
Modelagem de saída por fila nos switches
gerenciados 200/300 Series 

Objetivo
 

Uma fila é usada para armazenar o tráfego até que o switch esteja livre para processá-lo.
 Cada porta/LAG no switch tem quatro filas de entrada (entrada) e quatro filas de saída
(saída).  A taxa de saída é a taxa na qual os pacotes são enviados do switch.  Um limite de
taxa de saída pode ser executado por fila por porta. Isso significa que a taxa de saída pode
ser limitada para cada fila específica em cada porta do switch.  A modelagem de saída é
uma forma de limite de taxa de saída.  A modelagem de saída é útil para quando um destino
espera um fluxo suave de dados em vez de rajadas irregulares de dados. O switch pode
limitar todos os quadros, exceto os quadros de gerenciamento. Este artigo explica como
configurar a modelagem de saída por fila nos switches da série 200/300.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series
  

Versão de software
 

•1.3.0.62
  

Configurar modelagem de saída por fila
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Quality of Service >
General > Egress Shaping per Queue. A página Modelagem de saída por fila é aberta:
 
 



 
Etapa 2. Na lista suspensa Tipo de interface, escolha Porta para exibir uma lista de portas
ou escolha LAG para exibir uma lista de agregações de link e clique em Ir.
 

 
Etapa 4. Clique no botão de opção Porta/LAG que deseja editar.
 
Etapa 5. Clique em Editar para editar os parâmetros.  A janela Editar formatação de saída
por fila é exibida:
 



 
 
Etapa 6. Clique em Port para escolher uma porta específica ou clique em LAG para escolher
uma agregação de links (pacote de portas).
 
Passo 7. Na lista suspensa Interface, escolha a Porta/LAG que deseja editar.
 
Etapa 8. Para as filas de 1 a 4, marque a caixa de seleção Habilitar para cada fila que
deseja habilitar a modelagem de saída.
 
Etapa 10. No campo Committed Information Rate (CIR), insira a taxa máxima de dados que
pode ser enviada em kilobits por segundo (kbps). O valor varia de 64 a 1000000 kpbs.
 
Etapa 11. No campo Committed Burst Size (CBS), insira o tamanho máximo de
intermitência dos dados que podem ser enviados em bytes. O valor varia de 4096 a
16762902 bytes. CBS é a quantidade de dados que pode ser enviada se uma rajada de
dados exceder a CIR.
 
Etapa 12. Clique em Apply para salvar as configurações e, em seguida, clique em Close 
para sair da janela Edit Egress Shaping Per Queue ou clique em Close para descartar as
configurações.
  

Copiar modelagem de saída por fila
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Quality of Service >
General > Egress Shaping per Queue. A página Modelagem de saída por fila é aberta:
 



 

 
Etapa 2. Na lista suspensa Tipo de interface, escolha Porta para exibir uma lista de portas
ou escolha LAG para exibir uma lista de agregações de link e clique em Ir.
 

 
Etapa 4. Clique no botão de opção Porta/LAG que deseja editar.
 
Etapa 5. Clique em Copiar configurações para copiar as configurações da porta/LAG
selecionada para outra porta/LAG.  A janela Copiar configurações é exibida:
 

 
Etapa 6. No campo Copiar configuração, insira as Portas/LAGs para as quais deseja copiar
as configurações da porta selecionada.
 



Passo 7. Clique em Aplicar para salvar as configurações ou clique em Fechar para
descartar as configurações.
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