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Configurar a associação de QoS do cliente em
seus WAP125 e WAP581 

Objetivo
 

Os ajustes da associação do Qualidade de Serviço (QoS) do cliente fornecem opções
adicionais para a personalização de um cliente Wireless QoS. Estas opções incluem a
largura de banda que é permitido ao cliente enviar, para receber, ou garantido. A
associação de QoS do cliente pode ser manipulada mais com o uso do Access Control Lists
(ACLs). As ajudas de QoS do cliente aperfeiçoam o desempenho da rede fornecendo
clientes uma largura de banda específica para sua conexão.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar a associação de QoS do cliente em seu
WAP125 ou WAP581.
 
Nota: Supõe que você tem configurado já os seguintes ajustes no dispositivo desde que
estas são condições prévias ao configurar a associação de QoS do cliente.
 

Mapa da classe — Para aprender como configurar um mapa da classe do IPv4, clique 
aqui. Para instruções em configurar um mapa da classe do IPv6, clique aqui. Para um
mapa da classe MAC, clique aqui. 
Mapa de política — Para aprender como configurar um mapa de política, clique aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.4
  

Configurar a associação de QoS do cliente
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do Access point e clique o controle de acesso >
o cliente QoS.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5701
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5685
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5702
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5703


 
Nota: As imagens neste artigo são tomadas de um dispositivo WAP125. As opções podem
variar, segundo o modelo de seu dispositivo.
 
Etapa 2. Clique a aba da associação de QoS.
 

 
Etapa 3. Clique o botão.
 



 
Etapa 4. Verifique que a caixa de verificação da possibilidade está verificada para se
assegurar de que a política seja ativa.
 

 
Etapa 5. Escolha uma política da lista de drop-down do nome da política de QoS.
 

 
Nota: As opções dependerão das políticas de QoS configuradas no Access point. Neste
exemplo, MACClassMap é escolhido.
 
Etapa 6. Escolha uma relação da lista de drop-down da relação da associação. As opções
dependerão das interfaces ativa de seu Access point.
 



 
Nota: Neste exemplo, 2.4G-WAP125 é escolhido.
 
Etapa 7. Incorpore o limite de transmissão do Access point ao cliente Wireless no campo do 
limite de taxa (do AP ao cliente). Esta será a largura de banda máxima que o cliente
Wireless pode ter do ponto de acesso Wireless.
 

 
Nota: O intervalo válido é de 0 ao 866 Mbps. Neste exemplo, 750 são incorporados.
 
Etapa 8. Incorpore o limite de transmissão do cliente Wireless ao ponto de acesso Wireless
no campo do limite de taxa (do cliente ao AP). Esta será a largura de banda máxima que o
cliente Wireless pode tem que o Access point.
 

 
Nota: O intervalo válido é de 0 ao 866 Mbps. Neste exemplo, 850 são incorporados.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique.
 

 
Você deve agora ter configurado a associação de QoS do cliente para a política de
MACClassMap em seu WAP125 ou WAP581.
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