
Estatísticas da fila em switch empilhável do
Sx500 Series 

Objetivo
 

O gerenciamento de fila é usado na arquitetura da rede interna do Qualidade de Serviço
(QoS). O Enfileiramento é uma técnica usada nos dispositivos de rede como o Roteadores e
o Switches para segurar a congestão. Os pacotes são realizados nas filas para processar.
Após processando são enviados ao destino. As estatísticas da fila dão a informação sobre o
número de pacotes enviados e o número de pacotes deixados cair segundo a relação,
enfileiram e deixam cair a precedência.
 
O objetivo deste artigo é guiá-lo em como adicionar estatísticas da fila para uma interface
particular nos switch empilhável do Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Adicionar estatísticas das filas
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço >
estatísticas de QoS > estatísticas das filas. A página das estatísticas das filas abre:
 

 
 
A página das estatísticas da fila indica a informação seguinte:
 

• Contador ajustado — Estatísticas da fila para um grupo particular do contador.
 
• Estatísticas da fila de interface para uma interface particular.
 
• Fila — Os pacotes são enviados ou deixados cair desta fila.



• Precedência da gota — Estatísticas da fila para um valor de precedência particular da
gota. Mais é o valor de precedência da gota implica a alta probabilidade dos pacotes que
estão sendo deixados cair durante a congestão.
 
• Pacotes total — O número total de pacotes enviados ou deixados cair.
 
• Pacotes da queda traseira — O porcentagem de pacotes que é deixado cair.
 

Etapa 2. (opcional) se você quer refrescar periodicamente as estatísticas da fila, escolhe as
horas da atualização e seleciona então o botão Appropriate Radio Button. Selecione o 
nenhum refrescam o botão de rádio se você não quer refrescar as estatísticas da fila.
 
Etapa 3. O clique adiciona. O indicador das estatísticas das filas adicionar aparece:
 

 
 Etapa 4. Escolha o valor determinado contrário particular da lista de drop-down ajustada do
contador seleto.
 

• Grupo 1 — Este grupo contém todas as relações e filas com precedência alta da gota.
 
• Grupo 2 — Este grupo contém todas as relações e filas com baixa precedência da gota.
 

Etapa 5. Escolha a porta da relação para que você quer adicionar estatísticas das filas. As
opções possíveis são:
 

• No. da unidade — Da lista de drop-down da unidade/entalhe escolha um valor particular.
Especifica a unidade na pilha.
 
• Porta — Da lista de drop-down da porta escolha uma porta para que você quer adicionar
estatísticas da fila.
 
• Todas as portas — Clique todo o botão de rádio das portas se você quer adicionar
estatísticas da fila em todas as portas.
 

Etapa 6. Escolha uma fila particular do campo da fila para que você quer adicionar as
estatísticas e clica o botão de rádio correspondente. Clique todo o botão de rádio se você
quer adiciona estatísticas em todas as filas. A escala dos valores de fila é 1 - 4.
 
Etapa 7. Escolha um valor de precedência particular da gota do campo de precedência da
gota e clique o botão de rádio correspondente. As ajudas da precedência da gota decidem
que pacotes têm que ser rejeitados durante a congestão. Os pacotes com precedência mais



alta da gota são deixados cair mais cedo do que os pacotes com baixo valor de precedência
da gota.
 
Etapa 8. O clique aplica-se. As estatísticas desejadas da fila são adicionadas. Clique perto
do retorno à página das estatísticas da fila.
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