
Configuração da associação do Qualidade de
Serviço (QoS) do cliente nos Access point
WAP121 e WAP321 

Objetivo
 

A associação do Qualidade de Serviço (QoS) do cliente é usada para controlar os clientes
Wireless conectados à rede, e permite que você controle a largura de banda que os clientes
podem usar. A associação de QoS do cliente igualmente permite que você controle o
tráfego tal como o tráfego de HTTP ou o tráfego de uma sub-rede específica pelo uso do
Access Control Lists (ACLs). Um ACL é uma coleção da licença e nega as circunstâncias,
chamadas as regras, que fornecem a Segurança e obstruem usuários não autorizados e
permitem que os usuários autorizados alcancem recursos específicos. Os ACL podem
obstruir todas as tentativas despropositados de alcançar recursos de rede.
 
Este original explica como configurar os ajustes da associação de QoS do cliente nos
Access point WAP121 e WAP321. 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

Associação de QoS do cliente
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha o cliente QoS > a
associação de QoS do cliente. A página da associação de QoS do cliente abre:
 



 
Etapa 2. Da lista de drop-down VAP, escolha o VAP para que você quer configurar os
parâmetros de QoS do cliente. Um ponto de acesso virtual (VAP) é usado para segmentar o
Wireless LAN em domínios de transmissão múltiplos. Cada rádio pode conter até um
máximo de 16 VAPs. 
 

 
Etapa 3. A verificação permite para que a caixa de verificação do modo de QoS do cliente
permita o modo de QoS do cliente. Isto permite o serviço de QoS para o VAP escolhido.
 
Etapa 4. No limite da largura de banda para baixo coloque, incorpore o número de Mbps
permitiu para a transmissão do dispositivo ao cliente.
 
Etapa 5. No campo ascendente do limite da largura de banda, incorpore o número de Mbps
permitiu para a transmissão do cliente ao dispositivo.
 



 
Etapa 6. Do ACL datilografe abaixo da lista de drop-down, escolhem uma opção para o
tráfego de saída.
 

• IPv4 — Os pacotes IPv4 serão examinados para fósforos às regras ACL.
 
• IPv6 — Os pacotes do IPv6 serão examinados para fósforos às regras ACL.
 
• Os quadros da camada de MAC 2 serão examinados para fósforos às regras ACL.
 

Nota: Para saber criar uma regra IPv4, refira o artigo, a criação e a configuração de uma
regra para o Access Control List baseado IPv4 (ACL) os Access point em WAP121 e
WAP321 e a criação e a configuração do mapa da classe IPv4 baseada nos Access point
WAP121 e WAP321. Para saber criar uma regra do IPv6, refira o artigo, a criação e a
configuração de uma regra para o Access Control List baseado IPv6 (ACL) os Access point
em WAP121 e WAP321 e a criação e a configuração do mapa da classe baseada do IPv6
nos Access point WAP121 e WAP321.
 
Etapa 7. ACL do nome da lista de drop-down para baixo, escolha o ACL que será aplicado
ao tráfego de saída. 
 
Etapa 8. Do ACL datilografe acima da lista de drop-down, escolhem uma opção para o
tráfego de entrada.
 

• IPv4 — Os pacotes IPv4 serão examinados para fósforos às regras ACL.
 
• IPv6 — Os pacotes do IPv6 serão examinados para fósforos às regras ACL. 
 
• Os quadros da camada de MAC 2 serão examinados para fósforos às regras ACL.
 

Etapa 9. Do nome ACL acima da lista de drop-down, escolha seu ACL que será aplicado ao
tráfego de entrada.
 
Nota: Consulte por favor a criação do artigo e a configuração do mapa da classe IPv4
baseada os Access point em WAP121 e WAP321 e a criação e a configuração do mapa da
classe baseada do IPv6 nos Access point WAP121 e WAP321 para detalhes no mapa da
classe.
 
Etapa 10. Do DiffServ da política da lista de drop-down para baixo, escolha seu mapa de
política que será aplicado ao tráfego de saída. A política dos Serviços diferenciados
(DiffServ) é usada para categorizar os clientes Wireless baseados no tráfego de entrada e
de saída. A configuração do DiffServ começa com a configuração do mapa da classe, que
classifica o tráfego no que diz respeito ao protocolo IP e a outros parâmetros. 
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Etapa 11. Da política do DiffServ acima da lista de drop-down, escolha seu mapa de política
que será aplicado ao tráfego de entrada.
 
Nota: Para saber adicionar um mapa de política, refira o artigo, adicionar o mapa de política
nos Access point WAP121 e WAP321.
 
Etapa 12. Salvaguarda do clique para salvar a configuração.
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