
Configurações de largura de banda do ingresso
e das interfaces de saída no Switches ESW2-
350G 

Objetivo
 

A largura de banda refere a quantidade de dados que podem ser transferidos através de um
caminho de rede. As configurações de largura de banda podem ser feitas diferentes para o
tráfego de entrada e o tráfego de saída. As interfaces de ingresso referem relações com
tráfego de entrada quando as interfaces de saída referirem relações com tráfego de saída.
 
O objetivo deste é documento é explicar como configurar configurações de largura de banda
no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Largura de banda
 
Configurações de largura de banda
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço > o
general > a largura de banda. A página da largura de banda abre:
 



 
A tabela da largura de banda contém os seguintes campos para cada relação:
 

• Limite da taxa de ingresso — Quando permitido lhe mostra o limite de taxa para o
ingresso (entrante) conecta.
 

– Limite de taxa — Mostra qual o limite do tráfego é para interfaces de ingresso. Para o
gigabit Ethernet move o intervalo de largura de banda está na escala 100 a 1,000,000
kbps.
 
– Tamanho da intermitência comprometida (CB) — Para o GE conecta-o é possível para
determinar CB. O tamanho da intermitência comprometida é a quantidade de dados que
uma rede aceita em um intervalo de medição da taxa comprometida dado (Tc). O Tc é
definido como a relação dos CB ao CIR. Os CB podem estar na escala de 3000 a
19,173,960 bytes.
 

• Taxa moldada da saída — Mostra estatísticas do tráfego (que parte) da saída.
 

– CIR (committed information rate) — Especifica uma quantidade de largura de banda
garantida em um serviço do Frame Relay. Isto garante que os quadros quais estão dentro
do nível CIR serão entregados mas não se garante quando os quadros excedem este
limite. Para o FE mover a taxa moldada está na escala 64 a 1,000,000 kbps quando para
o GE move-o está na escala 64 a 1,000,000 kbps.
 
– CB (tamanho da intermitência comprometida) — Para o GE conecta-o é possível para
determinar CB. O tamanho da intermitência comprometida é a quantidade de dados que
uma rede aceitará em um intervalo de medição da taxa comprometida dado (Tc). O Tc é
definido como a relação dos CB ao CIR. Os CB podem estar na escala de 4096 a
16,762,902 bytes.
 



Etapa 2. Clique o botão Appropriate Radio Button da relação para que você quer configurar
configurações de largura de banda.
 

 
Etapa 3. Enrole para baixo a página e clique o botão Edit.
 

 
Uma nova janela aparece:
 



 
Etapa 4. A porta do clique se você quer aplica configurações de largura de banda em uma
porta particular ou clica RETARDAÇÃO se você quer aplicar configurações de largura de
banda em um pacote de alguns ou todas as portas individuais. Escolha então um valor
particular da lista de drop-down ao lado dela.
 

 
Etapa 5.(Optional) Verifique a caixa de verificação de limite da taxa de ingresso se você
quer definir a largura de banda do tráfego de entrada.
 
Nota: Se você não verificou o limite da taxa de ingresso na etapa 5 a seguir salta a etapa 8.
 
Etapa 6. Incorpore o valor exigido ao campo do limite da taxa de ingresso.
 
Etapa 7. Incorpore o valor exigido ao campo do tamanho da intermitência comprometida do
ingresso (CB).
 
Etapa 8.(Optional) Verifique a caixa de verificação da taxa moldada da saída se você quer
definir a largura de banda do tráfego de saída. A taxa moldada refere a largura de banda
máxima permitida em interfaces de saída.
 
Nota: Se você não verificou a taxa moldada da saída em etapa 8 então salte a etapa 11.
 
Etapa 9. Incorpore o valor exigido ao campo da taxa de informação comprometida (CIR).
 
Etapa 10. Incorpore o valor exigido ao campo do tamanho da intermitência comprometida da
saída (CB).



Etapa 11. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
  

Copie ajustes
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço > o
general > a largura de banda. Enrole para baixo a parte inferior da página:
 

 
Etapa 2. Para copiar os ajustes de uma relação ao outro ou às interfaces múltiplas, clique o
botão de rádio da interface de origem.
 
Etapa 3. Ajustes da cópia do clique. Uma nova janela aparece:
 

 
Etapa 4. No campo fornecido, incorpore a interface de destino. Para copiar os mesmos
ajustes às interfaces múltiplas, separe as interfaces de destino ou as escalas das relações
com vírgulas.
 
Etapa 5. O clique aplica-se para copiar os ajustes.
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