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Configurar ajustes do Qualidade de Serviço
(QoS) no WAP125 

Objetivo
 

O Qualidade de Serviço (QoS) é usado principalmente para melhorar o desempenho da
rede proporcionando os serviços desejados para os usuários. Dá a prioridade ao fluxo de
tráfego baseado no tipo de tráfego para a taxa de transferência aumentada. QoS pode ser
aplicado para dar a prioridade ao tráfego para aplicativos de latência sensíveis tais como a
Voz ou o vídeo, e para controlar o impacto do tráfego NON-latência-sensível como
transferências de dados de grande escala.
 
Configurar Qualidade de Serviço melhora a Conectividade para um dispositivo do cliente ao
maximizar o desempenho da rede
 
Este artigo aponta mostrar como configurar QoS em um Access point WAP125.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
  

Versão de software
 

1.0.0.3
  

Configurar Qualidade de Serviço
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do WAP125 e escolha o Sem fio > o QoS. 
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Etapa 2. Escolha a interface de rádio. As opções são:
 

Rádio 1 (2.4 gigahertz) — Esta opção executa QoS no rádio 1 do WAP125.
Rádio 2 (gigahertz 5) — Esta opção executa QoS no rádio 2 do WAP125.
 

 
Nota: Neste exemplo, o rádio 1 (2.4 gigahertz) é escolhido. As etapas indicadas neste artigo
podem igualmente ser aplicadas para transmitir por rádio 2 (gigahertz 5).
 
Etapa 3. Escolha um molde distribuído aumentado do acesso de canal (EDCA) da lista de
drop-down. As opções são:
 

WFA opta — Esta opção povoa automaticamente os parâmetros EDCA com valores padrão
de Alliance do Wi-fi (WFA). Este ajuste é o melhor ajuste para o tráfego geral, misturado. Se
esta opção é escolhida, continue a etapa 13.
Aperfeiçoado para a Voz — Esta opção povoa automaticamente os parâmetros EDCA com
valores que são os melhores para o tráfego de voz. Se esta opção é escolhida, continue a 
etapa 13.
Costume — Esta opção permite que você execute seus próprios parâmetros EDCA.
 



 
Nota: Neste exemplo, o costume é escolhido.
 
Etapa 4. Incorpore um valor ao campo do espaço do Inter-quadro do arbítrio para os dados
0 (Voz). O espaço do Inter-quadro do arbítrio (AIFS) é o tempo de espera para os frames de
dados. Este pode ser 1 a 255. Os dados 0 (Voz) são uma fila para os dados de vídeo
sensíveis ao tempo, que são enviados automaticamente a esta fila. É igualmente uma fila de
alta prioridade com retardo mínimo.
 

 
Nota: Neste exemplo, 1 é usado.
 
Etapa 5. Escolha um ajuste mínimo da Janela de Contenção da lista de drop-down mínima
da Janela de Contenção. As opções são 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, ou 1023. O valor
neste campo deve ser mais baixo do que o valor para a Janela de Contenção máxima. A
Janela de Contenção mínima determina o indicador para uma nova tentativa em caso de
uma falha da transmissão.
 



 
Nota: Neste exemplo, 7 é escolhido.
 
Etapa 6. Escolha um ajuste máximo da Janela de Contenção da lista de drop-down máxima
da Janela de Contenção. As opções são 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, ou 1023. O valor
neste campo deve ser mais alto do que o valor para a Janela de Contenção máxima. A
Janela de Contenção máxima é o limite superior para a duplicação do aleatório
desembaraça do valor.
 

 
Nota: Neste exemplo, 15 são escolhidos.
 
Etapa 7. Incorpore um valor da lintermitência máxima ao campo da lintermitência máxima.
Isto aplica-se somente ao fluxo de tráfego do WAP à estação do cliente. Especifica o
comprimento da lintermitência máxima nos milissegundos reservados para intermitências de
pacote de informação em uma rede Wireless. Os valores válidos são 0.0 a 999.
 



 
Nota: Neste exemplo, 2.6 são incorporados.
 
Etapa 8. Execute etapa 4 para pisar 7 para os dados 1 (vídeo), os dados 2 (o melhor
esforço), e os dados 3 (fundo).
 
Etapa 9. (opcional) verifica que a caixa de verificação dos multimédios do Wi-fi da 
possibilidade (WMM) está verificada. Esta opção é verificada à revelia. Quando WMM é
permitido, a priorização de QoS e a coordenação do acesso médio wireless estão ligada.
Com o WMM permitido, ajustes de QoS no fluxo de tráfego a jusante do controle de
dispositivo WAP do dispositivo WAP à estação do cliente e no fluxo de tráfego ascendente
da estação ao AP.
 

 
Nota: Neste exemplo, os multimédios do Wi-fi (WMM) são verificados.
 
Etapa 10. Execute etapa 4 para pisar 7 para os dados 0 (Voz), os dados 1 (vídeo), os dados
2 (o melhor esforço), e os dados 3 (fundo) para a área da estação EDCA.
 



 
A verificação (opcional) de etapa 11. nenhum reconhecimento permite a caixa de verificação
de especificar que o dispositivo WAP não deve reconhecer quadros com o QoSNoAck como
o valor de classe de serviço. 

 
Nota: Neste exemplo, nenhum reconhecimento é verificado.
 
Etapa 12. (Opcional) verifique a entrega automática não programada da economia de
energia (APSD) permitem a caixa de verificação. Isto é recomendado se os telefones voip
conectam à rede através do dispositivo WAP.
 

 
Etapa 13. Click Save. 
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado os parâmetros de QoS de seu WAP125.
 


	Configurar ajustes do Qualidade de Serviço (QoS) no WAP125
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Configurar Qualidade de Serviço


