
As estatísticas da fila do Qualidade de Serviço
(QoS) no 200/300 Series controlaram o Switches 

Objetivos
 

O Switches controlado 200/300 Series oferece a opção ver e configurar estatísticas da fila
de QoS. Você pode ver as estatísticas de QoS de interface particular ou de todas as
relações em seu interruptor para controlar estatísticas da fila de QoS e para monitorar o
desempenho de QoS em uma dada interface. Este artigo explica como configurar
estatísticas da fila de QoS no Switches controlado 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração das estatísticas da fila de QoS
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço >
estatísticas de QoS > estatísticas das filas. A página das estatísticas da fila abre:
 

 
Etapa 2. Clique um dos botões de rádio disponíveis no campo da taxa de atualização para
refrescar as estatísticas na página das estatísticas da fila:
 

• Nenhum refresque — Não refresca as estatísticas.
 
• Segundo 15 — Refresca as estatísticas cada 15 segundos.
 
• Segundo 30 — Refresca as estatísticas cada 30 segundos.
 
• Segundo 60 — Refresca as estatísticas cada 60 segundos.
 

Etapa 3. Clique o botão Add para recolher estatísticas de uma porta específica. O indicador



das estatísticas da fila adicionar aparece.
 

 
Etapa 4. Clique um dos botões de rádios disponíveis no campo ajustado do contador para
escolher um contador ajustado:
 

• Grupo 1 — Esta opção indica as estatísticas das relações com filas com uma
precedência alta da gota e aquela parte de é ajustada 1.
 
• Grupo 2 — Esta opção indica as estatísticas das relações com filas com uma baixa
precedência da gota e aquela parte de é ajustada 2.
 

Etapa 5. Clique uma das opções disponíveis no campo da relação para escolher de que
relação você quer recolher as estatísticas:
 

• Porta — Esta opção deixa-o escolher para a lista de drop-down da porta uma porta
específica.
 
• Todas as portas — Esta opção indica as estatísticas de todas as relações.
 

Etapa 6. Clique sobre dos botões de rádio disponíveis no campo da fila para escolher que
enfileiram estatísticas que você quer indicar:
 

• 1 — Este as opções indicam estatísticas da fila 1.
 
• 2 — Este as opções indicam estatísticas da fila 2.
 
• 3 — Este as opções indicam estatísticas da fila 3.
 
• 4 — Este as opções indicam estatísticas da fila 4.
 
• Todos — Este as opções indicam todas as estatísticas da fila.
 

Nota: Refira a configuração do artigo do Qualidade de Serviço (QoS) no Switches
controlado 200/300 Series para obter mais informações sobre das filas de QoS.
 
Clique um da etapa 7 dos botões de rádio disponíveis no campo de precedência da gota a
para indicar a probabilidade deixada cair:
 

• Baixo — Indica estatísticas dos pacotes com uma baixa taxa da gota.
 



• Alto — Indica estatísticas dos pacotes com uma taxa alta da gota.
 
• Todos — Indica todas as estatísticas da precedência da gota.
 

Etapa 8. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
 
A imagem abaixo descreve as mudanças após sua configuração.
 

 
 
Etapa 9. (opcional) para suprimir de uma estatística da fila, para verificar a caixa de
verificação da estatística que você gostaria de suprimir e clicar da supressão.
 
Etapa 10. (opcional) para cancelar a informação estatística para estatísticas configuradas de
cada fila, clica contadores claros.
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