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Estatísticas do Access point da especificação do
tráfego da vista (TSPEC) no ponto de acesso
Wireless (WAP) 

Objetivo
 

A qualidade dos aplicativos em tempo real como VoIP e do fluxo de vídeo sobre o Wireless
Local Area Network (WLAN) pode ser deficiente devido a um enlace Wireless instável. Esta
é a razão pela qual há uma necessidade de dar a prioridade ao tráfego de rede permitindo o
Qualidade de Serviço (QoS).
 
A especificação do tráfego (TSPEC) é enviada de um cliente Wireless QoS-capaz que os
pedidos para uma certa quantidade de tráfego de rede do ponto de acesso Wireless (WAP)
para o fluxo de tráfego (TS) ele representem. O WAP então decide se o pedido é aceitável
ou não e fornece sua decisão ao cliente. O cliente pode começar a comunicação prioritária
somente quando o WAP a aprova. Isto impede qualquer tipo da colisão e impede a
congestão do enlace Wireless e mantém assim a qualidade de uma comunicação boa. 
 
Este documento ajuda a ver e compreender a informação sobre os córregos da Voz e do
tráfego de vídeo nos Access point WAP121 e WAP321.
 
Nota: Para saber ver a informação sobre o estado e as estatísticas TSPEC, clique aqui.
Para saber ver a informação sobre associações de cliente TSPEC, clique aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP100 Series
WAP300 Series
WAP500 Series
  

Versão de software
 

1.0.6.5 — WAP121, WAP321
1.0.2.8 — WAP131, WAP351
1.0.1.7 — WAP150, WAP361
1.3.0.3 — WAP371
1.2.1.3 — WAP551, WAP561
1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
  

Estatísticas do Access point da vista TSPEC
 

Nota: A aparência das imagens pode variar segundo o modelo exato de seu WAP. As
imagens usadas neste artigo são tomadas do WAP321.
 
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do Access point e escolha o estado e as
estatísticas > as estatísticas TSPEC AP.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2119
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2948
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A informação seguinte é indicada nas estatísticas TSPEC sumárias para a tabela da Voz
ACM. O Audio Compression Manager (ACM) é um software de Windows que seja usado
para controlar arquivos de media em uma rede. É armazenado com extensão de arquivo
.acm.
 

Voz total TS aceitada — O número total de córregos do tráfego de voz aceitados pelo
AP.
Voz total TS rejeitada — O número total de córregos do tráfego de voz rejeitados pelo
AP.
 

 
A informação seguinte é indicada nas estatísticas TSPEC sumárias para a tabela video
ACM:
 

Vídeo total TS aceitado — O número total de córregos do tráfego de vídeo aceitados
pelo AP.
Vídeo total TS rejeitado — O número total de córregos do tráfego de vídeo rejeitados
pelo AP.
 

 
Etapa 2. (opcional) para indicar a informação atual, clique refresca.
 

 
Você deve agora com sucesso ter visto a informação sobre as estatísticas dos Access point
TSPEC em seu ponto de acesso Wireless.
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