt een pop-upvenster:
 

 
Stap 10. Voer in de configuratie van het exemplaar van ingang naar veld de doelinterface in.
 
Stap 1. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.
 
Opmerking: Om de standaard QoS-instellingen te herstellen volgt u stap 12.
 



 
Stap 12. Klik op Standaardinstellingen herstellen als u de standaardeigenschappen van QoS
op de interfaces wilt herstellen
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