
Ajustes do controle de largura de banda da porta
em 500 Series Switch SG 

Objetivo:
 

A largura de banda refere o valor médio dos dados transferidos com sucesso através de um
trajeto de comunicação. Dar forma, Gerenciamento, tampar e ajustar da largura de banda a
atribuição são algumas das técnicas usadas para melhorar a utilização da largura de banda.
Você pode mudar a largura de banda para entrante e o tráfego de saída. Pode ser
necessário limitar a largura de banda em portas específicas a fim impedir que um pequeno
número de portas tomem acima de uma grande parcela da largura de banda do interruptor.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como limitar a largura de banda em portas
individuais no SG500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis:
 

• Switches controlado 500 Series da empresa de pequeno porte de Cisco
  

Versões de software:
 

• 1.3.7.18
  

Ajustando o intervalo de tempo absoluto
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço > o
general > a largura de banda. A página da largura de banda abre:
 



 
A tabela da largura de banda indica os seguintes campos:
 

• Limite da taxa de ingresso – Quantidade máxima de largura de banda dedicada para
portas de recebimento.
 

– Exibições de status se o limite da taxa de ingresso é permitido para a porta.
 
– Limite de taxa – Indica a largura de banda máxima (em Kbits/segundo) para a porta.
 
– % - Indica a parcela da largura de banda total atribuída para a porta.
 
– CB (bytes) – Indica o tamanho da intermitência comprometida (CB) ou o tamanho de
intermitência máxima que podem ser enviados em um tempo concedido.
 

• Taxa moldada da saída - Quantidade máxima de largura de banda dedicada para portas
de saída.
 

– Exibições de status se a taxa moldada da saída é permitida para a porta.
 
– o CIR - (Kbits/segundo) – taxa de informação comprometida (CIR) indica a largura de
banda máxima (em Kbits/segundo) para a porta.



– CB (bytes) – Indica o tamanho da intermitência comprometida (CB) ou o tamanho de
intermitência máxima que podem ser enviados em um tempo concedido.
 

Etapa 2. Clique o botão de rádio da porta que desejada você deseja configurar.
 

 
Etapa 3. O clique edita.
 



 
A página da largura de banda da edição abre:
 

 
Etapa 4. (opcional) ao lado da verificação de limite da taxa de ingresso permite se você
deseja editar a taxa de tráfego de entrada. Se não, faixa clara a pisar 7.
 

 
Etapa 5. Incorpore o limite desejado a KBits/segundo (kbps) no campo do limite da taxa de
ingresso. O limite padrão é 100 KBits/segundos.
 



 
Etapa 6. Incorpore o tamanho de intermitência desejado aos bytes no campo do tamanho da
intermitência comprometida do ingresso (CB). Os CB permitem que um grupo de pacotes
até um determinado tamanho seja enviado sobre a rede apesar do limite atual da taxa de
ingresso. Ajustando um resultado demasiado baixo da lata CB em uma grande quantidade
de pacotes pequenos constantemente que estão sendo enviados sobre a rede. Isto conduz
a uma porta consistentemente que tem uma grande quantidade de tráfego. Ajustar uma taxa
de intermitência demasiado alta permitirá que grandes grupos demais de pacotes sejam
enviados sobre a rede. Isto pode conduzir a uma porta que toma acima de uma parcela
maior de sua largura de banda atribuída demasiado frequentemente. A taxa ótima conduzirá
a nenhuma largura de banda desperdiçada. O tamanho padrão é 128000 bytes.
 

 
Etapa 7. (opcional) ao lado da verificação da taxa moldada da saída permite se você deseja
editar a taxa de tráfego de saída. Se não, faixa clara a pisar 10.
 



 
Etapa 8. Incorpore o limite desejado a KBits/segundo (kbps) no campo da taxa de
informação comprometida (CIR). Um CIR é a largura de banda mínima garantida para sua
rede. Ajustar um CIR para uma porta garantirá que a porta obterá sempre uma largura de
banda mínima para a porta especificada. Ajustar uma taxa demasiado baixa pode causar
questões de qualidade ao fluir audio ou video sobre uma rede. Ajustar uma taxa demasiado
alta pode dar a uma porta mais apoio do que precisa, tendo por resultado incapacidades em
sua rede. A taxa ótima conduzirá a nenhuma largura de banda desperdiçada. O limite
padrão é 64 KBits/segundo.
 

 
Etapa 9. Incorpore o tamanho de intermitência desejado aos bytes no campo do tamanho da
intermitência comprometida da saída (CB). Para obter mais informações sobre dos
tamanhos da intermitência comprometida, consulte para pisar 6. O tamanho padrão é
128000 bytes.
 



 
Etapa 10. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
 

 
Etapa 11. A fim salvar seus ajustes, configuração da cópia do clique/salvaguarda.
 

 
O seguinte alerta aparece:
 



 
Etapa 12. Clique em OK.
 

 
Etapa 13. O clique aplica-se para salvar sua configuração em execução atualmente à
configuração de inicialização.
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