
Propriedades do Qualidade de Serviço (QoS) 
Objetivo
 

O Qualidade de Serviço (QoS) principalmente é usado para melhorar o desempenho da
rede e usado para proporcionar os serviços desejados para os usuários. Dá a prioridade ao
fluxo de tráfego baseado no tipo de tráfego. QoS pode ser aplicado para dar a prioridade ao
tráfego para aplicativos de latência sensíveis (tais como a Voz ou o vídeo) e para controlar o
impacto do tráfego latência-insensível (tal como transferências de dados de grande escala).
 
Este artigo explica como configurar propriedades de QoS no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• v1.2.6.28
  

Propriedades de QoS
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço >
propriedades do general > do QoS. A página das propriedades de QoS abre.
 



 

 
Etapa 2. Da área do modo de QoS escolha um modo de QoS. Os modos possíveis são:
 

• Desabilitação — QoS é desabilitado no dispositivo. Neste modo não há nenhuma
prioridade do tráfego.
 
• Básico — QoS é permitido no dispositivo no modo básico. O modo básico é o modo onde
todo o tráfego da mesma classe recebe o mesmo tratamento. A ação é tomada baseada
no valor do QoS do frame de entrada. Este valor do QoS determina a classe de tráfego e o
QoS.
 
• Avançado — QoS é permitido no dispositivo no modo avançado. O modo avançado é o
modo que se opera por pelo serviço de QoS do fluxo. Consiste no mapa e no vigilante da
classe. O mapa da classe diz sobre o tipo do tráfego qual esta presente no fluxo e
igualmente consiste em poucos ACL. Os pacotes que combinam o ACL pertencem a um
fluxo. O vigilante aplica o QoS configurado ao fluxo.
 



Etapa 3. O clique aplica-se.
 
Etapa 4. Para editar as propriedades de uma relação específica, verifique a caixa de
verificação da relação apropriada.
 

 
Etapa 5. Enrole para baixo a página e o clique edita. Um estalo acima do indicador aparece:
 

 
Etapa 6. No clique do campo da relação uma ou outra porta se você quer especificar
propriedades de QoS a uma RETARDAÇÃO específica da relação ou do clique se você
quer especificar propriedades de QoS em um grupo das portas individuais. E da lista de
drop-down ao lado dela escolha a interface desejada.
 
Passo 7. Da lista de drop-down de CoS do padrão escolha o valor exigido de CoS. O Classe
de serviço (CoS) é uma maneira de controlar o tráfego agrupando tipos de tráfego similares
(por exemplo, email, vídeo fluente, Voz, grande transferência de arquivo do documento)
junto e de tratar cada tipo como uma classe com seu próprio nível da prioridade do serviço.
A escala é 0 a 7. 0 é para a mais baixa prioridade e 7 é para a prioridade mais alta.
 
Etapa 8. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
 
Nota: Para copiar propriedades de QoS os ajustes de uma relação a uma outra relação
seguem as etapas da etapa 9 a etapa 11.
 
 Etapa 9. Se você quer copiar as propriedades de QoS de uma relação ao outro ou as
interfaces múltiplas verificam a caixa de verificação da interface de origem e clicam ajustes
da cópia. Um estalo acima do indicador aparece:
 

 
Etapa 10. Na configuração da cópia da entrada a colocar incorpore a interface de destino.
 
Etapa 11. O clique aplica-se para salvar as mudanças.
 
Nota: Para restaurar os ajustes de QoS do padrão siga etapa 12.
 



 
Etapa 12. Clique padrões da restauração se você quer restaurar propriedades de QoS do
padrão nas relações
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