
Configurar o Balanceamento de carga
MACILENTO no roteador do RV34x Series 
Objetivo
 

Este artigo explica como configurar o Balanceamento de carga do Wide Area Network
(WAN) em um roteador do RV34x Series.
  

Introdução
 

Se sua rede inclui mais de um provedor de serviço do Internet (ISP), você pode utilizar a
distribuição dupla de WAN ou de Multi-WAN. O roteamento MACILENTO duplo fornece a
capacidade para equilibrar facilmente o tráfego através de dois ou mais conexões de WAN.
A característica de Multi-WAN fornece o tráfego MACILENTO de partida, e o
Balanceamento de carga sobre o WAN múltipla conecta o [WAN and (Universal Serial Bus)]
baseado em uma atribuição numérica do peso (na porcentagem ou na largura de banda).
 
Em muitas redes, o outro Roteadores está como pelo apoio, mas se você configura este
Roteadores para o Balanceamento de carga MACILENTO há alguns benefícios agradáveis.
Você pode aproveitar-se de sua conexão de WAN alternativa, mesmo quando sua conexão
de WAN preliminar é em linha. Isto permite a acesso a mais largura de banda para ambos o
e seus clientes.
  

Dispositivos aplicáveis
 

 
RV34x Series
 
  

Versão de software
 

 
1.0.03.15
 
  

Características do Balanceamento de carga MACILENTO
 

 
Utilização eficiente de relações do WAN múltipla.
 
 
Pode ser usado para distribuir o tráfego entre as relações.
 
 
Monitora cada conexão de WAN usando testes de ping repetidos e distribui automaticamente
o tráfego de saída a uma outra interface WAN se a Conectividade é perdida.
 
 
O equilíbrio que parte da carga de rede é executado na pela base da conexão IP; não é a
canal-ligação, onde uma conexão única usa conexões do WAN múltipla simultaneamente.



As relações da rede de área local virtual (VLAN) de WAN podem igualmente ser configuradas
para o equilíbrio ou o Failover da carga.
 
  

Configurar o Balanceamento de carga MACILENTO
 

Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do roteador RV34x que usa as
credenciais do início de uma sessão; o nome de usuário padrão e a senha são Cisco. Se
você PRE-configurou o nome de usuário e senha, use isso para registrar no roteador. Para
obter informações sobre de como alcançar a página de instalação com suporte na internet
do Roteadores do RV340 Series VPN de Cisco, clique aqui.
 

 
Etapa 2. Navegue a WAN > a Multi-WAN. Na tabela do ajuste da relação, mude o valor da 
precedência (para o Failover) da relação WAN2 a 1. O valor padrão é 2.
 

/content/dam/global/en_au/solutions/small-business/pdfs/cisco-rv340-series-security-router-easy-setup-guide.pdf


 
Nota: Neste exemplo nós consideramos ambas as interfaces WAN dos Ethernet ser
conexões com o Internet ativas.
 
Etapa 3. Assim que você mudar o valor de precedência da relação WAN2 a 1, tornado mais
pesado pelo campo da porcentagem (para o balanceamento de carga) (%) para as relações
WAN1 e WAN2 tornar-se-á disponível para editar. O valor padrão para as relações WAN1 e
WAN2 é 50% cada; contudo, você pode editar este valor para que cada relação caiba suas
necessidades. Clique em Apply.
 

 
Nota: O peso acumulado das relações envolvidas no Balanceamento de carga deve totalizar
100%.
 
Etapa 4. (opção alternativa para o Balanceamento de carga MACILENTO) você pode
permitir o Balanceamento de carga selecionando tornado mais pesado pela largura de
banda (para o balanceamento de carga) (Mbps) caixa de seleção. Edite o valor nas relações
WAN1 e WAN2 para caber suas necessidades. Clique em Apply.
 



 
Nota: O valor padrão para tornado mais pesado pela largura de banda (para o
balanceamento de carga) (Mbps) nas interfaces WAN é 100 Mbps; contudo, você pode
configurar qualquer valor entre 1 ao 1000 Mbps para caber suas necessidades.
  

Verificação
 

Navegue ao estado e às estatísticas > ao tráfego da porta.
 
Você pode verificar os contadores nas relações WAN1 e WAN2 para que os pacotes de Rx
e de Tx confirmem que o tráfego está fluindo através de ambas as conexões de WAN
ativas.
 

 
Pacotes de Rx – Número de pacotes recebidos na porta.
 
 
Pacotes de Tx – Número de pacotes transmitidos na porta
 
 

  
Conclusão
 

Você agora configurou com sucesso o Balanceamento de carga MACILENTO no roteador
do RV34x Series.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…



Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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