
Medidor de tráfego MACILENTO no Roteadores
RV180 e RV180W 

Objetivo
 

O medidor de tráfego MACILENTO no Roteadores RV180 e RV180W permite que um
administrador limite a quantidade de tráfego no roteador que ajudas para salvar a largura de
banda. Este artigo explica como configurar o medidor de tráfego MACILENTO no RV180 e
no RV180W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180
 
• RV180W
  

Etapas do procedimento
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher a administração > medidor de
tráfego MACILENTO.
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de seleção da possibilidade para permitir o medidor de tráfego
MACILENTO.
 
Etapa 3. Escolha um tipo de tráfego para que você quer ver estatísticas do tipo menu
suspenso do limite do tráfego.
 

• Nenhum limite — Esta opção não indica nenhuma estatística.
 
• Transferência somente — Esta opção indica estatísticas para o tráfego do Internet ao
roteador.
 
• Ambos sentidos — Esta opção indica estatísticas para o tráfego do roteador ao Internet e
do Internet ao roteador.
 



 
Etapa 2. No campo mensal do limite, incorpore um limite às megabytes para a quantidade
de tráfego vai a e do roteador.
 
Etapa 3. Para aumentar o limite mensal atual, clique a caixa de seleção à direita do
aumento o limite deste mês por e incorpore o tamanho às megabytes para aumentar o
limite.
 
Etapa 4. À direita do contador de tráfego, clique um botão de rádio para que quando reinicie
o contador de tráfego.
 

• Reinício agora — Esta opção reinicia o contador depois que as mudanças salvar.
 
• Horas específicas — Esta opção permite que o administrador escolha umas horas
específicas ter o reinício contrário dos menus suspensos do tempo do reinício.
 

Etapa 5. Para enviar as estatísticas de tráfego atuais através do email antes de reiniciar o
contador, verifique a caixa de seleção à direita de enviam o relatório do email antes de
reiniciar o contador.
 



Etapa 6. Para endireitar do estado do bloco de tráfego, clique um botão de rádio para o que
o roteador obstrui quando o limite do tráfego é alcançado.
 

• Obstrua todo o tráfego — Esta opção obstrui todo o tráfego a e do roteador.
 
• Obstrua todo o tráfego exceto o email — Esta opção permite somente que o email passe
a e do roteador.
 

Etapa 7. À direita de envie o alerta do email, verificam a caixa de seleção da possibilidade 
para mandar o roteador enviar um email alerta quando o limite do tráfego é alcançado.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique.
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