
Configuração de CoS/802.1p para mapeamento
de fila em switches empilháveis Sx500 Series 

Objetivo
 

O mapeamento de Classe de Serviço (CoS - Class of Service)/802.1p é usado para
classificar o tráfego de saída na porta de saída (porta de saída) com base na prioridade
802.1p na tag VLAN ID. Os pacotes de entrada para as portas de saída são então
priorizados com base nos valores de saída ou valores de fila atribuídos (1 a 4). Este artigo
explica como mapear a fila de saída para os níveis de prioridade 802.1p correspondentes no
Switch empilhável Sx500 Series.
 
O recurso Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service) deve estar habilitado e no modo
confiável CoS/802.1p para atribuir o mapeamento de fila. Consulte o artigo QoS (Quality of
Service, Configurações da fila de QoS) em Switches empilháveis Sx500 Series para obter
essa configuração.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches Empilháveis Sx500 Series
  

Versão de software
 

•1.3.0.62
  

Mapear CoS/802.1p para fila
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web para escolher Quality of Service >
General > CoS/802.1p to Queue. A página CoS/802.1p para fila é aberta:
 

 
O CoS/802.1p para a Tabela de Filas contém as seguintes informações:
 



802.1p - Exibe os valores da marca de prioridade 802.1p a serem atribuídos a uma fila de
saída, onde 0 é a prioridade mais baixa e 7 é a mais alta.
 

— 0 - Antecedentes. Os dados menos priorizados como transferências em massa, jogos
etc.
 
— 1 - Melhor esforço. Os dados que precisam de entrega de melhor esforço em uma
prioridade de LAN comum. A rede não oferece nenhuma garantia na entrega, mas os
dados obtêm taxa de bits e tempo de entrega não especificados com base no tráfego.
 
— 2 - Excelente esforço. Os dados que precisam de entrega de melhor esforço para
usuários importantes.
 
— 3 - Aplicativo Crítico, como o protocolo de inicialização de sessão telefônica (SIP -
Phone Session Initiation Protocol) do servidor virtual Linux (LVS - Virtual Server).
 
— 4 - Vídeo. Latência e instabilidade inferiores a 100 ms.
 
— 5 - Voz do telefone IP da Cisco padrão. Latência e instabilidade inferiores a 10 ms.
 
— 6 - Network Control LVS phone Real-time Transport Protocol (RTP).
 
— 7 - Controle de rede. Alto requisito para manter e suportar a infraestrutura de rede.
 

Fila de saída — Exibe a fila de saída para a qual a prioridade 802.1p é mapeada.
 

 
Etapa 2. Escolha a fila de saída desejada para cada prioridade 802.1p na lista suspensa na
coluna Fila de saída da Tabela de filas CoS/802.1p. A lista suspensa tem quatro filas em
que a Fila 4 é a fila de saída de prioridade mais alta e a Fila 1 é a prioridade mais baixa.
 
Etapa 3. Clique em Apply para salvar as configurações.
 
Etapa 4. (Opcional) Clique em Restaurar padrões para restaurar as filas de saída para as
configurações padrão.
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