
Largura de banda pela configuração de porta em
switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

A página da largura de banda permite que as gerentes de rede definam o limite da taxa de
ingresso e a taxa moldada da saída. Estes valores determinam quanto tráfego o sistema
pode enviar e receber. O limite da taxa de ingresso é o número de bit por segundo que
podem ser recebidos da interface de ingresso. A largura de banda excedente acima deste
limite é rejeitada. O tráfego de ingresso é o tráfego que origina fora da rede e flui na rede. O
tráfego de saída é o tráfego de rede que origina dentro da rede e flui fora da rede. 
 
Este artigo explica como configurar limitações de largura de banda pela relação nos switch
empilhável do Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Configuração de largura de banda em relações
 

Etapa 1. O log no utilitário de configuração da Web, e escolhe Qualidade de Serviço > o
general > a largura de banda. A página da largura de banda abre:
 

 
Etapa 2. Escolha o tipo de interface da lista de drop-down do tipo de interface no campo do
filtro e o clique vai.
 



 
Etapa 3. Clique o botão de rádio ao lado da interface desejada e o clique edita. O
indicador da edição abre
 

 
O clique (opcional) de etapa 4. um botão de rádio para uma ou outra unidade/entalhe e
porta ou RETARDAÇÃO, e escolhe a relação das listas de drop-down.
 



 
Etapa 5. (opcional) para permitir um limite do ingresso, verifica a caixa de verificação de
limite da taxa de ingresso. Isto é limitar o tráfego (entrante) do ingresso na porta particular. 
 
Nota: Se você não quer configurar um limite da taxa de ingresso, salte para pisar 7. 
 

 
Etapa 6. Incorpore a quantidade máxima de largura de banda reservada na relação ao
campo do limite da taxa de ingresso. Esta é a largura de banda máxima do tráfego de
ingresso para uma porta específica. 
 
Nota: Os campos do limite da taxa de ingresso não aparecem quando o tipo de interface é
RETARDAÇÃO.
 

 
Etapa 7. (opcional) para permitir a saída que dá forma na relação, verifica a caixa de
verificação da taxa moldada da saída. Dar forma da saída é útil para quando um destino
espera um fluxo liso dos dados ao contrário das explosões irregulares dos dados. 
 
Nota: Se você não quer configurar um limite da taxa de saída, salte para pisar 10. 
 



 
Etapa 8. Incorpore a largura de banda máxima permitida a interface de saída ao campo da
taxa de informação comprometida (CIR). Esta é a largura de banda permissível que o
provedor de serviço do Internet (ISP) fornece.
 

 
Etapa 9. Incorpore o tamanho de intermitência máxima dos dados permitidos pela interface
de saída (nos bytes de dados) ao campo do tamanho da intermitência comprometida. 
 
Nota: Esta quantidade pode ser enviada mesmo se aumenta a largura de banda acima do
limite permitido. Esta é a taxa permissível que pode exceder o CIR.
 

 
Etapa 10. O clique aplica-se. A configuração de largura de banda é aplicada.
 



 

 
O clique (opcional) de etapa 11. o botão de rádio ao lado da /porta da interface desejada e o
clique copiam ajustes. A janela de configuração da cópia aparece.
 

 
Etapa 12. (Opcional) incorpore as relações a que a configuração precisa de ser copiada no
campo fornecido.
 



 
Etapa 13. O clique aplica-se para aplicar os ajustes. 
 

 


	Largura de banda pela configuração de porta em switch empilhável do Sx500 Series
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Configuração de largura de banda em relações


