
A configuração de QoS com o modo da
confiança de CoS no 200/300 Series controlou o
Switches 

Objetivo
 

Um método comum de aperfeiçoar uma rede é com o uso do Qualidade de Serviço (QoS).
QoS trabalha dando a prioridade determinado tráfego de rede de acordo com os critérios
configuráveis diferentes. O tráfego de prioridade inferior é retardado para fornecer a melhor
taxa de transferência para um tráfego mais prioritário. O Switches controlado Cisco Series
apoia quatro filas, onde a fila quatro tem a prioridade mais alta. QoS pode ser configurado
no Switches controlado Cisco Series baseado em modos confiados diferentes.
 
O interruptor apoia os seguintes modos confiados:
 

• A classe de serviço (CoS/802.1p) permite que o usuário especifique a prioridade para
pacotes de dados quando o tráfego é protegido no interruptor devido à congestão. CoS
avalia varia de 0-7, onde 7 tem a prioridade mais alta. 
 
• O Differentiated Services Code Point IP (DSCP) detecta os pacotes baseados em seus
valores DSCP. O caractere de prioridade VLAN permanece inalterado.
 

Este artigo explica como configurar o modo da confiança de QoS CoS no Switches
controlado 200/300 Series.
  

Padrão Cos à tabela do mapeamento de fila
 

 
Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

valores 802.1p Fila Notas

0 1 Background

1 1 O melhor esforço

2 2 Esforço excelente

3 3 SORVO do telefone do aplicativo crítico LSV

4 3 Vídeo

5 4 Padrão do Cisco IP Phone da Voz

6 4 Colabore o telefone RTP do controle LSV

7 4 Controle de rede



• v1.2.7.76
  

Configuração de QoS
 
Propriedades de QoS
 

A página das propriedades de QoS é usada para permitir globalmente QoS e para
configurar um modo da confiança 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. A verificação permite no campo de modo de QoS de permitir QoS no interruptor.
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio CoS/802.1p no campo de modo da confiança para
configurar o modo da confiança como CoS/802.1p. O modo da confiança determina como o
tráfego de rede será enviado às filas.
 
Etapa 4. O clique aplica-se. O modo da confiança de QoS é configurado.
 



 
Etapa 5. Enrole para baixo a tabela de configuração de QoS e escolha uma relação da lista
de drop-down do tipo de interface.
 
Etapa 6. O clique vai trazer acima uma lista de portas ou de retardações.
 
Etapa 7. Clique o botão de rádio da porta ou RETARDE-SE você querem editar.
 
Etapa 8. O clique edita para configurar a interface especificada. O indicador da 
configuração de CoS da relação da edição aparece.
 



 
Clique (opcional) de etapa 9. o botão de rádio que corresponde à interface desejada.
 

• Porta — Da lista de drop-down da porta escolha a porta configurar. Isto afetará somente
a porta única escolhida.
 
• RETARDAÇÃO — Da lista de drop-down da RETARDAÇÃO escolha a RETARDAÇÃO
configurar. Isto afetará o grupo de portas definido na configuração da RETARDAÇÃO.
 

Etapa 10. Da lista de drop-down de CoS do padrão escolha um valor de CoS do padrão
para os pacotes recebidos que fazem o nenhum têm uma etiqueta VLAN. Os 0 valores de
CoS têm a mais baixa prioridade quando 7 tiver a prioridade mais alta.
 
Etapa 11. O clique aplica-se. O valor de CoS do padrão para a relação é configurado.
  

Ajustes da relação de QoS
 

A página dos ajustes da relação de QoS é usada para permitir QoS em uma base por porto.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço >
ajustes do general > da relação. A página dos ajustes da relação abre:
 



 
Etapa 2. Escolha uma relação da lista de drop-down do tipo de interface.
 
Etapa 3. O clique vai trazer acima uma lista de portas ou de retardações.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio da porta ou RETARDE-SE você querem editar.
 
Etapa 5. O clique edita para configurar a interface especificada. A janela de configuração da
relação de QoS da edição aparece.
 



 
Clique (opcional) de etapa 6. o botão de rádio que corresponde à interface desejada.
 

• Porta — Da lista de drop-down da porta escolha a porta configurar. Isto afetará somente
a porta única escolhida.
 
• RETARDAÇÃO — Da lista de drop-down da RETARDAÇÃO escolha a RETARDAÇÃO
configurar. Isto afetará o grupo de portas definido na configuração da RETARDAÇÃO.
 

Passo 7. A verificação permite no campo de estado de QoS. Isto dá a prioridade ao tráfego
de entrada na relação baseada no modo configurado da confiança de QoS. Neste caso,
modo da confiança CoS/802.1p. Se o estado de QoS é desabilitado, todo o tráfego de
entrada na relação está traçado à melhor fila do esforço e nenhuma prioridade ocorre.
 
Etapa 8. O clique aplica-se. Os ajustes da relação são configurados.
  

Fila de QoS
 

A página da fila é usada para configurar a prioridade das filas da saída.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço > o
general > a fila. A página da fila abre:
 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio que corresponde ao método de programa desejado de
cada fila. Isto determina como o tráfego é segurado.
 

• Prioridade estrita — O tráfego de saída de uma fila mais prioritária é enviado
primeiramente. O tráfego de uma fila de baixa prioridade é processado o tráfego mais
prioritário da fila é enviado afinal.
 
