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Configurar a associação do Qualidade de
Serviço (QoS) do cliente em um WAP571 ou em
um WAP571E 

Objetivo
 

A seção da associação do Qualidade de Serviço (QoS) do cliente fornece 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 mais ser manipulada com o uso do Access Control Lists (ACLs).
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar a associação de QoS do cliente em seu
ponto de acesso Wireless. Supõe que você tem configurado já as seguintes condições
prévias ao configurar a associação de QoS do cliente:
 

Mapa da classe. Para instruções em criar um mapa da classe, clique aqui.
Mapa de política. Para instruções em criar um mapa de política, clique aqui.
Configurações globais de QoS do cliente. Para instruções em permitir configurações globais
de QoS do cliente, clique aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP571
WAP571E
  

Versão de software
 

1.0.0.17
  

Configurar a associação de QoS do cliente
 

Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do Access point e escolha então o cliente
QoS > a associação de QoS do cliente. 
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5092
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5450
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5432


 
Etapa 2. Na área da relação, escolha o rádio ou a interface Ethernet em que você quer
configurar os parâmetros de QoS.
 
Nota: Neste exemplo, VAP 0 (WAP571-5GHz) sob o rádio 1 (gigahertz 5) é escolhido. 
 

 
Etapa 3. Verifique o cliente que QoS permite a caixa de verificação para a relação
escolhida. 
 



 
Etapa 4. Incorpore a taxa de transmissão reservada máximo do WAP nos bit por segundo
(bps) no limite da largura de banda colocam para baixo. Você pode incorporar um valor
entre 0 ao 1300 Mbps.
 
Nota: Neste exemplo, 650 são incorporados. 
 

 
Etapa 5. Incorpore a taxa de transmissão reservada máximo do cliente ao WAP nos bit por
segundo. Você pode incorporar um valor entre 0 ao 1300 Mbps.
 
Nota: Neste exemplo, 600 são incorporados. 
 



 
Etapa 6. Escolha uma política do DiffServ aplicada para traficar enviado ao WAP para a
interface selecionada. 
 

 
Nota: Neste exemplo, Policy_Map_1 é escolhido.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças ao arquivo de configuração de
inicialização. 
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado o cliente QoS em seu WAP.
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