
Configurar o backup esperto da relação
(Failover) no Roteadores RV042, RV042G e
RV082 VPN 

Objetivo
 

O backup esperto da relação é uma característica que permita que o usuário estabeleça um
segundo WAN caso que primeiro falha. Esta característica é usada para assegurar que a
comunicação entre WAN e o dispositivo é sempre contínua. 
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar o backup esperto da relação no
Roteadores RV042, RV042G e RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV042  
• RV042G 
• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.2.08
  

Instalação MACILENTO dupla
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de roteador e escolha o gerenciamento de
sistema > WAN duplo. A página MACILENTO dupla abre:
 

 
 
Etapa 2. Clique o botão de rádio alternativo da relação esperta para permitir o modo de
backup esperto da relação de assegurar a Conectividade contínua. Escolha então WAN que
você gostaria de configurar como seu WAN preliminar da lista de drop-down MACILENTO
preliminar. Se a conexão de WAN preliminar é não disponível, a conexão de WAN
alternativa está usada.



Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para desabotoar
mudanças.
  

Edite as interfaces WAN
 

 
 
Etapa 1. Clique o ícone da edição para a interface WAN desejada na tabela do ajuste da
relação para editar os ajustes o de WAN usado para WAN duplo. A página MACILENTO
dupla indica a informação nova.
 

 
 
Etapa 2. Enrole para baixo a área da detecção do serviço de rede.
 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação da detecção do serviço de rede da possibilidade. A
detecção do serviço de rede permite que o dispositivo reconheça quando uma conexão de
WAN falha.
 
Etapa 4. No campo de contagem de novas tentativas, entre no número de vezes que o
dispositivo tem que sibilar a conexão para determinar o estado da conexão.
 
Etapa 5. No campo do Time Out da nova tentativa, incorpore o tempo (nos segundos) que o
dispositivo espera entre sibilos.
 



 
 
Etapa 6. Escolha mantêm o log de sistema e removem esta conexão do quando lista de
drop-down da falha. Com esta ação, você assegura que o WAN secundário está usado
quando primeiro falha.
 

 
 
Etapa 7. Verifique a caixa de verificação para ver se há cada um dos dispositivos que você
quer usar para testar a Conectividade da interface WAN dupla.
 
• Gateway padrão — O gateway padrão é usado para testar a conexão que o dispositivo
tem com a rede. A detecção do serviço de rede testa os ajustes sibilando o gateway padrão.
 
• Host ISP — O host ISP é usado para verificar a conexão sibilando um IP address
específico para ver se há o host ISP. Se você verifica esta opção, incorpore o IP address
para o host específico ao campo do host ISP.
 
• Host remoto — O IP address do host remoto é usado para testar a Conectividade para
sibilar o IP address de um host remoto. Se você verifica esta opção, incorpore o IP address
do host remoto.
 
• Host da pesquisa de DNS — O host da pesquisa de DNS é usado para testar a
Conectividade sibilando o IP address de um host para um server da pesquisa de DNS. Se
você verifica esta opção, incorpore o IP address do host da pesquisa de DNS ao campo do 
host da pesquisa de DNS.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar a configuração.
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