
Configuração dos ajustes da relação do modo
básico do Qualidade de Serviço (QoS) no
interruptor ESW2-550X 

Objetivo
 

No modo básico de QoS, todo o tráfego na mesma classe recebe o mesmo tratamento. Este
tratamento é a ação QoS que determina a fila da saída na porta que é baseada no valor do
QoS no frame de entrada. O valor do QoS é atribuído externamente. O valor do QoS de um
pacote determina seus classe de tráfego e QoS. Este artigo explica como configurar
ajustes da relação de QoS no modo básico de QoS no Switches ESW2-550X.
 
Nota: Para esta configuração QoS tem que reagir do modo básico. Para mais informação
consulte 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
  

Ajustes da relação
 
Edite ajustes da relação
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha ajustes de Qualidade de
Serviço > do modo básico > da relação de QoS. A página dos ajustes da relação abre:
 



 
Etapa 2.  Da lista de drop-down do tipo de interface escolha a porta ou RETARDE-SE e o
clique vai trazer acima uma lista das portas ou das retardações. Se o estado de QoS é
permitido globalmente na página das configurações globais então à revelia todas as portas
têm o estado de QoS permitido.
 
Nota: Para obter mais informações sobre das configurações globais refira o artigo intitulado 
configurações globais para o modo básico do Qualidade de Serviço (QoS) no Switches
ESW2-550X.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio da porta ou RETARDE-SE você querem alterar e o clique
edita.
 



 
Clique (opcional) de etapa 4. o botão de rádio que corresponde à interface desejada no
campo da relação.
 

• Porta — Da lista de drop-down da porta escolha a porta apropriada.
 
• RETARDAÇÃO — Da RETARDAÇÃO deixe cair para baixo a lista; escolha a
RETARDAÇÃO configurar. Isto afeta o grupo de portas definido na configuração da
RETARDAÇÃO.
 

Etapa 5. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de estado de QoS para
permitir QoS na relação ou para desmarcar a caixa de verificação da possibilidade para
desabilitar QoS na relação. Se o estado de QoS é permitido, a porta dá a prioridade
baseado no modo largamente confiado do sistema que é CoS/802.1p ou DSCP. Se o
estado de QoS não é permitido, todo o tráfego de entrada na porta está traçado à melhor fila
do esforço e nenhuma prioridade ocorre.
 
Etapa 6. O clique aplica-se.
  

Copie ajustes
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha ajustes de Qualidade de
Serviço > do modo básico > da relação de QoS. A página dos ajustes da relação abre:
 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio de uma entrada particular de que você deseja copiar os
ajustes a outras relações e clique o botão Settings Button da cópia.
 



 
Etapa 3. No campo fornecido, incorpore as interfaces de destino a que os ajustes devem ser
copiados. Você pode entrar em números de interface, os nomes da relação (por exemplo
GE15), ou você pode igualmente dar a escala das relações tais como 4-10 e do GE1-GE10.
 
Etapa 4. O clique aplica-se.
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