
Configuração de largura de banda no Switches
controlado 200/300 Series 

Objetivo
 

A quantidade de tráfego enviada ou recebida pelo sistema é controlada pelo grupo da
largura de banda. A largura de banda depende em cima de dois valores, limites da taxa de
ingresso e taxas moldadas da saída. Você pode ajustar estes valores para que cada relação
adapte-os aos requisitos de rede. 
 
Este documento apresenta o procedimento para configurar a largura de banda no Switches
controlado 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Configurando a largura de banda
 

Esta seção explica como configurar a largura de banda de uma relação.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço > o
general > a largura de banda. O indicador da largura de banda abre:
 



 
Etapa 2. Clique o botão de rádio da relação que você deseja configurar sua largura de
banda.
 
Etapa 3. O clique edita. O indicador da largura de banda da edição aparece.
 

 
 Etapa 4. No campo do limite da taxa de ingresso, para permitir o limite da taxa de ingresso,
verifique a caixa de verificação da possibilidade. O limite da taxa de ingresso limita o tráfego
de ingresso na relação.
 
Etapa 5. Se você verificou a caixa de verificação de limite da taxa de ingresso em etapa 4,
no campo do limite do ingresso, incorpore a quantidade máxima de largura de banda para o
tráfego de ingresso na interface particular.
 
Etapa 6. No campo da taxa moldada da saída, para permitir o limite da taxa de saída,
verifique a caixa de verificação da possibilidade. O limite da taxa de saída limita o tráfego de
saída na relação.



Passo 7. Se você verificou a caixa de verificação da taxa moldada da saída em etapa 6., no
campo da taxa moldada da saída, incorpore a quantidade máxima de largura de banda para
o tráfego de saída na interface particular.
 
Etapa 8. No campo da taxa de informação comprometida (CIR), incorpore o valor a este
campo para ajustar a largura de banda permitida máxima para a relação da taxa moldada
da saída.
 
Etapa 9. No campo do tamanho da intermitência comprometida (CB), incorpore o tamanho
de intermitência máxima dos dados aos bytes reservados a interface de saída.
 
Etapa 10. O clique aplica-se para aplicar os ajustes.
  

Aplique uma configuração da interface às interfaces múltiplas 
 

Esta seção descreve como aplicar uma configuração de molde da saída de uma interface
única às interfaces múltiplas.
 
Etapa 1. Entre o pequeno o 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. Clique o botão de rádio da relação que você quer aplicar sua configuração de
largura de banda às interfaces múltiplas.
 
Etapa 3. Ajustes da cópia do clique. A janela de configuração da cópia aparece.
 



 
Etapa 4. No a colocar, incorpore a escala das relações que você quer aplicar a configuração
da relação escolhida em etapa 2. Você pode usar os números de interface ou o nome das
relações como a entrada. Você pode incorporar cada relação separada por uma vírgula (por
exemplo: 1, 3, 5 ou GE1, o GE3, GE5) ou você pode incorporar uma escala das relações
(por exemplo: 1-5 ou GE1-GE5).
 
Etapa 5. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
 
 A imagem abaixo descreve as mudanças após a configuração.  
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