
Gerenciamento de largura de banda no VPN
Router CVR100W 

Objetivo
 

A largura de banda é a taxa de transferência de dados ao longo do tempo. O CVR100W
permite a configuração de largura de banda aumentar completamente a eficiência de rede
configuração de prioridade rio acima, a jusante, e do serviço. A prioridade do serviço é uma
característica do Qualidade de Serviço (QoS) que permita que o CVR100W 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 explica como controlar a largura de banda no VPN Router
CVR100W.
  

Dispositivo aplicável
 

• CVR100W
  

Versão de software
 

• 1.0.1.19
  

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
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 CVR100W envia dados através da relação. Isto é
sabido como a velocidade de upload.
 
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 CVR100W recebe dados da relação. Isto é sabido
como a velocidade da transferência.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique.
  

Configuração de 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: O clique configura o serviço para adicionar um serviço. Consulte para configurar a 
subseção dos serviços.
 
Etapa 4. Da lista de drop-down do sentido, escolha o sentido a que o tráfego deve ser dada
a prioridade.
 

• Rio acima — Os fluxos de tráfego do CVR100W.
 
• Rio abaixo — Os fluxos de tráfego ao CVR100W.
 

Etapa 5. Da lista de drop-down da prioridade, escolha um nível da prioridade para a
prioridade do serviço especificado.
 

• Alto — Especifica que os dados têm uma prioridade mais alta e são menos prováveis ser
deixados cair.
 
• Baixo — Especificado que os dados têm uma baixa prioridade.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique.
  

Configurar serviços
 

Um serviço é um protocolo que se aplique a uma faixa de porta. Os serviços tomam



determinadas ações sob protocolos diferentes. Este procedimento mostra como adicionar
um serviço novo ou editar um serviço existente.
 
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. O clique configura serviços. A página do Gerenciamento do serviço abre:
 



 
Etapa 3. O clique adiciona a fileira para adicionar um serviço.
 



 
Etapa 4. Na coluna do nome do serviço, dê entrada com um nome do serviço.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down da coluna do protocolo, escolha um protocolo que o serviço
siga.
 

• TCP — O Transmission Control Protocol (TCP) mantém-se a par de conexões e recebe-
se um reconhecimento para cada mensagem enviada, tempo de transmissão crescente.
 
• UDP — O User Datagram Protocol (UDP) não se mantém a par de conexões nem
recebe-se os reconhecimentos, diminuindo o tempo de transmissão.
 
• TCP & UDP — Isto usa o TCP e o UDP.
 
• ICMP — O protocolo Protocolo de control de mensajes de Internet (ICMP) é usado
primeiramente enviando o erro e os mensagens de diagnóstico.
 

Etapa 6. Na coluna da porta do começo, inscreva a primeira porta na escala a que o serviço
se aplica.
 
Nota: Este campo não é ativo se você escolhe o ICMP.
 
Passo 7. Na coluna da porta da extremidade, inscreva a última porta na escala a que o
serviço se aplica.



Nota: Este campo não é ativo se você escolhe o ICMP.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar mudanças.
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