
Única configuração do vigilante do Qualidade de
Serviço (QoS) em switch empilhável do Sx500
Series 

Objetivos
 

Os vigilantes do Qualidade de Serviço (QoS) são usados para limitar a taxa de tráfego de
transferência de arquivo em uma porta. Um único vigilante aplica o QoS a um único mapa
da classe e a um fluxo único baseados na especificação de QoS do vigilante. A única 
página das estatísticas do vigilante é usada para seguir o número de bytes em perfil e bytes
que fora de perfil a porta recebe. Trafique que está conformes as condições do mapa da
classe de um único vigilante e as quedas dentro do limite de taxa do vigilante aparecerão
como bytes em perfil. Trafique que excede o limite de taxa definido pelo único vigilante
aparecerá como bytes fora de perfil.
 
Este artigo explica como configurar únicas estatísticas do vigilante nos switch empilhável do
Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Únicas estatísticas do vigilante
 
Adicionar estatísticas
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web para escolher Qualidade de Serviço >
estatísticas de QoS > únicas estatísticas do vigilante. A única página das estatísticas do
vigilante abre:
 

 
A única página das estatísticas do vigilante indica a informação seguinte sobre a porta
definida.
 

• Relação — A porta as estatísticas é definida para.
 



• Política — A política limitada à porta especificada.
 
• Mapa da classe — O mapa da classe que é limitado à política.
 
• Bytes em perfil — Número de bytes que está conforme a condição do mapa da classe do
único vigilante e está dentro do limite da taxa definida do vigilante.
 
• Bytes fora de perfil — Número de bytes que está conforme a condição do mapa da classe
do único vigilante e excede o limite da taxa definida do vigilante.
 

Etapa 2. O clique adiciona para adicionar únicas estatísticas do vigilante a uma porta.
 

 
Etapa 3. Escolha uma porta das listas de drop-down da unidade/entalhe e da porta ver as
estatísticas dessa porta especificada.
 

 
Etapa 4. Da lista de drop-down do nome da política escolha uma política que seja limitada à
porta. A política deve ser limitada à porta para ver estatísticas na porta.
 
Nota: Os vigilantes podem ser criados na página da tabela da política. Para criar uma
política; consulte a configuração dos mapas da classe de política do Qualidade de Serviço
(QoS) do artigo em switch empilhável do Sx500 Series. Os vigilantes são limitados às portas
na página obrigatória da política. Consulte a configuração obrigatória da política do
Qualidade de Serviço (QoS) do artigo em switch empilhável do Sx500 Series para uma
informação detalhada mais adicional.
 

 
Etapa 5. Da lista de drop-down da classe escolha um mapa da classe que seja limitado à
política escolhida. O mapa da classe deve ser limitado à política para ver estatísticas na
porta.



Nota: Os mapas da classe podem ser criados na página do mapeamento da classe. Refira
por favor o artigo, definem o mapeamento da classe de QoS em switch empilhável do Sx500
Series, para esta configuração. 
 
Etapa 6. O clique aplica-se para salvar os ajustes. O vigilante recentemente configurado é
adicionado à única tabela da estatística do vigilante como mostrado abaixo.
 

 
Etapa 7. (opcional) os bytes em perfil e fora dos campos dos bytes do perfil mostra o
número de bytes que são transferidos à interface correspondente, contadores claros do 
clique para restaurar os bytes em perfil e fora dos campos dos bytes do perfil a 0.
  

Estatísticas da supressão
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação que corresponde às estatísticas de porta desejadas
de que você quer suprimir.
 
Etapa 2. Supressão do clique para suprimir da entrada de estatísticas.
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