
Configuração do mapeamento DSCP fora de
perfil em switches empilháveis Sx500 Series 

Objetivo
 

O Ponto de Código de Serviços Diferenciais (DSCP - Differential Services Code Point) é a
avaliação do nível de QoS do pacote na Camada 3. Os pacotes fora de perfil são a parte do
fluxo de tráfego que excede o limite especificado de QoS. O vigilante, que é atribuído aos
mapas de classe, especifica a ação a ser tomada nesse tráfego.
 
Se o fluxo de tráfego exceder o limite especificado de QoS e se essa ação exceder for
devido a DSCP fora de perfil, o switch restaura o valor original com o novo valor dos
pacotes IP fora de perfil. Ele também substitui fisicamente os valores originais por novos
valores de DSCP nos pacotes fora do perfil.
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar o mapeamento de DSCP fora do
perfil no switch.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches Empilháveis Sx500 Series
  

Versão de software
 

•1.3.0.62
  

Configuração do mapeamento DSCP fora de perfil
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web para escolher Quality of Service >
QoS Advanced Mode > Out of Profile DSCP Mapping. A página Mapeamento de DSCP fora
de perfil é aberta: 
 



 
Veja um exemplo em que há três níveis de serviços de QoS fornecidos (serviços Silver,
Gold e Platinum). Os valores de DSCP de entrada fornecidos a esses serviços são 100, 200
e 300, respectivamente. Se esse tráfego for encaminhado a outro provedor de serviços que
use os mesmos níveis de tráfego, mas os valores de DSCP usados para indicar que esse
tráfego é 400, 500 e 600, o Mapeamento fora de perfil alterará os valores de entrada
quando eles forem mapeados para os valores de saída. A página Mapeamento de DSCP
fora de perfil permite que o usuário altere o valor de DSCP do tráfego de entrada e saída do
switch. O DSCP In mostra o valor de DSCP do pacote que está entrando e que precisa ser
mapeado para um valor alternativo.
 
Etapa 2. Escolha o valor de saída DSCP para onde o valor de entrada é mapeado na lista
suspensa.
 
Etapa 3. Clique em Apply para atualizar o arquivo de configuração atual.
 
Note: Se Restaurar padrões for clicado, os valores padrão serão restaurados.
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