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QoS avançou a configuração de modo no
Switches controlado 300 Series 

Objetivos
 

Em modo avançado de QoS, o interruptor usa políticas para apoiar o por-fluxo QoS. A
política e seus componentes têm as seguintes características:
 

Uma política pode contém uns ou vários mapas da classe.
Uma política contém uns ou vários fluxos, cada um com um QoS definido pelo utilizador.
Um único vigilante aplica o QoS a um único mapa da classe, e assim a um fluxo único, com
base na especificação de QoS do vigilante.
Um policer agregado aplica o QoS a uns ou vários mapas da classe, e assim uns ou vários
fluxos.
Pelo fluxo QoS são aplicados aos fluxos ligando as políticas às portas desejadas.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches controlado 300 Series SF/SG
  

Versão de software
 

v1.2.7.76
  
Fluxo de trabalho para configurar modo avançado de QoS
 

1. Selecione modo avançado para o sistema.
 
2. Para traçar os valores externos aos valores internos, se os valores DSCP internos são
diferentes daqueles usados em pacotes recebidos, configurar fora do mapeamento de
DSCP do perfil no fora da página do mapeamento de DSCP do perfil.
 
3. Crie ACL. Consulte por favor o documento em criar ACL para os trabalhos dos ACL.
 
4. Crie mapas da classe e associe os ACL com eles usando a página do mapeamento da
classe.
 
5. Crie uma política usando a página da tabela da política, e associe a política com uns ou
vários mapas da classe usando a página do mapa da classe de política. Os tipos de
vigilantes usados abaixo.
 

Único vigilante
Uma política pode ser criada para associar o mapa da classe a um único vigilante.
Policer agregado:
 

Crie uma ação QoS para cada fluxo que envia todos os quadros de harmonização ao policer
agregado usando a página do policer agregado 
 

6. Finalmente, ligue a política a uma relação usando a página obrigatória da política.



Este documento ilustra o procedimento para configurar o acima.
  

Modo avançado de QoS
 
Permita modo avançado 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. Clique o botão de rádio avançado no campo de modo de QoS.
 
Etapa 3. O clique aplica-se.
  

Configurações globais
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço > modo
avançado > configurações globais de QoS. Fora da página do mapeamento de DSCP do
perfil abre:
 

 



  
Fora da observação do perfil DSCP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço > modo
avançado de QoS > fora do mapeamento de DSCP do perfil. Fora da página do 
mapeamento de DSCP do perfil abre:
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Etapa 2. Configurar o DSCP que observa a tabela.
 

DSCP dentro — Indica o valor dos pacotes recebidos que precisam de ser remapped a um
valor alternativo.
DSCP para fora — DSCP da lista de drop-down para fora escolha o DSCP desejado para
fora avaliam que corresponde ao DSCP no valor.
 

Nota: Clique padrões da restauração para restaurar o DSCP que observa a tabela aos
valores padrão. O padrão é quando o DSCP para fora avalia o fósforo os valores do DSCP
correspondente nos valores.
 
Etapa 3. O clique aplica-se.
  

Mapeamento da classe
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o mapeamento de Qualidade
de Serviço > do modo avançado > da classe de QoS. A página do mapeamento da classe 
abre:
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Etapa 2. O clique adiciona. O indicador do mapeamento da classe adicionar aparece.
 

 
Etapa 3. Dê entrada com um nome para o mapa da classe no campo de nome de mapa da
classe.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio que corresponde ao ACL desejado no tipo campo do
fósforo ACL.
 
Etapa 5. Se o campo definido do fósforo ACL contém o IP, verifique a caixa do IP desejado
datilografam dentro o campo IP.
 

IPv4 — Da lista de drop-down do IPv4 escolha o IPv4 ACL aplicar-se ao mapa da classe.
IPv6 — Da lista de drop-down do IPv6 escolha o IPv6 ACL aplicar-se ao mapa da classe.
 

Etapa 6. Se o campo definido do fósforo ACL contém o MAC, escolha o MAC ACL que é se
aplicar ao mapa da classe no campo MAC.
 
Etapa 7. Clique o botão de rádio que corresponde ao ACL preferido datilografa dentro o
campo preferido ACL. Este campo determina se os dados devem primeiramente ser
combinados com base em IP ACL ou em MAC ACL.
 
Etapa 8. O clique aplica-se.
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Policer agregado
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço > modo
avançado > policer agregado de QoS. A página do policer agregado abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona. O indicador da página do policer agregado adicionar aparece.
 

 
Etapa 3. Dê entrada com um nome para o policer agregado no campo de nome do policer
agregado.
 
Etapa 4. Incorpore a largura de banda máxima permitida a fila do ingresso (nos kilobits por
segundo) ao campo da taxa de informação comprometida (CIR) do ingresso.
 
Etapa 5. Incorpore o tamanho de intermitência máxima para a fila do ingresso (nos bytes) ao
campo do tamanho da intermitência comprometida do ingresso (CB). Esta é a quantidade
de tráfego que é permitida passar como uma intermitência temporária mesmo se está acima
do CIR definido.
 
