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Configuração do modo básico de QoS em
switches gerenciados 300 Series 

Objetivo
 

Qualidade de serviço (QoS) é um grupo de tecnologias usado para gerenciar o tráfego de
rede com eficiência. No modo básico de QoS, um domínio específico em uma rede pode ser
definido como confiável. Neste domínio, os quadros são marcados com valores de CoS e os
pacotes são marcados com valores de DSCP para indicar que tipo de serviço é necessário.
O switch usa esses campos para atribuir os pacotes a uma fila de saída específica.
 
Este artigo explica como configurar o modo básico de QoS nos 300 Series Managed
Switches.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches gerenciados SF/SG 300 Series
  

Versão de software
 

1.2.7.76
  

Modo Básico de QoS
 
Configurações globais:
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Quality of Service > QoS
Basic Mode > Global Settings. A página Configurações globais é aberta:
 

 
Etapa 2. Clique no botão de opção que corresponde ao modo de confiança de QoS
desejado no campo Modo de confiança.
 
Os valores CoS padrão são os seguidos. CoS 7 é o valor de prioridade mais alta, enquanto
CoS 0 é o mais baixo.
 

CoS/802.1p — O tráfego de rede é mapeado para filas com base no campo VLAN Priority
Tag (VPT) na marca VLAN. Se não houver nenhuma marca de VLAN nos pacotes de
entrada, o tráfego será mapeado para filas com base nos valores de CoS padrão.
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DSCP — Todo o tráfego IP é mapeado para filas com base no campo DSCP no cabeçalho IP
de um pacote. Se o tráfego não for IP, ele será mapeado para a fila de melhor esforço.
CoS/802.1p-DSCP — Todo o tráfego não IP é mapeado através do uso de CoS, enquanto
todo o tráfego IP é mapeado através de DSCP.
7 — Controle de rede
6 — Controle de rede
5 — Voz
4 — Vídeo
3 — Aplicação crítica
2 — Excelente esforço
1 — Melhor esforço
0 — Antecedentes
 

Etapa 3. Marque Substituir DSCP de entrada para substituir os valores DSCP originais nos
pacotes de entrada pelos novos valores. O switch usa novos valores de DSCP para o
enfileiramento de saída.
 
Etapa 4. Se Override Ingress DSCP habilitado, clique em DSCP Override Table para
reconfigurar os valores de DSCP. A janela DSCP Override é exibida.
 

 
Etapa 5. Configure a Tabela de substituição de DSCP.
 

DSCP In — Exibe o valor dos pacotes de entrada que precisam ser remapeados para um
valor alternativo.
DSCP Out — Na lista suspensa DSCP Out, escolha o valor de DSCP Out desejado que
corresponde ao valor de DSCP In.
 

Note: Clique em Restaurar padrões para restaurar a tabela de substituição de DSCP para
os valores padrão. O padrão é quando os valores DSCP Out correspondem aos valores dos
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valores DSCP In correspondentes.
 
Etapa 6. Clique em Apply.
  

Configurações de interface
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Quality of Service > QoS
Basic Mode > Interface Settings. A página Configurações da interface é aberta:
 

 
Etapa 2. Na lista suspensa Tipo de interface é igual a, escolha o tipo de interface a ser
exibido.
 
Etapa 3. Clique em Ir. As interfaces especificadas são exibidas.
 

 
Etapa 4. Clique no botão de opção da interface que deseja editar.
 
Etapa 5. Clique em Editar para configurar a interface. A janela Editar configurações de
interface QoS é exibida.
 

 
Etapa 6. (Opcional) Clique no botão de opção que corresponde à interface desejada que
deseja editar no campo Interface.
 

Porta — Na lista suspensa Porta, escolha a porta a ser configurada. Isso só afetará a única
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porta escolhida.
LAG — Na lista suspensa LAG, escolha o LAG a ser configurado. Isso afetará o grupo de
portas definido na configuração do LAG.
 

Passo 7. Marque Habilitar no campo Estado de QoS para priorizar o tráfego de entrada com
base no modo de confiança configurado em todo o sistema. Se essa opção estiver
desabilitada, todo o tráfego de entrada na porta será mapeado para a fila de melhor esforço
e nenhuma priorização ocorrerá.
 
Etapa 8. Clique em Apply.
  

Conclusão
 

Agora você configurou o modo básico de QoS no seu switch 300 Series.
 

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco
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