• WRR — O arredondamento robin tornado mais pesado (WRR) envia o tráfego às filas em
proporção ao peso da fila. Isto significa que mais pacotes estão enviados de uma fila com
um peso mais alto. Uma fila é prestada serviços de manutenção até a quota dessa fila é
encontrada e a fila seguinte é prestada serviços de manutenção então.



Etapa 3. Se o método da programação é configurado como o WRR, incorpore o valor do
peso para cada fila ao campo do peso WRR. As filas com um peso mais alto são dadas
mais largura de banda. O porcentagem de largura de banda que é dado à fila é indicado nos
% do campo da largura de banda de WRR.
 
Etapa 4. O clique aplica-se. Os ajustes da fila são configurados.
  

CoS/802.1p à fila
 

O CoS/802.1p à página da fila é usado para traçar pacotes com os caracteres de prioridade
802.1p às filas da saída.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço > o
general > o CoS/802.1p à fila. O CoS/802.1p à página da fila abre:
 

 
O seguinte Exibir informação dos campos sobre a saída enfileira-se.
 

• 802.1p — O caractere de prioridade 802.1p dos pacotes de ingresso. Os pacotes com a
etiqueta 802.1p serão traçados à fila correspondente da saída.
 
• Fila de saída — A fila da saída que é traçada à etiqueta 802.1p correspondente.
 

Nota: Os pacotes sem um caractere de prioridade são dados um caractere de prioridade
baseado no valor configurado de CoS do padrão na página das propriedades de QoS.
 
Etapa 2. Da lista de drop-down da fila de saída, escolha a fila de saída a que os pacotes,
com o caractere de prioridade 802.1 correspondente, serão enviados.
 
Nota: Clique padrões da restauração para restaurar o padrão CoS para enfileirar a
configuração.
 
Etapa 3. O clique aplica-se. O CoS para enfileirar ajustes é configurado.
  

Largura de banda
 

A largura de banda é a taxa de transmissão dos pacotes em uma relação. A página da 
largura de banda é usada para configurar o ingresso e a largura de banda de saída na pela



base da relação.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço > o
general > a largura de banda. A página da largura de banda abre:
 

 
Etapa 2. Escolha uma relação da lista de drop-down do tipo de interface.
 
Etapa 3. O clique vai trazer acima uma lista de portas ou de retardações.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio da porta ou RETARDE-SE você querem editar.
 
Etapa 5. O clique edita para configurar a interface especificada. A janela de configuração da
relação de QoS da edição aparece.
 



 
Clique (opcional) de etapa 6. o botão de rádio que corresponde à interface desejada.
 

• Porta — Da lista de drop-down da porta escolha a porta configurar. Isto afetará somente
a porta única escolhida.
 
• RETARDAÇÃO — Da lista de drop-down da RETARDAÇÃO escolha a RETARDAÇÃO
configurar. Isto afetará o grupo de portas definido na configuração da RETARDAÇÃO.
 

A verificação (opcional) de etapa 7. permite no campo do limite da taxa de ingresso de
configurar a largura de banda do ingresso na relação. Esta é a largura de banda para os
pacotes que são recebidos na relação. Se esta opção é desabilitada o valor padrão de 100
kilobits está usado.
 
Etapa 8. Se o limite da taxa de ingresso é permitido, incorpore a largura de banda permitida
o ingresso da relação.
 
A verificação (opcional) de etapa 9. permite no campo da taxa moldada da saída de
configurar a largura de banda de saída na relação. Esta é a largura de banda para os
pacotes que são transmitidos da relação. Se esta opção é desabilitada o valor padrão de 64
kilobits está usado.
 
Etapa 10. Se a taxa moldada da saída é permitida, entre nos seguintes campos.
 

• Taxa de informação comprometida (CIR) — A largura de banda permitiu a saída da
relação.
 
• Tamanho da intermitência comprometida (CB) — A quantidade de dados que podem ser
enviados em uma explosão na relação.
 

Etapa 11. O clique aplica-se. As configurações de largura de banda são configuradas.
  

Saída que dá forma pela fila
 

A saída que dá forma pela página da fila é usada para configurar a largura de banda de
saída na pela base da fila.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço > o
general > a saída que dá forma pela fila. A saída que dá forma pela página da fila abre:
 



 
Etapa 2. Escolha uma relação da lista de drop-down do tipo de interface.
 
Etapa 3. O clique vai trazer acima uma lista de portas ou de retardações.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio da porta ou RETARDE-SE você querem editar.
 
Etapa 5. O clique edita para configurar a interface especificada. A saída da edição que dá
forma pelo indicador da fila aparece.
 

 
Clique (opcional) de etapa 6. o botão de rádio que corresponde à interface desejada.
 



• Porta — Da lista de drop-down da porta escolha a porta configurar. Isto afetará somente
a porta única escolhida.
 
• RETARDAÇÃO — Da lista de drop-down da RETARDAÇÃO escolha a RETARDAÇÃO
configurar. Isto afetará o grupo de portas definido na configuração da RETARDAÇÃO.
 

Passo 7. A verificação permite no campo da fila de configurar a largura de banda de saída
da fila.
 
Etapa 8. Se o campo da fila é permitido, entre nos seguintes campos.
 

• Taxa de informação comprometida (CIR) — A largura de banda permitiu a saída da
relação. O valor padrão é 64 kilobits por segundo.
 
• Tamanho da intermitência comprometida (CB) — A quantidade de dados que podem ser
enviados em uma explosão na relação. O valor padrão é 128000 bytes.
 

Etapa 9. O clique aplica-se. A saída que dá forma por ajustes da fila é configurada.
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