
Ajustes da fila do Qualidade de Serviço (QoS)
em switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

A fila de QoS no dispositivo de rede permite o dispositivo de segurar eficazmente o tráfego
de saída de sua relação. O interruptor apoia quatro filas para cada relação. A fila número
quatro é a fila a mais prioritária visto que a fila número um é a mais baixa fila de prioridade.
A prioridade estrita e o arredondamento robin tornado mais pesado (WRR) são
selecionados das filas respectivas para permitir ambos os métodos da programação.
 
Há duas maneiras de determinar como o tráfego nas filas é segurado, prioridade estrita e
WRR. O tráfego em uma fila sob a prioridade estrita é enviado primeiramente, seguido pelo
tráfego em uma fila sob o WRR. Este documento explica como setup ajustes da fila de QoS
em switch empilhável do Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Ajustes da fila de QoS
 

Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web para escolher 
Qualidade de Serviço > o general > a fila. A página da fila abre:
 

 
O abaixo são os parâmetros e as explicações:
 

• Fila — Cada relação neste interruptor tem quatro filas. As filas variam de 1 a 4.
 
• Métodos de programa — A prioridade estrita e o WRR são os dois métodos por que o
tráfego na fila pode ser programado.



 
Etapa 2. Para cada fila, clique um método particular da programação. As opções possíveis
são:
 

• Prioridade estrita — Neste caso o tráfego da fila a mais prioritária deve ser transmitido
primeiramente, seguido pelas filas de baixa prioridade. A fila 1 tem a mais baixa prioridade
quando a fila 4 tiver a prioridade mais alta.
 
• WRR — Neste caso o tráfego das filas deve ser enviada em proporção ao peso da fila.
Isto significa que mais pacotes estão enviados de uma fila com um peso mais alto. As filas
estão prestadas serviços de manutenção até que sua quota esteja usada acima e uma
outra fila estiver prestada serviços de manutenção então.
 

– Peso WRR — O peso usado por cada fila é indicado. Os valores do peso padrão são 1,
2, 4, 8 para as filas 1 4.
 
– % da largura de banda de WRR — A quantidade de largura de banda disponível a cada
fila é indicada na porcentagem.
 

Nota: O tráfego de saída da fila de alta prioridade é transmitido primeiramente. O tráfego
das filas mais baixa é processado somente depois que a fila a mais alta foi transmitida,
assim o mais de nível elevado da prioridade do tráfego está fornecido à fila o mais
altamente numerada.
 
Etapa 4. O clique aplica-se para salvar os ajustes. 
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