
Gerenciamento de largura de banda em
RV215W 

Objetivo
 

A largura de banda é a taxa de transferência de dados ao longo do tempo. O RV215W
permite a configuração de largura de banda aumentar completamente a eficiência de rede
configuração de prioridade rio acima, a jusante, e do serviço. Uma prioridade do serviço é
uma característica do Qualidade de Serviço (QoS) que permita que o RV215W dê a
prioridade a um serviço tal como o HTTP ou o DNS. Isto é útil controlar o uso de largura de
banda de serviços específicos.
 
Este artigo mostra ao usuário como controlar a largura de banda no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Gerenciamento de largura de banda
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha QoS > gerenciamento de
largura de banda. A página do gerenciamento de largura de banda abre:
 

 
Etapa 2. A verificação permite no campo do gerenciamento de largura de banda de poder
configurar configurações de largura de banda.



Tabela da largura de banda
 

 
Etapa 1. Incorpore um valor para a interface desejada (Kbit/segundo) ao campo ascendente.
Este valor em Kb/s é a taxa em que o RV215W envia dados à relação. Isto é sabido como a
velocidade de upload.
 
Nota: A seleção da relação é baseada sobre se o RV215W é Internet fornecido através de
uma conexão Ethernet na porta MACILENTO ou através de um modem 3G no porta usb.
 
Etapa 2. Incorpore um valor para a interface desejada (Kbit/segundo) ao campo a jusante.
Este valor em Kb/s é a taxa em que o RV215W recebe dados da relação. Isto é sabido
como a velocidade da transferência.
 
Nota: A largura de banda máxima fornecida pelo provedor de acesso conectado é indicada
no campo da largura de banda.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique.
  

Tabela da prioridade da largura de banda
 

 
Etapa 1. O clique adiciona a fileira para adicionar uma prioridade nova do serviço.
 
Etapa 2. A verificação permite de permitir a prioridade do serviço.
 
Etapa 3. Da lista de drop-down do serviço escolha um serviço dar a prioridade.
 
Nota: Clique o Gerenciamento do serviço para adicionar, editar, ou suprimir de um serviço.
 
Etapa 4. Da lista de drop-down do sentido escolha o sentido em que o tráfego deve ser
dada a prioridade.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down da prioridade escolha um nível da prioridade para a
prioridade do serviço especificado.
 
Etapa 6. Da lista de drop-down da relação escolha a relação a que a prioridade do serviço
se aplica.



Etapa 7. Salvaguarda do clique.
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