
Differentiated Services Code Point do mapa à
fila em switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

O DSCP (Differentiated Services Code Point IP) à página da fila traça o DSCP às filas da
saída. Uma fila da saída tem basicamente o tráfego de saída. O DSCP à tabela da fila
determina as filas da saída dos pacotes do IP recebido baseados em seus valores DSCP. O
VPT original (caractere de prioridade VLAN) do pacote é inalterado. Este artigo explica
como traçar o DSCP à fila em switch empilhável do Sx500 Series.
 
Épossível conseguir a qualidade desejada dos serviços em uma rede simplesmente
mudando o DSCP método à programação do mapeamento de fila, da fila e alocação de
largura de banda.
 
Nota: O DSCP ao mapeamento de fila é aplicável aos pacotes IP se o interruptor reage do
modo básico de QoS e o DSCP é o modo confiado, ou o interruptor reage do modo
avançado de QoS e os pacotes pertencem aos fluxos que é DSCP confiado.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Procedimento para o mapa DSCP à fila
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web, e escolha Qualidade de Serviço > o
general > o DSCP à fila. O DSCP à página da fila abre: 
 



 
• Ingresso DSCP — Isto indica o valor DSCP do pacote recebido que precisa de ser
observado a um valor alternativo.
 
• Fila de saída — Isto permite que você determine a fila a ser usada.  
 

 
Etapa 2. Escolha a fila de saída (fila do encaminhamento de tráfego) a que o valor DSCP é
traçado da lista de drop-down da fila de saída. O DSCP à página da fila contém o ingresso
DSCP. Indica o valor DSCP no pacote recebido e é classe associada.
 



 
A restauração (opcional) do clique de etapa 3. opta para restaurar as configurações padrão.
 
Etapa 4. O clique aplica-se para salvar as mudanças.
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