
Configuração fora do Differential Services Code
Point do perfil (DSCP) que traça no Switches
ESW2-550X 

Objetivo
 

O Differential Services Code Point (DSCP) é uma avaliação do QoS em nível de um pacote.
Fora dos pacotes do perfil é a parcela de fluxo de tráfego que excede o limite especificado
de QoS. O vigilante que é atribuído para classificar mapas especifica a ação a ser tomada
neste tráfego. Se o fluxo de tráfego excede o limite especificado de QoS, e se esta ação
excedada é devido fora do perfil DSCP, a seguir o interruptor remaps o valor original com o
valor novo do fora dos pacotes IP do perfil. Igualmente substitui fisicamente os valores
originais com os valores novos DSCP no fora dos pacotes do perfil. 
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar fora do mapeamento de DSCP do
perfil no Switches ESW2-550X.
 
Nota: QoS deve reagir de modo avançado. Para mais informação refira o artigo autorizado 
propriedades do Qualidade de Serviço (QoS) no Switches ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Fora do mapeamento de DSCP do perfil
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço > modo
avançado de QoS > fora do mapeamento de DSCP do perfil. Fora da página do 
mapeamento de DSCP do perfil aparece. Esta página permite que você mude o valor DSCP
do tráfego que incorpora ou sae do interruptor. O DSCP mostra dentro o valor DSCP do
pacote que são entrante e os que necessidades de ser traçado a um valor alternativo.
 



 
Etapa 2. Para o DSCP desejado nos valores, escolha da lista de drop-down que DSCP para
fora o DSCP para fora avalia a onde o valor entrante é traçado da lista de drop-down
adjacente.
 
Etapa 3. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
 
Botão defaults (opcional) da restauração do clique de etapa 4. para restaurar configurações
padrão.
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