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QoS-instellingen (Quality of Service) op WAP125
configureren 

Doel
 

Quality of Service (QoS) wordt voornamelijk gebruikt om de netwerkprestaties te verbeteren
door de gewenste services aan te bieden aan de gebruikers. Het prioriteert de
verkeersstroom op basis van het type verkeer voor verbeterde doorvoersnelheid. QoS kan
worden toegepast op prioritering van verkeer voor gevoelig voor latentie toepassingen zoals
spraak of video, en om de impact van niet latency-gevoelig verkeer zoals
bulkgegevensoverdrachten te controleren.
 
Het configureren van kwaliteit van service verbetert de connectiviteit voor een clientapparaat
terwijl de prestaties van het netwerk worden gemaximaliseerd
 
Dit artikel heeft als doel te laten zien hoe u QoS op een WAP125 access point kunt
configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

WAP125
  

Softwareversie
 

1.0.0.3
  

Quality-of-Service instellen
 

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van WAP125 en kies Wireless >
QoS. 
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Stap 2. Kies de radio-interface. De opties zijn:
 

Radio 1 (2,4 GHz) — Deze optie implementeert QoS op Radio 1 van WAP125.
Radio 2 (5 GHz) — Deze optie implementeert QoS op Radio 2 van WAP125.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt Radio 1 (2,4 GHz) gekozen. De stappen in dit artikel
kunnen ook worden toegepast op Radio 2 (5 GHz).
 
Stap 3. Kies een uitgebreide EDCA-sjabloon (Distributed Channel Access) uit de
vervolgkeuzelijst. De opties zijn:
 

WFA-standaardinstellingen — Deze optie vult automatisch de EDCA-parameters met de
standaardwaarden van Wi-Fi Alliance (WFA). Deze instelling is de beste instelling voor
algemeen, gemengd verkeer. Als deze optie is geselecteerd, gaat u naar Stap 13.
Geoptimaliseerd voor spraak — Deze optie vult automatisch de EDCA-parameters met
waarden die het best voor spraakverkeer zijn. Als deze optie is geselecteerd, gaat u naar 
Stap 13.
Aangepast - met deze optie kunt u uw eigen EDCA-parameters implementeren.
 



 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt Aangepast geselecteerd.
 
Stap 4. Voer een waarde in het veld Arbitrage tussen frame voor gegevens 0 (spraak) in.
Arbitrage Inter-Frame Space (BAB's) is de wachttijd voor de gegevensframes. Dit kan van 1
tot 255 zijn. Data 0 (Voice) is een wachtrij voor tijdgevoelige videogegevens, die automatisch
naar deze wachtrij wordt verzonden. Het is ook een rij met hoge prioriteit en een minimum
aan vertraging.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt 1 gebruikt.
 
Stap 5. Kies een minimaal opbergvenster dat in de vervolgkeuzelijst Minimaal Opslagvenster
staat. De opties zijn 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 of 1023. De waarde in dit veld moet
lager zijn dan de waarde voor het maximale opnamevenster. Het venster Minimale status
bepaalt het venster voor een opnieuw proberen in het geval van een transmissiestoornis.
 



 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt 7 gekozen.
 
Stap 6. Kies een maximaal opbergvenster dat in de vervolgkeuzelijst Max. opbergvenster
wordt ingesteld. De opties zijn 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 of 1023. De waarde in dit
veld moet hoger zijn dan de waarde voor het maximale opnamevenster. Het Maximum
aantal voedingstoetsen is de bovenste limiet voor het verdubbelen van de willekeurige back-
off waarde.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt 15 gekozen.
 
Stap 7. Voer een maximale barstwaarde in in het veld Maximum aantal barsten. Dit geldt
alleen voor verkeer dat van WAP naar het clientstation stroomt. Het specificeert de
maximum burst lengte in milliseconden toegestaan voor pakketuitbarstingen op een
draadloos netwerk. Geldige waarden zijn 0,0 tot 999.
 



 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt 2.6 ingevoerd.
 
Stap 8. Voer stap 4 tot en met stap 7 uit voor Data 1 (Video), Data 2 (Best Fort) en Data 3
(Background).
 
Stap 9. (Optioneel) Controleer dat het vakje Wi-Fi multimedia (WMM) inschakelen is
ingeschakeld. Deze optie is standaard ingeschakeld. Als WMM is ingeschakeld, is QoS-
prioritering en coördinatie van draadloze middelmatige toegang ingeschakeld. Als WMM is
ingeschakeld, zijn QoS-instellingen op het WAP-apparaat stroomafwaarts verkeer vanaf het
WAP-apparaat naar het clientstation en het stroomopwaarts verkeer vanaf het station naar
het AP ingeschakeld.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt Wi-Fi Multimedia (WMM) ingeschakeld.
 
Stap 10. Voer stap 4 tot en met stap 7 uit voor Data 0 (spraak), Data 1 (Video), Data 2 (Best
Fort) en Data 3 (Background) van het Station EDCA-gebied.
 



 
Stap 1. (Optioneel) Controleer het aanvinkvakje No Recognition Enable om aan te geven dat
het WAP-apparaat geen frames met QoSNoAck erkent als waarde voor serviceklasse. 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt geen erkenning gecontroleerd.
 
Stap 12. (optioneel) Controleer het vakje APSD (Automatic Power Save Delivery) in te 
schakelen. Dit wordt aanbevolen als VoIP-telefoons via het WAP-apparaat een verbinding
maken met het netwerk.
 

 
Stap 13. Klik op Opslaan. 
 



 
U had nu met succes de QoS-parameters van uw WAP125 moeten configureren.
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