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Configuração de propriedades de QoS em
switch empilhável do Sx500 Series 
Introdução
 
O Qualidade de Serviço (QoS) principalmente é usado para melhorar o desempenho da rede e
usado para proporcionar os serviços desejados para os usuários. Dá a prioridade ao fluxo de
tráfego baseado no tipo de tráfego. Geralmente, o tráfego de voz é dado uma prioridade maior do
que o tráfego de dados.
 
Nesta encenação, as propriedades de QoS estão indo ser configuradas em um interruptor no
modo básico e com a prioridade mais alta.
  
Objetivo
 
O objetivo deste original é mostrar como configurar as propriedades de QoS na relação de um
switch empilhável Sx500 e de série SG500X.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Sx500 Series
Série SG500X
  

Versão de software
 

1.4.8.06
  

Configurar propriedades de QoS
 
Nota: As imagens podem levemente variar segundo o modelo exato do dispositivo que você se
está usando. As imagens abaixo são tomadas do interruptor SG500X-48MP.
 
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do interruptor e escolha Qualidade de Serviço >
propriedades do general > do QoS.
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Etapa 2. Clique o modo preferido de QoS. As opções são:
 

Inutilização — QoS é desabilitado no dispositivo. Neste modo todo o tráfego é traçado a uma
fila única que faça o melhor esforço e assim que nenhum tipo de tráfego é dado a prioridade.
Básico — QoS é permitido no dispositivo no modo básico. O modo básico é o modo onde
todo o tráfego da mesma classe recebe o mesmo tratamento. Este valor é atribuído
externamente. Este valor do QoS determina a classe de tráfego e a ação QoS que devem ser
tomadas para o tráfego.
Avançado — QoS é permitido no dispositivo no modo avançado. O modo avançado é o modo
que se opera por pelo serviço de QoS do fluxo. Consiste em um mapa da classe e em um
policer. O mapa da classe diz sobre o tipo do tráfego qual esta presente no fluxo e igualmente
consiste em poucos ACL. Os pacotes que combinam o ACL pertencem a um fluxo. O policer
aplica o QoS configurado ao fluxo. Os valores da configuração de QoS podem ser a fila da
saída, os valores DSCP ou CoS/802.1p e as ações que podem ser tomados no tráfego
excedente.
 

 
Nota: Neste exemplo, básico é escolhido. Esta é a configuração padrão.
 
Etapa 3. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
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Etapa 4. Na tabela de configurações de CoS da relação, escolha o tipo de interface para as
propriedades de QoS da lista de drop-down do tipo de interface e clique-o então vão ver ou alterar
suas interfaces correspondente.
 

 
Nota: Neste exemplo, a porta da unidade 1/1 é escolhida.
 
A tabela de configuração de QoS indicará então as portas baseadas no tipo de interface que você
escolheu com as seguintes colunas:
 

Relação — Há dois tipos de relação:
 

- Porta — Denota as portas individuais do interruptor. A porta de opções da unidade contém o
conjunto de porta que pode ser configurado pela unidade na pilha. A relação da porta é
representada como a identificação da unidade da unidade (mestre, escravos, backup) na pilha e
no número de slot de expansão disponíveis nela. Por exemplo, a porta da unidade 1/2 denota que
a porta está conectada ao interruptor na pilha que é configurada com identificação da unidade de
1 e contém dois slot de expansão.
 
- RETARDAÇÃO — Denota o grupo da agregação da relação (RETARDAÇÃO) do interruptor.
UMA RETARDAÇÃO contém o conjunto de porta. A configuração do tipo de interface é feita à
RETARDAÇÃO que se assegura de que todas as portas dentro da RETARDAÇÃO estejam
configuradas.
 

Padrão CoS — Indica o valor do caractere de prioridade do VLAN padrão (VPT) para os
pacotes recebidos que não têm esta etiqueta VLAN. A classe padrão de CoS é 0. Assim
estes padrões são somente aplicáveis para os quadros que são sem etiqueta e aqueles que
estão no modo básico e na confiança CoS são selecionados na página das configurações
globais.
 

Etapa 5. Verifique a caixa de verificação da relação onde você deseja ajustar QoS e clicar então o
 botão Edit.
 



 
Nota: Neste exemplo, a porta GE46 é escolhida.
 
Etapa 6. No indicador da configuração de QoS da edição que estala acima, verifique que a
relação marcada é essa que você escolheu na página anterior. Se não, escolha a relação correta
do menu suspenso.
 

 
Etapa 7. Da lista de drop-down de CoS do padrão, escolha o valor de CoS do padrão a ser
atribuído aos pacotes recebidos. Estes são esses que não têm uma etiqueta VLAN. A escala é de
0 a 7 onde 0 são para a mais baixa prioridade e 7 é para a prioridade mais alta.
 

 
Nota: Neste exemplo, a prioridade é ajustada ao 7.
 



Etapa 8. O clique aplica-se.
 

 
Você agora configurou com sucesso propriedades de QoS no interruptor.
  
Copie ajustes de QoS
 
Para aplicar a mesma configuração a uma outra porta, você pode copiar os ajustes de uma porta
a outra. Siga as etapas abaixo:
 
Etapa 1. Na tabela de configurações de CoS da relação, clique sobre a porta que você deseja
copiar então clica ajustes da cópia.
 

 
Nota: Neste exemplo, a porta GE46 é escolhida.
 
Etapa 2. Na janela pop-up que aparece, entre na porta onde você deseja aplicar os mesmos
ajustes e o clique se aplica.
 

 
Nota: Neste exemplo, os ajustes de GE46 estão indo ser copiados a GE1 somente.
 
Você agora copiou com sucesso ajustes de QoS a GE1.



Restauração aos padrões de fábrica
 
Para restaurar os ajustes ao padrão de fábrica, siga as etapas abaixo:
 
Etapa 1. Na tabela de configurações de CoS da relação, verifique a caixa de verificação da porta
ou das portas que você deseja restaurar os ajustes para optar. Neste exemplo, GE1 e GE6 são
escolhidos.
 

 
Nota: Você pode igualmente clicar sobre a caixa na parte superior da tabela para verificar todas
as portas.
 

 
Etapa 2. Padrões da restauração do clique.
 



 

Etapa 3. Para salvar permanentemente a configuração, clique piscar na parcela
superior da utilidade com suporte na internet.
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