
Configurações globais no modo básico do
Qualidade de Serviço (QoS) em switch
empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

O Qualidade de Serviço (QoS) é usado para assegurar-se de que o tráfego de rede e o
tráfego de alta prioridade lisos recebam o tratamento preferencial. A Classificação de
tráfego é feita por um Access Control List (ACL), e somente o tráfego que encontra os
critérios ACL é sujeito à classificação de QoS.
 
O modo básico de QoS permite a definição de um domínio específico na rede como
confiado. Dentro desse domínio, os pacotes são identificados por meio do valor 802.1p do
caractere de prioridade VLAN (VPT) na camada 2 e o valor do Differentiated Service Code
Point (DSCP) para o valor do IPv4 ou da classe de tráfego (TC) para o IPv6 em Nós da
camada 3. neste uso do domínio estes campos atribuir pacotes a uma fila de saída
específica. Recomenda-se que você desabilita o modo confiado nas portas onde os valores
CoS/802.1p e/ou DSCP nos pacotes recebidos não são de confiança. Se não, o
desempenho de sua rede pode ser negativamente afetado. Este documento explica como
setup as configurações globais no modo básico de QoS em switch empilhável do Sx500
Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configurações globais da instalação no modo básico de QoS
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web para escolher Qualidade de Serviço > o
modo básico > as configurações globais de QoS. A página das configurações globais abre:
 
Etapa 2. No campo de modo da confiança, clique um dos valores que são definidos no
seguinte:
 
Nota: Se um nível de CoS do pacote e a etiqueta DSCP são traçados às filas separadas, o
modo da confiança determina a fila a que o pacote é atribuído. Igualmente o campo do
ingresso DSCP da ultrapassagem é visível, simplesmente quando uma das últimas duas
opções é clicado.
 



 
• CoS/802.1p — Clique esta opção se você quer o tráfego ser traçado às filas baseadas no
campo do caractere de prioridade VLAN (VPT) na etiqueta VLAN, ou baseadas no valor do
padrão de porta per. CoS/802.1p (se não há nenhuma etiqueta VLAN no pacote
recebido). Consulte o artigo autorizado configuração de CoS/802.1p ao mapeamento de
fila em detalhes empilháveis de Switchesfor do Sx500 Series mais no mapeamento do
DSCP para enfileirar-se.
 

 
• DSCP — Clique esta opção se você quer todo o tráfego IP ser traçado às filas baseadas
no campo do Differentiated Services Code Point (DSCP) no cabeçalho IP. Consulte o
artigo autorizado Differentiated Services Code Point do mapa à fila em switch empilhável
do Sx500 Series para uns detalhes mais adicionais no mapeamento do DSCP para
enfileirar-se. Se o tráfego não é tráfego IP, está traçado à melhor fila do esforço.
 

 
• CoS/802.1p-DSCP — Clique esta opção se você quer escolher regras CoS/802.1p ou
regras DSCP, com base em qualquer esteve ajustado.
 



 
Etapa 3. No campo do ingresso DSCP da ultrapassagem, a verificação permite de cancelar
os valores originais DSCP nos pacotes recebidos com os valores novos baseados na tabela
da ultrapassagem DSCP.
 
Nota: Quando o ingresso DSCP da ultrapassagem é permitido, o interruptor usa os valores
novos DSCP para o Enfileiramento da saída. Igualmente substitui os valores originais DSCP
nos pacotes com os valores novos DSCP.
 

 
Etapa 4. Se o ingresso DSCP da ultrapassagem é permitido, clique a tabela da
ultrapassagem DSCP para reconfigurar o DSCP. O indicador da ultrapassagem DSCP 
aparece.
 



 
Etapa 5. Escolha o valor apropriado DSCP da lista de drop-down. Os valores estão na
escala de 0 a 63. Estes valores são dependentes da configuração dos provedores de
serviços. Tipicamente mais alto o valor DSCP, mais alta a prioridade.
 

• DSCP dentro — Esta coluna indica o valor DSCP do pacote recebido que precisa de ser
traçado a um valor alternativo.
 



 
• DSCP para fora — Escolha uma opção indicar o mapeamento do valor que parte. À
revelia, o DSCP dentro e o DSCP para fora são o mesmo.
 

Etapa 6. O clique aplica-se para salvar as mudanças na tabela da ultrapassagem DSCP.
 

 
Etapa 7. O clique aplica-se para salvar as mudanças na página das configurações globais.
O arquivo de configuração running é atualizado com os valores novos DSCP.
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