
Configuração do gerenciamento de largura de
banda na série do VPN Router RV320 e RV325 

Objetivo
 

A largura de banda é a quantidade de dados que podem ser transferidos através de uma
rede a um momento determinado. A série do VPN Router RV32x utiliza a largura de banda
eficientemente com o uso do gerenciamento de largura de banda. O gerenciamento de
largura de banda é uma característica do Qualidade de Serviço (QoS) que dê a prioridade a
serviços de rede por controles de taxa ou por níveis da prioridade.
 
Este artigo mostra ao usuário como controlar a largura de banda na série do VPN Router
RV32x.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV320 Dual VPN Router MACILENTO 
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

Gerenciamento de largura de banda
 

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

 
Etapa 2. Incorpore valores aos seguintes campos que correspondem à interface desejada.
 

• Rio acima — A velocidade do upload máximo que é fornecida por seu ISP nos kilobits por



segundo.
 
• Rio abaixo — A velocidade do download máximo que é fornecida por seu ISP nos kilobits
por segundo.
  

Gerenciamento de largura de banda pelo controle de taxa
 

O gerenciamento de largura de banda é uma característica que controle o uso de largura de
banda de um serviço. Todo o tráfego que encontrar os critérios do gerenciamento de largura
de banda é sujeito ao controle de taxa configurado no gerenciamento de largura de banda.
 

 
Etapa 1. Clique o botão de rádio do controle de taxa no tipo campo.
 
Etapa 2 O clique adiciona para adicionar o gerenciamento de largura de banda.
 
Etapa 3. Verifique as caixas de seleção para ver se há as relações a que o gerenciamento
de largura de banda se aplica no campo das relações.
 
Etapa 4. Da lista de drop-down do serviço escolha o serviço que se aplica ao gerenciamento
de largura de banda.
 
Nota: Clique o Gerenciamento do serviço para adicionar ou editar um serviço. O
Gerenciamento do serviço é discutido mais mais tarde no artigo.
 
Etapa 5. Incorpore a escala dos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que
se aplica ao gerenciamento de largura de banda no campo IP.
 
Etapa 6. Da lista de drop-down do sentido escolha a direção de tráfego que se aplica ao
gerenciamento de largura de banda. Aplica-se rio acima ao tráfego de saída quando se
aplicar rio abaixo ao tráfego de entrada.
 
Etapa 7. Incorpore as seguintes taxas que se aplicam ao gerenciamento de largura de
banda.
 

• Mínimo Taxa — A largura de banda garantida mínima permitiu o serviço nos kilobits por
segundo.
 
• Máximo Taxa — A largura de banda garantida máxima permitiu o serviço nos kilobits por
segundo.
 

Etapa 8. Verifique a caixa de verificação no campo de estado para permitir o gerenciamento
de largura de banda.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique. O gerenciamento de largura de banda é configurado.
 



 
Nota: Clique a vista para ver uma tabela de todos os Gerenciamentos da largura de banda
configurada pelo controle de taxa.
 

  
Gerenciamento de largura de banda pela prioridade
 

O gerenciamento de largura de banda é uma característica que controle o uso de largura de
banda de um serviço. Para o Gerenciamento da largura de banda prioritária, o uso de
largura de banda é determinado pelo nível da prioridade de um serviço.
 

 
Etapa 1. Clique o botão de rádio da prioridade no tipo campo.
 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar o gerenciamento de largura de banda.
 
Etapa 3. Verifique as caixas de seleção para ver se há as relações a que o gerenciamento
de largura de banda se aplica no campo das relações.
 
Etapa 4. Da lista de drop-down do serviço escolha o serviço que se aplica ao gerenciamento
de largura de banda.
 
Nota: Clique o Gerenciamento do serviço para adicionar ou editar um serviço. O
Gerenciamento do serviço é discutido mais mais tarde no artigo.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down do sentido escolha a direção de tráfego que se aplica ao
gerenciamento de largura de banda. Aplica-se rio acima ao tráfego de saída quando se
aplicar rio abaixo ao tráfego de entrada.
 
Etapa 6. Da lista de drop-down da prioridade escolha um nível da prioridade para o serviço,
alto ou baixo. Mais largura de banda é fornecida aos serviços com a prioridade mais alta. Os
serviços que não foram aplicados ao Gerenciamento da largura de banda prioritária têm um
nível de prioridade padrão do media.
 



Passo 7. Verifique a caixa de verificação no campo de estado para permitir o gerenciamento
de largura de banda.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique. O gerenciamento de largura de banda é configurado.
 

 
Nota: Clique a vista para ver uma tabela de todo o Gerenciamento da largura de banda
configurada pela prioridade.
 

  
Edite o gerenciamento de largura de banda
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação do gerenciamento de largura de banda que você
quer editar.
 
Etapa 2. O clique edita no controle de taxa ou na tabela da prioridade para editar o
gerenciamento de largura de banda.
 

 
Etapa 3. Edite os campos desejados.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique. A configuração do gerenciamento de largura de banda é
atualizada.
 



Gerenciamento de largura de banda da supressão
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação do gerenciamento de largura de banda que você
quer suprimir.
 
Etapa 2. Clique a supressão no controle de taxa ou na tabela da prioridade para suprimir do
gerenciamento de largura de banda.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique. As configurações do gerenciamento de largura de banda
são suprimidas.
 

  
Adicionar o nome do serviço
 

Etapa 1. Gerenciamento do serviço do clique. A janela de gerenciamento do serviço 
aparece.
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar um serviço novo.
 
Etapa 3. Dê entrada com um nome para o serviço no campo de nome do serviço.
 
Etapa 4. Da lista de drop-down do protocolo escolha o protocolo que o serviço usa.
 

• TCP — Do serviço os pacotes do Transmission Control Protocol (TCP) para a frente.
 
• UDP — Do serviço os pacotes do User Datagram Protocol (UDP) para a frente.
 
• IPv6 — O serviço para a frente todo o tráfego do IPv6.
 

Etapa 5. Se o protocolo é TCP ou UDP, incorpore a faixa de porta que é reservada para o
serviço no campo do intervalo de porta.
 



Etapa 6. Salvaguarda do clique. O serviço salvar à tabela do Gerenciamento do serviço.
  

Edite o nome do serviço
 

Etapa 1. Gerenciamento do serviço do clique. A janela de gerenciamento do serviço 
aparece.
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação do serviço que você quer editar.
 
Etapa 3. O clique edita para editar o serviço.
 

 
Etapa 4. Edite o nome para o serviço no campo de nome do serviço.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down do protocolo escolha o protocolo que o serviço usa.
 

• TCP — Do serviço os pacotes do Transmission Control Protocol (TCP) para a frente.
 
• UDP — Do serviço os pacotes do User Datagram Protocol (UDP) para a frente.
 
• IPv6 — O serviço para a frente todo o tráfego do IPv6.
 

Etapa 6. Se o protocolo é TCP ou UDP, incorpore a faixa de porta que é reservada para o
serviço no campo do intervalo de porta.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique. Uma janela de aviso aparece. Toda a configuração que for
associada com o serviço editado será atualizada automaticamente.
 



 
Etapa 8. Clique sim. A configuração de serviço é atualizada.
  

Nome do serviço da supressão
 

Etapa 1. Gerenciamento do serviço do clique. A janela de gerenciamento do serviço 
aparece.
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação do serviço que você quer suprimir.
 
Etapa 3. Supressão do clique para suprimir do serviço.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique. Uma janela de aviso aparece. Toda a configuração que for
associada com o serviço suprimido será suprimida automaticamente.
 

 
Etapa 5. Clique sim. O serviço é suprimido.
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