Etapa 6. Clique o botão de rádio que corresponde à ação desejada no campo de ação
excedada. Esta ação ocorre quando um pacote recebido excede o CIR.
 

Dianteiro — O pacote é enviado.
Gota — O pacote é deixado cair.
Fora do perfil DSCP — O valor DSCP do pacote remapped baseou no fora da tabela do
mapeamento de DSCP do perfil.
 

Etapa 7. O clique aplica-se.
  

Tabela da política
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a tabela de Qualidade de
Serviço > do modo avançado > da política de QoS. A página da tabela da política abre:
 



 
Etapa 2. O clique adiciona. O indicador da página da política adicionar aparece.
 
Nota: Clique a tabela de mapa da classe de política para abrir a página dos mapas da
classe de política.
 

 
Etapa 3. Dê entrada com um nome para a política no campo de nome novo da política.
 
Etapa 4. O clique aplica-se.
  

Mapas da classe de política
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha mapas de Qualidade de
Serviço > do modo avançado > da classe de política de QoS. A página dos mapas da classe
de política abre:
 

 
Etapa 2. Do nome da política os iguais à lista de drop-down escolhem uma política.
 
Etapa 3. O clique vai indicar os mapas da classe traçados à política especificada.
 
Etapa 4. O clique adiciona para traçar um mapa da classe à política especificada. O
indicador do mapa da classe de política adicionar aparece.
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O nome da política é indicado no campo de nome da política.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down do nome de mapa da classe escolha um mapa da classe
traçar à política.
 
Etapa 6. Clique o botão de rádio que corresponde à ação desejada no tipo campo da ação.
 

Use o modo da confiança do padrão — O interruptor ignora o ingresso CoS ou o valor DSCP.
Os pacotes que combinam a política são enviados como o melhor esforço.
Sempre confiança — O interruptor confia o CoS ou o valor DSCP dos pacotes que combinam
a política. Se um pacote é um pacote IP, o pacote estará colocado em uma fila da saída
baseada no valor DSCP do pacote. Se não, o pacote é colocado em uma fila da saída
baseada no valor de CoS.
Grupo — Da lista de drop-down escolha o método em que os pacotes serão atribuídos se
combinam a política.
 

– DSCP — Incorpore o valor DSCP que será atribuído aos pacotes no campo de valor
novo.
 
– Fila — Entre na fila da saída que os pacotes estarão enviados no campo de valor novo.
 
– CoS — Incorpore o valor de CoS que será atribuído aos pacotes no campo de valor
novo.
 

Etapa 7. Clique o botão de rádio que corresponde ao vigilante desejado datilografa dentro a
polícia datilografa o campo.
 

Nenhum — Nenhuma política é usada.
Único — Um único vigilante é usado.
Agregado — Um policer agregado é usado.
 

Etapa 8. Se o tipo do vigilante é agregado, escolha um policer agregado da lista de drop-
down do policer agregado.
 
Etapa 9. Se o tipo do vigilante é único, preencha os seguintes campos.
 

Taxa de informação comprometida (CIR) do ingresso — Incorpore a largura de banda
máxima permitida a fila do ingresso (nos kilobits por segundo) ao campo da taxa de
informação comprometida (CIR) do ingresso.
Tamanho da intermitência comprometida do ingresso (CB) — Incorpore o tamanho de
intermitência máxima para a fila do ingresso (nos bytes) ao campo do tamanho da
intermitência comprometida do ingresso (CB). Esta é a quantidade de tráfego que é permitida
passar como uma intermitência temporária mesmo se está acima do CIR definido.
Ação excedada — Clique o botão de rádio que corresponde à ação desejada no campo de
ação excedada. Esta ação ocorre quando um pacote recebido excede o CIR.
 

– Nenhum — Nenhuma ação é tomada.
 
– Gota — O pacote é deixado cair.
 
– Fora do perfil DSCP — O valor DSCP do pacote remapped baseou no fora da tabela do
mapeamento de DSCP do perfil.
 



Etapa 10. O clique aplica-se.
  

Emperramento da política
 

A página obrigatória da política é usada para ligar uma política às portas. Uma política está
considerada active na porta uma vez que é limitada à porta. Somente uma política pode ser
limitada a uma porta em um momento, contudo uma única política pode ser limitada às
portas múltiplas. Quando uma política é limitada a uma porta, filtra e aplica QoS ao tráfego
de ingresso que combina a política definida.
 
Nota: Para editar uma política, deve ser desatada de todas as portas.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o emperramento de Qualidade
de Serviço > do modo avançado > da política de QoS. A página obrigatória da política abre:
 

 
Etapa 2. Do nome da política os iguais à lista de drop-down escolhem a política que você
quer ligar às relações.
 
Etapa 3. Da lista de drop-down do tipo de interface escolha o tipo de relação a que você
quer ligar a política.
 
Etapa 4. O clique vai. As relações são indicadas.
 
Etapa 5. Verifique as caixas de seleção desejadas no campo obrigatório para ligar a política
à porta. Todos os pacotes que não encontram as regras da política serão deixados cair.
 
Etapa 6. Verifique as caixas de seleção desejadas na licença todo o campo para cancelar a
política e para enviar todos os pacotes.
 
Etapa 7. O clique aplica-se.
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