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Ajustes da associação de QoS do cliente no
WAP371 

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 se usar. A associação de QoS do cliente igualmente permite-o ao tráfego de controle
com o uso do Access Control Lists (ACLs). Um ACL é uma coleção da licença e nega
circunstâncias, ou regras que fornecem a Segurança. Podem obstruir usuários não
autorizados e permitir que os usuários autorizados alcancem recursos específicos. Os ACL
podem obstruir todas as tentativas despropositados de alcançar recursos de rede. 
 
O objetivo deste original para mostrar-lhe como configurar ajustes da associação de QoS no
WAP371.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP371
  

Versão de software
 

v1.2.0.2
  

Configuração da associação de QoS do cliente
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o cliente QoS > a associação
de QoS do cliente. A página da associação de QoS do cliente abre:
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Etapa 2. Clique a frequência de rádio desejada no campo de rádio.
 

 
As opções são descritas como segue:
 

Rádio 1 – Tem uma frequência de rádio do gigahertz 5 que oferece um aumento da
velocidade sobre 2.4 gigahertz assim como oferece mais canais que são menos prováveis
ser poluídos com interferência. Contudo, pode fornecer menos escala e está disponível
somente para uns dispositivos mais novos que a apoiem.
Rádio 2 – Tem uma frequência de rádio de 2.4 gigahertz que uns dispositivos mais velhos
dos apoios e oferecem a uma escala maior do que 5GHz, mas têm velocidades mais baixa.
 

Etapa 3. Selecione o ponto de acesso virtual desejado (VAP) para que você quer configurar
os parâmetros de QoS do cliente na lista de drop-down VAP. Um VAP é usado para
segmentar o Wireless LAN em domínios de transmissão múltiplos. Pode haver até oito
VAPs para cada tipo de rádio.
 



 
Etapa 4. Verifique a caixa de seleção da possibilidade no campo de modo de QoS do cliente
 para permitir o serviço de QoS para o VAP escolhido.
 

 
Etapa 5. Incorpore a taxa de transmissão reservada máximo desejada do dispositivo WAP
ao cliente nos bit por segundo no limite da largura de banda colocam para baixo. A escala é
do 0-1300 Mbps, onde 0 são ilimitado.
 

 
Nota: O modo de QoS do cliente deve ser permitido em etapa 4, assim como no cliente QoS
> configurações globais para que o limite da largura de banda tome o efeito.
 
Etapa 6. Incorpore a taxa de transmissão reservada máximo do cliente ao dispositivo WAP
nos bit por segundo no campo ascendente do limite da largura de banda. A escala é do 0-
1300 Mbps, onde 0 são ilimitado.
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Nota: O modo de QoS do cliente deve ser permitido em etapa 4, assim como no cliente QoS
> configurações globais para que o limite da largura de banda tome o efeito.
 
Etapa 7. Selecione o tipo de ACL no tipo para baixo lista de drop-down ACL para aplicar-se
para traficar (dispositivo WAP – a – cliente) no sentido de partida.
 

 
As opções são descritas como segue:
 

Nenhum – Nenhum tipo ACL é selecionado.
IPv4 – O ACL examina pacotes IPv4 para fósforos às regras ACL.
IPv6 – O ACL examina pacotes do IPv6 para fósforos às regras ACL.
MAC – O ACL examina quadros da camada 2 para fósforos às regras ACL.
 

Etapa 8. Selecione o nome do ACL na lista de drop-down do nome ACL para baixo para ser
aplicado para traficar na direção externa.
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Nota: A fim selecionar um ACL, você deve ter uma regra ACL previamente configurada no 
cliente QoS > ACL. Para mais informação, refira a configuração da regra ACL no WAP371.
 
Etapa 9. Selecione o tipo de ACL no tipo ACL acima da lista de drop-down para aplicar-se
para traficar (cliente – a – dispositivo WAP) no sentido de entrada.
 

 
As opções são descritas como segue:
 

Nenhum – Nenhum tipo ACL é selecionado.
IPv4 – O ACL examina pacotes IPv4 para fósforos às regras ACL.
IPv6 – O ACL examina pacotes do IPv6 para fósforos às regras ACL.
O − MAC O ACL examina quadros da camada 2 para fósforos às regras ACL.
 

Etapa 10. Selecione o nome do ACL no nome ACL acima da lista de drop-down para ser
aplicado para traficar na direção de entrada.
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Nota: A fim selecionar um ACL, você deve ter uma regra ACL previamente configurada no 
cliente QoS > ACL. Para mais informação refira a configuração da regra ACL no WAP371.
 
Etapa 11. Selecione a política desejada do DiffServ da lista de drop-down da política do
DiffServ para baixo para ser aplicado para traficar do dispositivo WAP na direção externa.
 

 
Nota: A fim selecionar uma política do DiffServ, você deve ter uma política previamente
configurada de DiffServe no cliente QoS > mapa de política. Para mais informação refira por
favor a criação de um mapa de política no WAP131, no WAP351, e no WAP371.
 
Etapa 12. Selecione a política desejada do DiffServ da política do DiffServ acima da lista de
drop-down para ser aplicado para traficar do dispositivo WAP na direção de entrada.
 



 
Nota: A fim selecionar uma política do DiffServ, você deve ter uma política previamente
configurada do DiffServ no cliente QoS > mapa de política. Para mais informação refira por
favor a criação de um mapa de política no WAP131, no WAP351, e no WAP371article.
 
Etapa 13. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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