
Configuração das configurações globais do
modo avançado do Qualidade de Serviço (QoS)
em switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivos
 

O modo avançado do Qualidade de Serviço (QoS) é usado para permitir um modo da
confiança. Um modo da confiança é usado para definir um domínio específico em uma rede
como confiado. Dentro desse domínio os pacotes são identificados por meio de prioridade
802.1p e Differential Services Code Point (DSCP) para sinalizar o tipo de serviço que
exigem. O modo da confiança utiliza a classe de serviço (CoS/802.1p) e o DSCP.
CoS/802.1p é usado para dar a prioridade a tráfego de rede que parte do interruptor à rede
segura. O DSCP é usado para avaliar o QoS em nível do pacote.
 
Este artigo explica como configurar configurações globais do modo avançado de QoS nos
switch empilhável do Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configurações globais do modo avançado de QoS
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web para escolher Qualidade de Serviço >
modo avançado > configurações globais de QoS. A página das configurações globais abre:
 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio que corresponde ao modo desejado da confiança. 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.
 

• CoS/802.1p — O tráfego é traçado às filas baseadas no campo do caractere de
prioridade VLAN (VPT) na etiqueta VLAN. Se não há nenhuma etiqueta VLAN no pacote



recebido, o tráfego está traçado às filas baseadas no valor do padrão de porta per.
CoS/802.1p. Esta é uma camada 2 QoS.
 
• DSCP — Todo o tráfego IP é traçado às filas baseadas no campo DSCP no cabeçalho
IP. Se o tráfego não é tráfego IP, está traçado à melhor fila do esforço. Esta é uma
camada 3 QoS.
 
• CoS/802.1p-DSCP — Todo o tráfego não-IP é traçado com o uso de CoS/802.1p. Todo o
tráfego IP é traçado com o DSCP.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio que corresponde ao estado desejado do modo. Isto fornece
uma maneira de confiar o CoS/DSCP sem a necessidade de criar uma política.
 

• Confiado — Confiança CoS/DSCP.
 
• Não confiado — Não confie o CoS/DSCP. Os valores de CoS do padrão configurados na
relação são usados para dar a prioridade ao tráfego que chega na relação.
 

Nota: Se você tem uma política na relação então o campo de estado do modo padrão é
irrelevante. A relação dá a prioridade aos ajustes da política.
 

 
Etapa 4. A verificação permite no campo do ingresso DSCP da ultrapassagem de cancelar
os valores originais DSCP nos pacotes recebidos com os valores novos ajustados na tabela
da ultrapassagem DSCP. O interruptor usará os valores novos DSCP para o Enfileiramento
da saída. Igualmente substitui os valores originais DSCP nos pacotes com os valores novos
DSCP.
 



 
Etapa 5. Se o ingresso DSCP da ultrapassagem é permitido, clique a tabela da
ultrapassagem DSCP para reconfigurar o DSCP. A página da tabela da ultrapassagem
DSCP abre:
 

 
Etapa 6. Configurar a tabela da ultrapassagem DSCP.
 

• DSCP dentro — Indica o valor do pacote recebido que precisa de ser observado a um
valor alternativo.
 
• DSCP para fora — Escolha o DSCP desejado para fora avaliam para o DSCP
correspondente no valor da lista de drop-down DSCP para fora.
 



 
A restauração (opcional) do clique de etapa 7. opta para restaurar para fora os valores
DSCP para optar. O padrão é quando DSCP os valores para fora são os mesmos que o
DSCP correspondente nos valores.
 
Etapa 8. O clique aplica-se na tabela da ultrapassagem DSCP.
 

 
Etapa 9. O clique aplica-se.
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