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QoS-vereniging (Client Quality of Service) op
een WAP571 of WAP571E configureren 

Doel
 

De QoS-Associatie (Client Quality of Service) biedt extra opties voor het aanpassen van een
draadloze client-QoS. Deze opties omvatten de bandbreedte die de client mag verzenden,
ontvangen of gegarandeerd. De client-QoS-vereniging kan verder worden gemanipuleerd
met behulp van toegangscontrolelijsten (ACL’s).
 
Dit artikel is bedoeld om u te tonen hoe u client-QoS associatie op uw draadloos access
point kunt configureren. Er wordt vanuit gegaan dat u bij het configureren van een client-
QoS-associatie de volgende vereisten al hebt ingesteld:
 

Klasse Map. Voor instructies om een class map te maken, klik hier.
Beleidskaart. Klik hier voor instructies voor het maken van een beleidskaart.
Mondiale instellingen van client-QoS. Klik hier voor instructies om client-QoS Global Settings
in te schakelen.
  

Toepasselijke apparaten
 

WAP571
WAP571E router
  

Softwareversie
 

1.0.0.17
  

Een client-QoS-associatie configureren
 

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van het access point en kies
vervolgens de client-QoS > client-QoS-associatie. 
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5092
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5450
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5432


 
Stap 2. Kies in het interfacegebied de radio- of Ethernet-interface waarop u de QoS-
parameters wilt configureren.
 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt VAP 0 (WAP571-5 GHz) onder Radio 1 (5 GHz) gekozen. 
 

 
Stap 3. Controleer client-QoS selectieteken voor de gekozen interface inschakelen. 
 



 
Stap 4. Voer de maximaal toegestane transmissiesnelheid van de WAP in bits per seconde
(bps) in het veld Bandbreedtelimiet Down. U kunt een waarde tussen 0 en 1300 Mbps
invoeren.
 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt 650 ingevoerd. 
 

 
Stap 5. Voer de maximaal toegestane transmissiesnelheid in van de client naar de WAP in
bits per seconde. U kunt een waarde tussen 0 en 1300 Mbps invoeren.
 
Opmerking: In dit voorbeeld worden er 800 ingevoerd. 
 



 
Stap 6. Kies een DiffServ-beleid dat van toepassing is op verkeer dat naar WAP wordt
verzonden voor de geselecteerde interface. 
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt Policy_Map_1 gekozen.
 
Stap 7. Klik op Opslaan om de wijzigingen in het opstartconfiguratiebestand op te slaan. 
 



 
U had nu met succes de client-QoS op uw WAP moeten configureren.
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