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Kaart van client-QoS IPv6-klasse op WAP125
configureren 

Doel
 

De Quality of Service (QoS) optie bevat gedifferentieerde services (DiffServ) ondersteuning
waarmee u netwerkverkeer kunt classificeren en beheren. De configuratie van DiffServ
begint met de configuratie van een klassenkaart. Een Class Map identificeert het verkeer dat
moet worden gecontroleerd. Het werkt als een component van een Beleidslijn. De kaarten
van de klasse bevatten voorwaarden die het verkeer moet aanpassen om door te sturen of
te laten vallen.
 
Er kunnen veel Kaarten van de Klasse in een Kaart van het Beleid zijn waar of één Kaart
van de Klasse kan worden aangepast, of alle Kabellen zouden moeten worden aangepast
voor de actie die in de Kaart van het Beleid wordt gespecificeerd om te plaatsvinden. Er
moeten een Class Map en een Policy Map gemaakt om de QoS-configuratie van een access
point te voltooien.
 
Dit artikel is bedoeld om u te laten zien hoe u een clientkaart voor QoS IPv6 op het
WAP125-access point kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

WAP125
  

Softwareversie
 

1.0.0.4
  

IPv6-lijnkaart configureren
 

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van WAP125 en kies 
toegangscontrole > client-QoS.
 



 
Stap 2. Klik op het tabblad Traffic Classes.
 

 
Stap 3. Klik op de  knop om een verkeersklasse toe te voegen.
 

 
Opmerking: U kunt maximaal 50 klas kaarten toevoegen.
 
Stap 4. Voer een naam in voor de class map in het veld Verkeersklasse. De naam kan een
combinatie zijn van letters, getallen en speciale tekens, tot 31 tekens, zonder spaties.
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Opmerking: In dit voorbeeld, wordt IPv6Traffic ingevoerd.
 
Stap 5. Kies IPv6 uit de vervolgkeuzelijst Type klasse.
 

 
Opmerking: Als u wilt weten hoe u een IPv4 Class Map moet configureren, klikt u hier. Voor
de configuratie van de MAC Class Map, klik hier.
 
Stap 6. Klik op de knop Meer....
 

 
Stap 7. Kies een protocol dat op een trefwoord moet worden afgestemd of voer een protocol-
ID in. De opties zijn:
 

Al het verkeer — Deze optie maakt al het verkeer mogelijk via elk protocol. Als deze
optie geselecteerd is, zijn alle velden niet beschikbaar. Ga verder naar stap 16.
Selecteer vanuit lijst — Met deze optie kunt u kiezen uit IP, ICMP, TCP of UDP. Als
deze optie is geselecteerd, slaat u over naar Stap 8.
Aangepast - met deze optie kunt u een protocol-ID invoeren. De protocol-ID is een
standaard die is toegewezen door de Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Als
dit is geselecteerd, gaat u naar Stap 9.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5701
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Opmerking: In dit voorbeeld wordt Selecteer Selecteer Van Lijst.
 

IPv6 — Met deze optie kunt u het IPv6-adres invoeren dat moet worden aangepast.
ICMPv6 — Deze optie filters Internet Control Message Protocol, versie 6 (ICMPv6)-
pakketten.
TCP - Deze optie filtert Transmission Control Protocol (TCP)-pakketten.
UDP — Deze optie filtert User Datagram Protocol (UDP)-pakketten.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt IPv6 gekozen.
 
Stap 9. Voer het aangepaste protocolnummer in het veld Protocol.
 

Stap 8. (Optioneel) Bepaal het protocol dat moet worden aangepast.
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Opmerking: In dit voorbeeld wordt 3 ingevoerd.
 
Stap 10. Kies een bronpoort in de vervolgkeuzelijst. De opties zijn:
 

Alle — Deze optie beschouwt elke originele poort als een match. Als deze optie is
geselecteerd, gaat u naar Stap 16.
Selecteer Van Lijst - Deze optie laat u een sleutelwoord koppelen aan de bronpoort die
vertaald wordt in zijn equivalent poortnummer. Deze zoekwoorden zijn ftp, ftpdata, http,
smtp, snmp, telnet, tftp en www.
Aangepast - met deze optie kunt u een bestemmingspoortnummer instellen dat in de
datagramheader aan een IANA-poortnummer wordt aangepast. Het kan van 0 tot 65535
zijn.
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Opmerking: In dit voorbeeld wordt AnyRes gekozen.
 
