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Como indicar estatísticas da fila de QoS em um
interruptor 

Objetivo
 

O Qualidade de Serviço (QoS) é uma característica que seja usada para aperfeiçoar o
desempenho da rede. Fornece classificações do tráfego de entrada às classes de tráfego
baseadas aos atributos que incluem a configuração de dispositivo, interface de ingresso,
conteúdo de pacote de informação, e a combinação destes atribui. QoS é conseguido
controlando o atraso, a variação de retardo ou o tremor, a largura de banda, e a perda de
pacotes. Esta característica é de uso geral para dados sensíveis ao tempo para o protocolo
voice over internet (VoIP), o vídeo, e os aplicativos críticos da missão.
 
O gerenciamento de fila é usado na arquitetura da rede interna de QoS. Enfileirar-se é uma
técnica usada nos dispositivos de rede tais como o Roteadores e o Switches para segurar a
congestão. Os pacotes são realizados nas filas para processar. Após o processamento, os
pacotes são enviados ao destino. As estatísticas da fila fornecem a informação sobre o
número de pacotes enviados e o número de pacotes deixados cair segundo a relação,
enfileiram e deixam cair a precedência.
 
Este artigo fornece instruções em como indicar estatísticas da fila de QoS através da
utilidade com suporte na internet e do comando line interface(cli) de seu interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.3.0.130
  

Estatísticas da fila de QoS do indicador
 
Estatísticas da fila de QoS do indicador em uma relação com a utilidade com
suporte na internet
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com suporte na internet do interruptor escolhe
então Qualidade de Serviço > estatísticas de QoS > estatísticas da fila.
 
Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, SG350X-48MP é usado.
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Etapa 2. Escolha a taxa de atualização da lista de drop-down da taxa de atualização. Este é
o período de tempo que passa antes que as estatísticas dos Ethernet de interface estejam
refrescadas. As opções são:
 

Nenhum refresque — As estatísticas não são refrescadas. Esta é a opção padrão.
segundo 15 — As estatísticas são refrescadas cada 15 segundos.
segundo 30 — As estatísticas são refrescadas cada 30 segundos.
segundo 60 — As estatísticas são refrescadas cada 60 segundos.
 

 
Nota: Neste exemplo, o segundo 60 é escolhido.
 
Etapa 3. (opcional) para interruptores elevador da pilha, escolhe o interruptor que você quer
configurar da lista de drop-down identificação da unidade.
 

 
Nota: Neste exemplo, a porta da unidade 1 é escolhida.
 
Etapa 4. Escolha uma relação da lista de drop-down do nome da relação.
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Nota: Neste exemplo, a relação GE3 é escolhida.
 
Etapa 5. Clique o botão ir para ver as estatísticas da fila de QoS da relação específica.
 

 
A tabela estatística das filas indica os seguintes campos para cada fila:
 

Fila — Pacotes enviados ou cauda deixada cair desta fila.
Pacotes transmitido — Número de pacotes que foram transmitidos.
Pacotes descartado do Tail — Porcentagem de pacotes que era cauda deixada cair.
Bytes transmitidos — Número de bytes que foi transmitido.
O Tail deixou cair bytes — Porcentagem dos bytes que era cauda deixada cair.
 

 
Etapa 6. (opcional) para cancelar os contadores da relação escolhida, clica os contadores
da interface clara abotoa-se clica então a APROVAÇÃO na janela pop-up.
 



 

 
Etapa 7. (opcional) para cancelar os contadores de todas as relações no interruptor
escolhido, clica o claro todos os contadores de interface abotoa-se clica então a 
APROVAÇÃO na janela pop-up.
 



 

 
Etapa 8. (opcional) para refrescar os contadores na relação escolhida, clica o botão Refresh
Button. A tabela refletirá imediatamente as estatísticas refrescadas.
 

 
Você deve agora com sucesso ter indicado as estatísticas da fila de QoS em uma relação
ou em umas relações específicas com a utilidade com suporte na internet de seu interruptor.
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Estatísticas da fila de QoS do indicador em uma relação com o CLI
 

Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a
senha são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as
credenciais pelo contrário.
 

 
Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. Neste
exemplo, o interruptor SG350X é alcançado com o telnet.
 
Etapa 2. Do modo de exec privilegiado do interruptor, entre no seguinte:
 

 
ID de interface — Especifica uma identificação da relação.
A tabela estatística das filas indica os seguintes campos para cada fila:
Relação — A interface especificada.
Fila — Pacotes enviados ou cauda deixada cair desta fila.
Pacotes de Tx — Número de pacotes que foram transmitidos.
Bytes de Tx — Número de bytes que foi transmitido.
Pacotes Tail-deixados cair — Porcentagem de pacotes que era cauda deixada cair.
Bytes Tail-deixados cair — Porcentagem dos bytes que era cauda deixada cair.
 

 
Etapa 3. (opcional) para indicar o Differentiated Services Code Point (DSCP) ao
mapeamento de fila, entra no seguinte:
 

 



 
Etapa 4. (opcional) para cancelar estatísticas de QoS opõe-se em seu interruptor, entra no
contexto da configuração global entrando no seguinte:
 

 

 
Você deve agora com sucesso ter indicado as estatísticas da fila de QoS em uma relação
ou em umas relações específicas com o CLI de seu interruptor.
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