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Configurar Qualidade de Serviço no WAP351 
Objetivo
 

Usar o Qualidade de Serviço (QoS) é uma boa maneira de aperfeiçoar o tráfego de rede.
Qualidade de Serviço deixa-o retardar o tráfego de prioridade inferior a fim fornecer a
melhor taxa de transferência de um tráfego mais prioritário. Baseado no modo da confiança
selecionado, os pacotes recebidos são classificados em 4 filas diferentes, que são
processadas então de acordo com prioridade definida pelo utilizador.
 
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como configurar ajustes de Qualidade de Serviço no
WAP351.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP351
  

Versão de software
 

v1.0.1.3
  

Configurando Qualidade de Serviço
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de Serviço >
configurações globais. A página das configurações globais abre:
 



  
Configurações básicas
 

Etapa 1. Verifique a caixa de seleção da possibilidade no campo de modo de QoS para girar
sobre Qualidade de Serviço.
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Etapa 2. Na lista de drop-down do modo da confiança, escolha uma opção determinar como
os pacotes recebidos são prioridades designadas.
 

 
As opções são:
 

CoS/802.1p – A prioridade é atribuída aos pacotes recebidos baseados em seu valor 802.1p.
Se um pacote não é etiquetado, está dado uma prioridade de 0. Você pode ajustar os ajustes
do mapeamento da prioridade no
CoS/802.1p à tabela da fila de saída.
DSCP – A prioridade de um pacote recebido é baseada fora de seu valor IP ToS/DSCP. Se
um pacote não é etiquetado, está dado uma prioridade de 0. Você pode ajustar os ajustes do
mapeamento da prioridade no
DSCP à tabela da fila de saída.
Porta – Neste modo, a prioridade de um pacote é determinada pelo CoS (classe de serviço)
da porta que veio completamente. O valor de CoS do cada portas pode ser configurado no
 

LAN > página das configurações de porta. Se esta opção é selecionada, os ajustes do
mapeamento da prioridade estarão indicados na tabela de status da porta CoS/802.1p. 
 

Nota: Segundo a opção que você selecionou, navega à tabela apropriada para configurar
os ajustes do mapeamento da prioridade.
  

Mova o estado CoS/802.1p
 

Etapa 1. Se você porta selecionada na lista de drop-down do modo da confiança, a tabela
de status da porta CoS/802.1p aparecerá. Esta tabela mostra os mapeamentos da
prioridade atribuídos a cada porta (etiquetada GE1 – 5) no WAP. Para editar estes
mapeamentos, clique a relação do [Edit] para ir ao LAN > página das configurações de porta
.
 



 
Etapa 2. Nas configurações de porta pagine, verifique as caixas de seleção das portas que
você deseja editar, a seguir clique o botão Edit. Os campos de cada porta selecionada
tornar-se-ão disponíveis. Nas listas de drop-down de CoS, selecione um valor de CoS para
cada porta. Os valores variam de 0-7, com o 0 que são os mais baixos e o 7 o mais alto.
 

  
CoS/802.1p à tabela da fila de saída
 

Etapa 1. Navegue ao CoS/802.1p à fila de saída que ajusta a área. A tabela aqui traça as
prioridades 802.1p às filas de saída especificadas. O campo CoS/802.1p alista as
prioridades que variam de 0-7, onde 7 é a prioridade mais alta. As listas de drop-down da 
fila de saída mostram as filas de saída (que variam de 0-3) a que cada prioridade é traçada.
Use as listas de drop-down para ajustar que prioridades são traçadas a cada fila.
 

  
DSCP à tabela da fila de saída
 

Etapa 1. Navegue ao DSCP à fila de saída que ajusta a área. A tabela aqui traça prioridades
DSCP às filas de saída especificadas. O campo DSCP alista as prioridades que variam de
0-63. Estas prioridades não são exigidas para ter associações ajustadas, mas recomenda-
se que 0 estejam dados à mais baixa prioridade e 63 ao mais altamente. As listas de drop-
down da fila de saída mostram as filas de saída (que variam de 0-3) a que cada prioridade é
traçada. Use as listas de drop-down para ajustar que prioridades são traçadas a cada fila.
 



  
Ajustes de programa
 

Etapa 1. Navegue à área dos ajustes da programação. Na tabela da programação, você
pode ajustar como as filas são programadas. À revelia, os botões de rádio da prioridade
estrita são selecionados. Neste modo, a prioridade é a fila 3 > a fila 2 > a fila 1 > a fila 0.
 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio WRR de uma fila para comutar ao modo WRR (round robin
ponderado). Neste modo, as filas são programadas em um método redondo de Robin de
acordo com o peso do serviço de cada fila. O WRR é permitido somente nas seguintes
configurações: [Q0, Q1], [Q0, Q1, Q2], e [Q0, Q1, Q2, Q3].
 

 
Etapa 3. Se o WRR é permitido, você pode ajustar o peso do serviço de cada fila disponível
no campo do peso WRR. O intervalo válido é 1-49.
 



 
Nota: O % da largura de banda WRR mostra como cada fila será prestada serviços de
manutenção frequentemente no modo WRR. Muda segundo os valores incorporados aos
campos do peso WRR.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
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