
Ajustes do policer agregado no Switches ESW2-
350G 

Objetivo
 

O interruptor usa políticas para apoiar o por-fluxo QoS quando reage de modo avançado de
QoS. Um policer agregado aplica QoS aos mapas da classe múltipla, consequentemente
tendo uns ou vários fluxos. Apoia mapas da classe das políticas diferentes e aplica QoS a
cada um de seus fluxos na agregação, daqui no policer agregado do nome. 
 
Este artigo explica como estabelecer um policer agregado no Switches ESW2-350G.
 
Nota: QoS deve reagir de modo avançado. Para mais informação refira o artigo autorizado 
propriedades do Qualidade de Serviço (QoS) no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Policer agregado
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web para escolher Qualidade de Serviço >
modo avançado > policer agregado de QoS. A página do policer agregado abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar uma política. O indicador do policer agregado
adicionar aparece.
 

 



Etapa 3. No campo de nome do policer agregado, dê entrada com um nome para o policer
agregado.
 
Etapa 4. No campo da taxa de informação comprometida (CIR) do ingresso, incorpore o
valor de CIR. Especifica a quantidade de largura de banda em um serviço do Frame Relay.
 
Etapa 5. No campo do tamanho da intermitência comprometida do ingresso (CB), incorpore
o tamanho de intermitência máxima (mesmo se vai além do CIR) aos bytes. 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.
 
Etapa 6. Clique o botão Appropriate Radio Button no campo de ação excedada para definir
o que a ação tem que ser tomada quando os pacotes excedem o limite CIR. Os valores
possíveis são como segue:
 

• Dianteiro — Para a frente os pacotes que excedem o limite CIR.
 
• Gota — Deixa cair os pacotes que excedem o limite CIR.
 
• Fora do perfil DSCP — Isto substitui os valores velhos DSCP com os valores novos
DSCP baseados no fora da tabela do mapeamento de DSCP do perfil para os pacotes que
excedem o limite CIR.
 

Nota: Para obter mais informações sobre do fora da tabela do mapeamento de DSCP do
perfil, refira o artigo autorizado configuração fora do mapeamento de DSCP do perfil no
Switches ESW2-350G.
 
Etapa 7. O clique aplica-se para salvar as mudanças. 
 

 
Etapa 8. (opcional) para editar o policer agregado, para verificar o policer agregado
particular e o clique editam e seguem etapas 3-7.
 
Etapa 9. (opcional) para suprimir do policer agregado, para verificar o policer agregado
particular e para clicar a supressão.
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