
Configuração obrigatória da política do
Qualidade de Serviço (QoS) no interruptor
ESW2-550X 

Objetivo
 

A página obrigatória da política é usada para ligar vigilantes às portas. Todos os pacotes
recebidos na porta que não cumprirem as exigências da política são rejeitados. A licença
toda a opção é ultrapassagem usada as regras da política. O emperramento da política é
usado para selecionar os pacotes na relação baseada em uma política definida. Este artigo
explica como configurar a política que liga no Switches ESW2-550X.
 
Nota: QoS tem que reagir de modo avançado. Para mais informação, refira o artigo
autorizado propriedades do Qualidade de Serviço (QoS) no Switches ESW2-550X. Antes
que você continue você tem que criar mapas da classe de política. Para mais informação
refira os artigos autorizados mapas da classe de política do Qualidade de Serviço (QoS) no
Switches ESW2-550X e ajustes do policer agregado no Switches ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X-48DC-R 
• ESW2-550X-48-R
  

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Emperramento da política
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web, e escolha o emperramento de
Qualidade de Serviço > do modo avançado > da política de QoS. A página obrigatória da
política abre:
 

 



Etapa 2. Escolha a política a que você quer ligar portas da lista de drop-down do nome da
política.
 
Etapa 3. Escolha uma relação da lista de drop-down do tipo de interface. Você pode
escolher a porta ou RETARDAR-SE. A porta refere uma interface única quando a
RETARDAÇÃO referir um pacote de portas.
 
Etapa 4. O clique vai indicar todas as portas ou retardações.
 
Etapa 5. Verifique as caixas de seleção desejadas no campo obrigatório para ligar a política
correspondente à relação. Todos os pacotes nessa relação que não encontram as regras da
política são rejeitados.
 
Etapa 6. Verifique as caixas de seleção desejadas na licença todo o campo para cancelar a
configuração padrão e para enviar todos os pacotes que satisfazem a política.
 
Etapa 7. O clique aplica-se.
  

Política que liga pela porta
 

Na tabela de ligação da política, você pode ver o que a política é e permitir o estado em
uma relação.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço > modo
avançado > política de QoS que liga > política da mostra que liga pela porta. A página 
obrigatória da política abre:
 

 
Etapa 2. Escolha um tipo de interface da lista de drop-down do tipo de interface. Você pode
escolher a porta ou RETARDAR-SE. A porta refere uma interface única quando a
RETARDAÇÃO referir um pacote de portas.
 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação no campo de nome da política para mostrar todas
as portas com uma política particular e para escolher então uma política da lista de drop-
down do nome da política.



Etapa 5. O clique vai trazer acima todas as portas ou retardações.
 
Etapa 6. Clique de volta ao retorno à página obrigatória da política.
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