Stap 1. Kies een doelpoort in de vervolgkeuzelijst Doelpoort. De opties zijn:
 

Alle — Deze optie beschouwt elke doelpoort als een match. Als deze optie is
geselecteerd, gaat u naar Stap 16.
Selecteer Van Lijst - Deze optie laat u een sleutelwoord koppelen aan de
bestemmingspoort die vertaald wordt in zijn equivalente poortnummer. Deze
zoekwoorden zijn ftp, ftpdata, http, smtp, snmp, telnet, tftp en www.
Aangepast - met deze optie kunt u een bestemmingspoortnummer instellen dat in de
datagramheader aan een IANA-poortnummer wordt aangepast. Het kan van 0 tot 65535
zijn.
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Opmerking: In dit voorbeeld wordt Selecteer Selecteer Van Lijst.
 
Stap 12. (Optioneel) Bepaal de doelpoort in de vervolgkeuzelijst. De opties zijn ftp, ftpdata,
http, smtp, snmp, telnet, tftp en www.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt ftp gekozen.
 
Stap 13. Kies een stroomlabel van de vervolgkeuzelijst IPv6-Flow Label. De opties zijn:
 

Any — Deze optie gebruikt een 20-bits getal dat uniek is voor een IPv6-pakket.
Gebruiker gedefinieerd - Met deze optie kunt u een 20-bits getal invoeren van 0 naar
FFFF. Het stroomlabel is uniek voor een IPv6-pakket. Het wordt door cliënten gebruikt
om QoS behandeling in routers aan te geven.
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Opmerking: In dit voorbeeld wordt de gebruikersdefinitie gekozen.
 
Stap 14. (Optioneel) Voer het stroomlabel in het veld IPv6 Flow Label.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt 1CFC2 opgenomen.
 
Stap 15. Kies een servicetype in de vervolgkeuzelijst. De opties zijn:
 

Alle — Deze optie behandelt elk type service als een overeenkomst. Als deze optie is
geselecteerd, gaat u naar Stap 16.
IP DSCP Select from List — Met deze optie kunt u kiezen tussen ftp, ftpdata, http, snmp,
smtp, telnet, tftp en www als filter.



● IP DSCP overeenkomende met waarde - Met deze optie kunt u een aangepaste DSCP-
waarde van 0 tot 63 invoeren.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt de IP DSCP matching en waarde geselecteerd.
 
Stap 16. (Optioneel) Voer de DSCP-waarde in die moet worden aangepast in het gebied IP
DSCP-matching en waarde.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt 63 opgegeven.
 
Stap 17. Klik op OK.
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Stap 18. Kies het bronadres. Het bronadres van een pakket vereist een bronIPv6-adres van
een pakket om het gedefinieerde IPv6-adres aan te passen. De opties zijn:
 

Any — Met deze optie kan elk IP-bronadres gelijk zijn.
Eén adres - Met deze optie kunt u het IPv6-bronadres in het veld Bron Adres 
specificeren.
Adres/masker - Met deze optie kunt u een IP-bereik instellen als het IPv6-adres van de
bron. Als deze optie geselecteerd is, voer het IPv6-adres en het corresponderende
subnetmasker van het IP-adres in.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt AnyRes gekozen.
 
Stap 19. Kies in de vervolgkeuzelijst Adres bestemming het doeladres dat een pakje als
overeenkomend moet worden beschouwd. De opties zijn:
 

Alle — Deze optie behandelt elk IPv6-adres van de bestemming als overeenkomend.
Als dit is geselecteerd, slaat u over naar Stap 20.
Single Address — Met deze optie kunt u één IPv6-doeladres instellen.
Adres/masker. — Met deze optie kunt u een IP-adres en de prefix-lengte specificeren in
de velden Adres en doelmasker.
 



 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt één adres gekozen.
 
Stap 20. (Optioneel) Voer het IPv6-adres in het veld Bestemmingsadres in.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld, fec0:3::eebd:1dff:fe44:5719 wordt ingevoerd.
 
Stap 21. Klik op Opslaan.
 

 
U hebt nu een IPv6-Class Map op het WAP125 access point ingesteld.
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