
Configuração de vinculação de política de
qualidade de serviço (QoS) em switches
empilháveis Sx500 Series 

Objetivo
 

A associação de política é usada para vincular uma política às portas. Ele é usado
principalmente para aplicar uma política definida por QoS na porta para que o tráfego de
entrada possa ser filtrado de acordo com os fluxos na política definida. Ele não pode ser
aplicado ao tráfego de saída da mesma porta. Todos os pacotes recebidos na porta que não
atenderem aos requisitos da política serão descartados. Este artigo explica como configurar
a vinculação de política nos Switches empilháveis Sx500 Series.
 
Nota: Uma política configurada só pode ser editada quando for removida de todas as portas
às quais ela foi vinculada. Uma política ou uma ACL podem ser ligadas a uma porta, mas
ambas não podem ser feitas juntas.
 
Para configurar o enlace de política, um mapa de classe de política deve ser criado antes de
ser possível. Consulte o artigo Quality of Service (QoS) Policy Class Maps Configuration on
Sx500 Series Stackable Switches para obter mais informações sobre como criar um mapa
de classe de política.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches Empilháveis Sx500 Series
  

Versão de software
 

•1.3.0.62
  

Vinculação de política
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Quality of Service > QoS
Advanced Mode > Policy Binding. A página Vinculação de Política é aberta:
 



 
Etapa 2. Escolha a política para a qual deseja vincular portas na lista suspensa Nome da
política.
 
Etapa 3. Escolha um tipo de interface na lista suspensa Tipo de interface.
 

Port of Unit/Slot — Unidade/Slot apropriados. A unidade identifica se o switch está ativo ou
um membro na pilha. O slot identifica qual switch está conectado a qual slot (o slot 1 é
SF500 e o slot 2 é SG500). Se você não está familiarizado com os termos usados, confira
o Cisco Business: Glossário de Novos Termos.
 
LAG — Um LAG (Link Aggregate Group, grupo de agregação de links) é usado para
conectar várias portas. Os LAGs multiplicam a largura de banda, aumentam a flexibilidade
da porta e fornecem redundância de link entre dois dispositivos para otimizar o uso da
porta
 

Etapa 4. Clique em Ir. Isso é usado para configurar as interfaces no dispositivo escolhido em
relação à política escolhida.
 

 
Etapa 5. Marque as caixas de seleção desejadas no campo Vinculação para vincular a
política à porta. Todos os pacotes que não atendem às regras da política são descartados.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html


 
Etapa 6. (Opcional) Se desejar encaminhar qualquer pacote na interface que não
corresponda a nenhuma política, marque a caixa de seleção correspondente no campo
Permitir qualquer.
 
Passo 7. Clique em Apply.
 
Etapa 8. (Opcional) Para exibir uma lista de portas às quais as políticas estão vinculadas,
clique em Mostrar vinculação de política por porta. A janela Policy Binding é exibida.
 

 
Nota: Se a opção Show Policy Binding Por Porta for clicada na Etapa 8, siga as etapas
abaixo.
 
Etapa 9. Escolha um tipo de interface na lista suspensa Tipo de interface.
 

Port of Unit/Slot — Unidade/Slot apropriados. A unidade identifica se o switch está ativo ou
um membro na pilha. O slot identifica qual switch está conectado a qual slot (o slot 1 é
SF500 e o slot 2 é SG500). 
 
LAG — Um LAG (Link Aggregate Group, grupo de agregação de links) é usado para
conectar várias portas. Os LAGs multiplicam a largura de banda, aumentam a flexibilidade
da porta e fornecem redundância de link entre dois dispositivos para otimizar o uso da
porta.
 

Etapa 10. (Opcional) Para escolher um nome para a diretiva, marque a caixa de seleção no
campo Nome da diretiva e escolha uma diretiva na lista suspensa Nome da diretiva.
 
Etapa 11. Clique em Ir. Isso é usado para visualizar as interfaces no dispositivo escolhido



em relação à política escolhida.
 
Etapa 12. (Opcional) Para retornar à página Vinculação de Política, clique em Voltar.
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