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Configurar um mapa de política no Access point
WAP571 ou WAP571E 

Objetivo
 

Um mapa de política executa a ação quando uma circunstância é combinada no mapa da
classe. Os mapas da classe contêm as circunstâncias que necessidade do tráfego de
combinar a fim ser enviado ou deixado cair. Pode haver muitos mapas da classe em um
mapa de política onde ou um mapa da classe possa ser combinado, ou todos os mapas da
classe devem ser combinados para a ação especificada no mapa de política para ocorrer.
Um mapa da classe e um mapa de política são criados para terminar a configuração do
Qualidade de Serviço (QoS) em um Access point. Para instruções em como configurar QoS,
clique aqui. Para instruções em como criar um mapa da classe, clique aqui.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como criar um mapa de política em um ponto de acesso
Wireless.
 
Nota: Um mapa de política não pode ser criado se não há nenhum mapa da classe.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP571
WAP571E
  

Versão de software
 

1.0.0.17
  

Adicionar e configurar um mapa de política
 

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

 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5215
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5092


Nota: Se não há nenhum mapa configurado da política ainda, simplesmente a área da
configuração de mapa de política estará indicada.
 
Etapa 2. No campo de nome do mapa de política, dê entrada com o nome para o mapa de
política que você precisa de criar. O nome pode ser 1 a 31 caráteres alfanuméricos e
caracteres especiais, sem espaços.
 
Nota: Neste exemplo, o nome é Policy_Map_1. 
 

 
Etapa 3. O clique adiciona o mapa de política. 
 

 
Etapa 4. Na área da definição de classe de política, escolha o mapa de política que você
precisa de configurar do menu suspenso do nome do mapa de política.
 
Nota: Neste exemplo, Policy_Map_1 é escolhido. 
 

 
Etapa 5. Escolha o mapa da classe a ser aplicado ao mapa de política do menu suspenso
do nome de mapa da classe.
 
Nota: Neste exemplo, Class_Map_1 é escolhido. 
 

 
Etapa 6. Clique um botão de rádio simples da polícia. Esta característica estabelece o estilo
do Policiamento de tráfego para a classe. O formulário simples do estilo de policiamento usa
uma únicos taxa de dados e tamanho de intermitência, tendo por resultado dois resultados:
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conforma-se e o nonconform. As opções são:
 

Alguns — Esta opção não ajusta nenhum parâmetro a que o tráfego dever se conformar. Esta
é a configuração padrão.
Taxa comprometida — Esta opção permite que você especifiquem uma taxa comprometida
nos kbps, e um committed burst, nos bytes, a que o tráfego deve se conformar. A taxa
comprometida pode ser 1 a 1000000 kbps. O committed burst é 1 a 204800000 bytes.
 

Nota: Neste exemplo, algum é escolhido. 
 

 
Etapa 7. Baseado no ajuste simples da polícia, escolha ajustes para o atributo do fósforo da
política. As opções são:
 

Envie — Esta opção especifica que todos os pacotes para o fluxo de tráfego associado
devem ser enviada se os critérios do mapa da classe são encontrados.
Gota — Esta opção especifica que todos os pacotes para o fluxo de tráfego associado devem
ser deixados cair se os critérios do mapa da classe são encontrados.
Classe de serviço de Mark — Esta opção marca todos os pacotes para o fluxo de tráfego
associado com a classe especificada de valor do serviço (CoS) no campo de prioridade do
encabeçamento 802.1p. Se o pacote já não contém este encabeçamento, um está
introduzido. O valor de CoS deve ser um inteiro de 0 ao 7.
Marque IP DSCP — Esta opção marca todos os pacotes para o fluxo de tráfego associado
com o valor IP DSCP que você seleciona da lista.
Precedência IP de Mark — Esta opção marca todos os pacotes para o fluxo de tráfego
associado com o valor de precedência IP especificado. O valor de precedência IP é um
inteiro de 0 ao 7.
 

Nota: Neste exemplo, a gota é escolhida. O significado, os pacotes que combinam a
circunstância especificada em Class_Map_1 será deixado cair, como sugerido por esta
configuração. 
 



 
Verificação (opcional) de etapa 8. a caixa de verificação do mapa da classe dissociar-se 
para remover a classe escolhida na lista de nome de mapa da classe da política escolhida
na lista de nomes do mapa de política. 
 

 
Nota: O membro Classesarea indica todas as classes do DiffServ associadas atualmente
com a política selecionada. Se nenhuma classe é associada atualmente, a área está vazia.
 
Etapa 9. (opcional) para suprimir da política atual, verifica a caixa de verificação do mapa de
política da supressão. 
 

 
Etapa 10. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças à configuração de inicialização. 
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado um mapa de política em seu ponto de acesso
Wireless (WAP).
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