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QoS-instellingen van client voor WAP371 
Doel
 

De Client Quality of Service (QoS) Association wordt gebruikt om de draadloze klanten te
controleren die op het netwerk zijn aangesloten, en staat u toe om de bandbreedte te
beheren die de klanten kunnen gebruiken. De client-QoS-vereniging stelt u ook in staat
verkeer te controleren met behulp van toegangscontrolelijsten (ACL’s). Een ACL is een
verzameling vergunningen en ontkent voorwaarden, of regels die veiligheid bieden. Ze
kunnen onbevoegde gebruikers blokkeren en geautoriseerde gebruikers toegang geven tot
specifieke bronnen. ACL’s kunnen elke ongerechtvaardigde poging om netwerkbronnen te
bereiken blokkeren. 
 
Het doel van dit document is om u te tonen hoe u de instellingen van de QoS Associatie op
WAP371 kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

WAP371
  

Softwareversie
 

v1.2.0.2
  

Configuratie van client-QoS-associatie
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies client-QoS > client-QoS-
vereniging. De pagina Client QoS Association wordt geopend:
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Stap 2. Klik op de gewenste radiofrequentie in het veld Radio.
 

 
De opties worden als volgt beschreven:
 

Radio 1 - heeft een radiofrequentie van 5 GHz, die een snelheidsverhoging van meer dan 2,4
GHz biedt, alsook meer kanalen die minder waarschijnlijk zijn verontreinigd met interferentie.
Het kan echter minder bereik bieden en is alleen beschikbaar voor nieuwere apparaten die
het ondersteunen.
Radio 2 - Heeft een radiofrequentie van 2,4 GHz die oudere apparaten ondersteunt en een
groter bereik heeft dan 5 GHz, maar lagere snelheden heeft.
 

Stap 3. Selecteer het gewenste Virtual Access Point (VAP) waarvoor u de Client QoS-
parameters wilt configureren in de vervolgkeuzelijst VAP. Een VAP wordt gebruikt om het
draadloze LAN-netwerk in meerdere uitzenddomeinen te segmenteren. Er kunnen maximaal
acht VAP's zijn voor elk radiotype.
 



 
Stap 4. Controleer het selectieteken Inschakelen in het veld QoS-modus om de QoS-service
voor de gekozen VAP in te schakelen.
 

 
Stap 5. Voer de gewenste maximaal toegestane transmissiesnelheid in van het WAP-
apparaat naar de client in bits per seconde in het veld Bandbreedtelimiet Down. Het bereik
loopt van 0 tot 1300 Mbps, waar 0 onbeperkt is.
 

 
Opmerking: De client-QoS-modus moet zowel in stap 4 ingeschakeld zijn als in client-QoS >
Global Settings om de bandbreedte-limiet in werking te stellen.
 
Stap 6. Voer de maximaal toegestane transmissiesnelheid in van de client naar het WAP-
apparaat in bits per seconde in het veld Bandbreedtelimiet omhoog. Het bereik loopt van 0
tot 1300 Mbps, waar 0 onbeperkt is.
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Opmerking: De client-QoS-modus moet zowel in stap 4 ingeschakeld zijn als in client-QoS >
Global Settings om de bandbreedte-limiet in werking te stellen.
 
Stap 7. Selecteer het type ACL in de ACL-vervolgkeuzelijst Type Down om van toepassing
te zijn op verkeer in de uitgaande (WAP device-to-client) richting.
 

 
De opties worden als volgt beschreven:
 

Geen - er is geen ACL-type geselecteerd.
IPv4 - ACL’s onderzoekt IPv4-pakketten voor overeenkomsten met de ACL-regels.
IPv6 - ACL’s (ACL’s) onderzocht IPv6-pakketten voor overeenkomsten met de ACL-regels.
MAC - ACL onderzoekt Layer 2-frames voor overeenkomsten met de ACL-regels.
 

Stap 8. Selecteer de naam van ACL in de vervolgkeuzelijst ACL-naam die op verkeer in de
uitgaande richting moet worden toegepast.
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Opmerking: om een ACL te selecteren, moet u een eerder geconfigureerd ACL-regel(en)
hebben in Client QoS > ACL. Raadpleeg voor meer informatie de ACL-configuratie (ACL-
regel) op WAP371.
 
Stap 9. Selecteer het type ACL in de vervolgkeuzelijst ACL-type om van toepassing te zijn
op verkeer in de inkomende (client-to-WAP apparaat) richting.
 

 
De opties worden als volgt beschreven:
 

Geen - er is geen ACL-type geselecteerd.
IPv4 - ACL’s onderzoekt IPv4-pakketten voor overeenkomsten met de ACL-regels.
IPv6 - ACL’s (ACL’s) onderzocht IPv6-pakketten voor overeenkomsten met de ACL-regels.
MAC - ACL onderzoekt Layer 2-frames voor overeenkomsten met de ACL-regels.
 

Stap 10. Selecteer de naam van ACL in de vervolgkeuzelijst ACL-naam die op verkeer in de
inkomende richting moet worden toegepast.
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Opmerking: om een ACL te selecteren, moet u een eerder geconfigureerd ACL-regel(en)
hebben in Client QoS > ACL. Raadpleeg voor meer informatie de ACL-configuratie van de
regel op WAP371.
 
Stap 1. Selecteer het gewenste DiffServ-beleid in de vervolgkeuzelijst DiffServ Policy Down 
die moet worden toegepast op verkeer vanaf het WAP-apparaat in de uitgaande richting.
 

 
Opmerking: om een DiffServ-beleid te selecteren, moet u een eerder ingesteld DiffServe-
beleid in Client QoS > Policy Map hebben. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte 
Een beleidskaart maken op WAP131, WAP351 en WAP371.
 
Stap 12. Selecteer het gewenste DiffServ-beleid in de vervolgkeuzelijst DiffServ Policy Up 
die moet worden toegepast op verkeer vanaf het WAP-apparaat in de inkomende richting.
 



 
Opmerking: om een DiffServ-beleid te selecteren, moet u een eerder ingesteld DiffServ-
beleid in Client QoS > Policy Map hebben. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte 
Een beleidskaart maken op het artikel WAP131, WAP351 en WAP371.
 
Stap 13. Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan.
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