
Configuração da saída que dá forma pela fila em
switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

Saída que dá forma por limites de fila à taxa de transmissão de frames enviado
selecionados na pela fila, base por porto. Para fazer isto, as formas do interruptor, ou
limitam a carga da saída. Isto não inclui quadros do Gerenciamento, assim que não contam
para o limite de taxa. Dar forma da saída é usado para ajudar a impedir a congestão para
seu ISP (provedor de serviço da Internet).
 
Este artigo explica como configurar a saída que dá forma pela fila nos switch empilhável do
Sx500 Series.
 
Nota: As filas são usadas para ajudar a dar a prioridade ao tráfego em uma rede. Para obter
mais informações sobre das filas e como configurar-las, veja ajustes da fila do Qualidade de
Serviço (QoS) em switch empilhável do Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Configuração da saída que dá forma pela fila
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço > o
general > a saída que dá forma pela fila. A saída que dá forma pela página da fila abre:
 

 
 
Mostra o limite de taxa e o tamanho de intermitência para cada fila.
 
Etapa 2. Escolha um tipo de interface da lista de drop-down do filtro e o clique vai. A lista de



interface é indicada.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio que corresponde com a relação que você quer editar e o
clique edita. A saída da edição que dá forma pelo indicador da fila aparece.
 

\ 
 
Este indicador permite dar forma à saída para até quatro filas em cada relação.
 
O clique (opcional) de etapa 4. o botão de rádio que corresponde à interface desejada
datilografa dentro o campo da relação.
 

• Unidade/entalhe — Das listas de drop-down da unidade/entalhe escolha a
unidade/entalhe apropriados. A unidade identifica se o interruptor é um mestre ou um
escravo na pilha. O entalhe identifica que interruptor é conectado a que entalhe (o slot1 é



SF500 e entalhe 2 é SG500).
 

– Porta — Da lista de drop-down da porta, escolha a porta apropriada configurar. 
 

• RETARDAÇÃO — Escolha a RETARDAÇÃO da lista de drop-down da RETARDAÇÃO.
Um grupo do agregado do link (RETARDAÇÃO) é usado para ligar junto portas múltiplas.
As retardações multiplicam a largura de banda, aumentam a flexibilidade da porta, e
fornecem uma redundância de link entre dois dispositivos para aperfeiçoar o uso da porta.
 

Etapa 5. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir a saída que dá forma
nesta fila.
 
Etapa 6. Incorpore o valor fornecido por seu ISP ao campo da taxa de informação
comprometida (CIR). Esta é a largura de banda, nos kbps, que seu ISP garante para apoiar.
 
Etapa 7. Incorpore o valor fornecido por seu ISP ao campo do tamanho da intermitência
comprometida (CB). Esta é a quantidade máxima de dados nos bytes que seu ISP pode
segurar no segundo, deve uma explosão exceder o CIR.
 
Etapa 8. Repita as etapas 5 a 7 para cada fila que você deseja configurar.
 
Etapa 9. O clique aplica-se para salvar seus ajustes ao arquivo de configuração running.
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