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Criado um mapa de política no WAP131, no
WAP351, e no WAP371 

Objetivo
 

A característica do Qualidade de Serviço (QoS) deixa-o dar a prioridade a determinados
tipos de tráfego sobre outro. Isto é importante para deixar o tráfego importante com a
precedência superior sensível ao tempo da tomada dos dados (tais como a Voz ou os
multimédios) do que menos tráfego importante (tal como o FTP ou o email). Uma
configuração do DiffServ (Serviços diferenciados) executa QoS usando DSCP
(Differentiated Services Code Point) para classificar pacotes de serviços diferentes. Um
mapa de política dita como os pacotes que combinam determinados critérios serão
segurados. Quando usada conjuntamente com um mapa da classe, a que defina os critérios
a ser combinados, uma configuração do DiffServ pode ser criada.
 
Nota: Um mapa de política não pode ser criado se não há nenhum mapa da classe. Para
criar um mapa da classe, siga por favor o artigo que cria um mapa da classe no WAP131 e
no WAP351.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como criar e configurar um mapa de política no
WAP131, no WAP351, e no WAP371.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP131
WAP351
WAP371
  

Versão de software
 

v1.0.1.3 (WAP131, WAP351)
v1.2.0.2 (WAP371)
  

Configurando mapas da política
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço > o
mapa de política (no WAP371, vá ao cliente QoS > mapa de política). A página do mapa de
política abre. Se não há nenhum mapa da política ainda, simplesmente a área da 
configuração de mapa de política estará indicada.
 



 
Etapa 2. Navegue à área da configuração de mapa de política. No campo de nome do mapa
de política, dê entrada com o nome da política nova que você quer criar.
 

 
Etapa 3. O clique adiciona o mapa de política para criar o mapa de política novo.
 

 
Etapa 4. Navegue à área da definição do mapa de política. Na lista de drop-down do nome
do mapa de política, escolha um mapa de política configurar.
 

 
Nota: A lista de drop-down mostrará os mapas da política que têm sido criados já. Se você



não criou um mapa ainda, refira por favor etapa 1 em como criar o mapa.
 
Etapa 5. Na lista de drop-down do nome de mapa da classe, escolha um mapa da classe
aplicar-se ao mapa de política escolhido.
 

 
Nota: A lista de drop-down mostrará os mapas da classe que têm sido criados já. Se você
não criou um mapa da classe ainda, refira por favor a criação de um mapa da classe no
WAP131 e no WAP351.
 
Etapa 6. Verifique a caixa de seleção simples da polícia para estabelecer uma taxa de
dados e um tamanho de intermitência que o tráfego combinado pelo mapa da classe siga.
No campo da taxa comprometida, incorpore uma taxa de 1-1000000 kbps, e ao campo do 
committed burst, incorporam um tamanho de intermitência de 1 204800000 bytes.
 

 
Etapa 7. Verifique a caixa de seleção da emissão para especificar que todos os pacotes
para o fluxo de tráfego associado estarão enviados se os critérios do mapa da classe são
encontrados. Esta caixa de seleção e a caixa de seleção da gota não podem ambos ser
verificadas ao mesmo tempo.
 

 
Etapa 8. Verifique a caixa de seleção da gota para especificar que todos os pacotes para o
fluxo de tráfego associado estarão deixados cair se os critérios do mapa da classe são
encontrados. Esta caixa de seleção e a emissão, o IP DSCP da classe de serviço de Mark,
do Mark, e as caixas de seleção da Precedência IP de Mark não podem ser verificados ao
mesmo tempo.
 



 
Etapa 9. Verifique a caixa de seleção da classe de serviço de Mark para marcar todos os
pacotes do fluxo de tráfego associado com uma classe especificada de valor do serviço no
encabeçamento 802.1p. Se o pacote não contém um valor, um está introduzido; se não, o
valor existente overwritten. Incorpore um valor de CoS de 0-7 no campo de texto, com o 0
que são o mais baixo valor.
 

 
Etapa 10. Verifique a caixa de seleção IP DSCP de Mark para marcar/overwrite todos os
pacotes no fluxo de tráfego associado com o valor selecionado DSCP. Selecione um valor
DSCP da seleção da lista de drop-down da lista.
 

 
Nota: Refira o DSCP e os valores de precedência para uns detalhes mais adicionais no
DSCP.
 
Etapa 11. Verifique a caixa de seleção da Precedência IP de Mark para marcar/overwrite
todos os pacotes no fluxo de tráfego associado com o valor de precedência IP especificado.
Incorpore um valor de precedência IP de 0-7, com o 0 que são o mais baixo.
 

 
Nota: Refira o DSCP e os valores de precedência para uns detalhes mais adicionais na

/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0_4_s_v_1_3/qos/configuration/guide/n1000v_qos/n1000v_qos_6dscpval.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0_4_s_v_1_3/qos/configuration/guide/n1000v_qos/n1000v_qos_6dscpval.html


Precedência IP.
 
Etapa 12. Verifique a caixa de seleção do mapa da classe dissociar-se para dissociar o
mapa atual da classe da política atual (especificada nos campos de nome de mapa do nome
 e da classe do mapa de política, respectivamente).
 

 
Etapa 13. O campo de classes do membro indica todos os mapas da classe associados
atualmente com a política selecionada. Se nenhuma classe é associada atualmente, o
campo está vazio. Para suprimir da política atual, verifique a caixa de seleção do mapa de
política da supressão.
 

 
Etapa 14. Click Save.
 

 
Nota: Os ajustes não podem ser salvar se nenhumas das caixas de seleção foraas.
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