
QoS-interfaceinstellingen (Quality of Service)
voor basismodus en configuratie van ESW2-
550X switch 

Doel
 

In QoS Basic Mode ontvangt al het verkeer in dezelfde klasse dezelfde behandeling. Deze
behandeling is de QoS actie die de stress wachtrij in de haven bepaalt die is gebaseerd op
de QoS-waarde in het inkomende frame. De QoS-waarde wordt extern toegewezen. De
QoS-waarde van een pakje bepaalt de verkeersklasse en de QoS-klasse. Dit artikel legt uit
hoe u QoS-interface-instellingen kunt configureren in QoS Basic-modus op ESW2-550X-
switches.
 
Opmerking: Voor deze configuratie moet QoS in de basismodus staan. Raadpleeg voor
meer informatie het artikel Quality of Service (QoS) Properties op ESW2-550X switches.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-550X-48DC-R router 
・ ESW2-550X-48U-R
  

Softwareversie
 

・ v1.2.9.44
  

Interface-instellingen
 
Interface-instellingen bewerken
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Quality of Service > QoS
Basic Mode > Interface-instellingen. De pagina Interface-instellingen wordt geopend:
 



 
Stap 2.  Kies in de vervolgkeuzelijst Interfacetype Port of LAG en klik op Ga om een lijst met
poorten of LAG's te uploaden. Als de QoS-status wereldwijd is ingeschakeld op de pagina 
Global Settings heeft standaard alle poorten de QoS-status ingeschakeld.
 
Opmerking: Voor meer informatie over Global Settings zie het artikel Global Settings for
Quality of Service (QoS) Basic Mode op ESW2-550X-switches.
 

 
Stap 3. Klik op de radioknop van de poort of het LAG dat u wilt wijzigen en klik op Bewerken.
 



 
Stap 4. (Optioneel) Klik op de radioknop die overeenkomt met de gewenste interface in het
interfaceveld.
 

・ Port - kies de juiste poort in de vervolgkeuzelijst Port.
 
・ LAG — Van de vervolgkeuzelijst LAG; kies de LAG die u wilt configureren. Dit
beïnvloedt de groep havens die in de configuratie van de LAG wordt gedefinieerd.
 

Stap 5. Controleer het aanvinkvakje Enable in het veld QoS-staat om QoS op de interface in
te schakelen of het aanvinkvakje Enable om QoS op de interface uit te schakelen. Als de
QoS-staat is ingeschakeld, zijn de poortprioriteiten gebaseerd op de modus voor het hele
systeem: CoS/802.1p of DSCP. Als de QoS-status niet is ingeschakeld, wordt al het
inkomende verkeer in de haven in kaart gebracht in de beste wachtrij en wordt er geen
prioriteit toegekend.
 
Stap 6. Klik op Toepassen.
  

Instellingen kopiëren
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Quality of Service > QoS
Basic Mode > Interface-instellingen. De pagina Interface-instellingen wordt geopend:
 

 
Stap 2. Klik op het keuzerondje van een bepaalde ingang waarvan u de instellingen naar
andere interfaces wilt kopiëren en klik op de knop Instellingen kopiëren.
 



 
Stap 3. Voer in het daarvoor bestemde veld de doelinterfaces in waarop de instellingen
moeten worden gekopieerd. U kunt interfacenummers, interfacenamen (bijvoorbeeld GE15),
of u kunt ook het bereik van interfaces geven zoals 4-10 en GE1-GE10.
 
Stap 4. Klik op Toepassen.
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