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Quality-of-Service (QoS) op een draadloos
access point configureren 

Doel
 

Quality of Service (QoS) stelt u in staat om verkeer voor verschillende toepassingen,
gebruikers of gegevensstromen prioriteit te geven. Het kan ook worden gebruikt om de
prestaties op een bepaald niveau te garanderen, waardoor het QoS van de cliënt wordt
beïnvloed. De QoS wordt in het algemeen beïnvloed door de volgende factoren: jitter,
latentie en pakketverlies.
 
Dit artikel zal u richtlijnen op hoe u QoS op uw draadloos access point kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

WAP100 Series switch
WAP300 Series-switches
WAP500 Series-switches
  

Softwareversie
 

1.0.6.2 — WAP121, WAP321
1.0.1.4 — WAP131, WAP351
1.2.0.2 — WAP371, WAP551, WAP561
  

QoS configureren
 

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van het draadloos access point.
 
Stap 2. Klik op Draadloos > QoS.
 
Opmerking: Ga voor WAP351 en WAP131 naar Wireless > Quality-of-Service.
 



 
Stap 3. (Optioneel) Kies de juiste radio-optie in het Radio-gebied.
 
Opmerking: Het radiogebied is beschikbaar in WAP131, WAP351, WAP371, WAP551 en
WAP561.
 



 
Stap 4. Kies de juiste optie uit de vervolgkeuzelijst EDCA (Enhanced Distributed Channel
Access)-sjabloon.
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WFA-tekortkomingen —   Met deze functie wordt de standaardinstellingen van Wi-Fi Alliance
(WFA) ingesteld voor het WAP-apparaat en het EDCA-station die het best geschikt zijn voor
algemeen en gemengd verkeer.
Geoptimaliseerd voor spraak - Deze optie stelt de beste waarden voor het WAP-apparaat en
het EDCA-station in die voor spraakverkeer het beste zijn.
Aangepast - met deze optie kunt u instellingen instellen op basis van uw voorkeur.
 

Opmerking: Als u Aangepast kiest uit de vervolgkeuzelijst, gaat u naar Stap 5. Als dit niet het
geval is, gaat u naar Stap 6.
 
Stap 5. Configureer de parameters in het WAP EDCA-gebied.
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Gegevens 0 (spraak) —   rij met hoge prioriteit, minimale vertraging. Tijdgevoelige gegevens
zoals VoIP en streaming media worden automatisch naar deze wachtrij verzonden.
Data 1 (Video) — High Priority wachtrij, Gemiddelde vertraging. Tijdgevoelige gegevens zoals
videogegevens worden automatisch naar deze wachtrij verzonden.
Data 2 (Best Fort) — Medium Priority wachtrij, gemiddelde doorvoersnelheid en vertraging.
De meeste traditionele IP-gegevens worden naar deze wachtrij verzonden.
Gegeven 3 (Achtergrond) —  in de rij met de laagste prioriteit, hoge doorvoersnelheid.
Bulkgegevens die een maximale doorvoersnelheid vereisen en niet tijdgevoelig zijn worden
naar deze wachtrij verzonden. (FTP-gegevens, bijvoorbeeld).
Arbitrage Inter-Frame Space -   A wachttijd voor gegevensframes. De wachttijd wordt in slots
gemeten. Geldige waarden voor BAB's zijn 1 tot en met 255.
Minimale Content Window - Een invoer naar het algoritme dat de aanvankelijke wachttijd
(venster) voor terugzending van een transmissie bepaalt. 

Deze waarde is de bovenste limiet (in milliseconden) van een bereik waarvan de
aanvankelijke wachttijd op basis van een spoeling wordt bepaald.
Het eerste willekeurige nummer dat wordt gegenereerd is een getal tussen 0 en het
nummer dat hier wordt gespecificeerd.
Als de eerste willekeurige wachttijd verloopt voordat het gegevensframe wordt verzonden,
wordt een teller verhoogd en wordt de willekeurige schaduwwaarde (venster) verdubbeld.
Het verdubbelen gaat door tot de grootte van de waarde van de willekeurige waardebet
het nummer bereikt dat in het Maximum aantal voedingen is gedefinieerd.
Geldige waarden zijn 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 of 1024. Deze waarde moet lager
zijn dan de waarde voor het maximale opnamevenster.

Maximum aantal voedingstoetsen — De bovenste limiet (in milliseconden) voor het
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verdubbelen van de waarde van de willekeurige spek. Dit verdubbelen gaat door totdat het
gegevenskader wordt verzonden of het maximale formaat van het Detectievenster is bereikt. 

Nadat de maximale grootte voor het opnamevenster is bereikt, kunt u het opnieuw
proberen om een maximaal aantal toegestane herhalingen te bereiken.
Geldige waarden zijn 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 of 1024. Deze waarde moet hoger
zijn dan de waarde voor het Minimale Opslagvenster.

Maximum aantal barsten (alleen WAP) — Een WAP EDCA-parameter die alleen van
toepassing is op verkeer dat van de WAP naar het clientstation stroomt. Deze waarde
specificeert (in milliseconden) de maximum burst lengte toegestaan voor pakketbarsten op het
draadloze netwerk. Een pakketbreuk is een verzameling meerdere frames die zonder
veldnameninformatie werden verzonden. De verminderde overhead levert een hogere
doorvoersnelheid en betere prestaties. Geldige waarden zijn 0,0 tot en met 999.
 

Stap 6: Klik op Opslaan.
 

 
U zou nu QoS met succes op uw draadloos access point moeten hebben ingesteld.
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