
Defina o mapeamento da classe do Qualidade
de Serviço (QoS) no Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

O mapeamento da classe aplica as regras do Access Control List (ACL) aos ajustes do
Qualidade de Serviço (QoS). Os ACL e os elementos do controle de acesso (ACE) são
definidos para o melhor fluxo do tráfego e para obstruir igualmente o tráfego desnecessário.
Os pacotes são combinados com base nas regras IP ou MAC que são configuradas nos
ajustes do controle de acesso. São comparados para determinar se estão no mesmo fluxo
ou não.
 
Este artigo explica como definir um mapa da classe no Switches ESW2-350G.
 
Nota: Você tem que configurar o ACL baseado MAC (refira o artigo intitulado ACL baseados
MAC e configuração ACE no Switches ESW2-350G) e o ACL baseado IP (refira os artigos
intitulados IPv6-Based ACL & configuração ACE no Switches ESW2-350G e no IPv4-Based
ACL & configuração ACE no Switches ESW2-350G) antes que você possa configurar o
mapeamento da classe. QoS igualmente tem que reagir de modo avançado antes que você
continue (refira o artigo intitulado propriedades do Qualidade de Serviço (QoS) no Switches
ESW2-350G).
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Mapeamento da classe
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch para escolher o mapeamento de
Qualidade de Serviço > do modo avançado > da classe de QoS. A página do mapeamento
da classe abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar um mapeamento da classe. Os indicadores do 
mapeamento da classe adicionar aparecem.
 



 
Etapa 3. No campo de nome de mapa da classe, dê entrada com o nome desejado para
este mapeamento.
 
Etapa 4. No fósforo ACL datilografe o campo, clicam o botão Appropriate Radio Button para
ajustar-se como um pacote deve combinar ao fluxo definido no mapa da classe. As opções
são:
 

• Os pacotes IP são exigidos para combinar o ACL baseado IP definido a fim ser permitido
no fluxo.
 
• MAC — Os pacotes são exigidos para combinar o ACL baseado MAC definido a fim ser
permitido no fluxo.
 
• IP e MAC — Os pacotes são exigidos para combinar o ACL baseado IP e o ACL baseado
MAC a fim ser permitido no fluxo.
 
• IP ou MAC — Os pacotes são exigidos para combinar o ACL baseado IP ou o ACL
baseado MAC a fim ser permitido no fluxo.
 

 
Etapa 5. Se você não clicou o MAC em etapa 4 então no campo IP, verifique o IPv4 ou a
caixa de verificação do IPv6 baseado no que é configurado no controle de acesso para o
mapa da classe. Escolha o ACL desejado da lista de drop-down.
 



 
Etapa 6. Se você não clicou o IP em etapa 4 então no campo MAC, escolha o ACL baseado
MAC desejado da gota para baixo ao lado dela. 
 

 
Passo 7. Se você clicou o IP e o MAC, ou o IP ou o MAC em etapa 4, você pode dar a
prioridade a IP ou a MAC sobre um outro no campo preferido ACL. Clique o botão de rádio 
IP se você prefere os pacotes a ser combinados primeiramente e então com os ACL com
base em IP aos ACL com base em MAC. Se não, clique o botão de rádio MAC.
 
Etapa 8. O clique aplica-se para salvar os ajustes e para retornar à página do mapeamento
da classe.
 

 



 
Etapa 9. (opcional) para suprimir de um mapa da classe, verifica o nome de mapa da classe
que precisa de ser removido e supressão do clique.
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