
Configurar o equilíbrio de entrada da carga no
Roteadores RV320 e RV325 VPN 

Objetivo
 

O equilíbrio da carga de rede distribui o tráfego de rede para fazer o melhor uso da largura
de banda de rede e para fornecer a redundância de rede. O equilíbrio de entrada da carga é
um das técnicas do equilíbrio da carga de rede onde o tráfego é equilibrado com um sistema
externo ou um serviço, ou de um sistema DNS dinâmico. O equilíbrio de entrada da carga
fornece a flexibilidade equilibrar o tráfego de rede igual através das portas MACILENTOS
diferentes sem nenhum protocolo de roteamento complexo.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar o equilíbrio de entrada da carga
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
  

Configurar o equilíbrio de entrada da carga
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a instalação > equilíbrio de
entrada da carga. A página de entrada do equilíbrio da carga abre:
 



 
Etapa 2. A verificação permite a caixa de verificação de entrada do equilíbrio da carga de
permitir a distribuição do tráfego de rede através de duas portas MACILENTOS.
 

  
Tabela do Domain Name
 

Os Domain Name são os nomes registrados do Domain Name Server (DNS) que são
usados para identificar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de todo o
página da web específico.



Etapa 1. Incorpore o Domain Name que seu provedor de serviço do Internet (ISP) o fornece
para seu serviço no campo do Domain Name.
 

 
Etapa 2. Incorpore o tempo, aos segundos, que você quer armazenar a informação de DNS
na memória de cache do servidor DNS no campo TTL. O padrão é 7200 segundos. A escala
é 0 a 65535 segundos. 
 
Etapa 3. Incorpore o endereço email do administrador para contactar no campo Admin.
 
Etapa 4. Se você quer salvar até agora sua configuração e deixar a outra configuração
como o padrão, salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Tabela dos ajustes do servidor DNS (registro NS)
 

O Nome do servidor traduz o Domain Name reconhecível humano dentro para fazer à
máquina o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT numérico
reconhecível. Para o Balanceamento de carga igual, você precisa de fornecer o Nome do
servidor para seu Domain Name Server e através de que porta MACILENTO o Nome do
servidor opera.
 
Etapa 1. Inscreva o Nome do servidor (NS) do DNS no campo do Nome do servidor. 
 

 
Etapa 2. Clique a interface WAN apropriada do Nome do servidor selecionado.
 



Etapa 3. Se você quer salvar até agora sua configuração e deixar a outra configuração
como o padrão, salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Tabela do registro do host (um registro)
 

O nome de host é usado para identificar todo o usuário original do domínio. Para o
Balanceamento de carga, você precisa de fornecer o nome de host para quem você quer
dividir ingualmente a carga através das portas MACILENTOS.
 
Etapa 1. Dê entrada com o nome de host que proporciona o FTP ou os serviços de correio
no campo de nome de host.
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação apropriada para escolher a interface WAN
apropriada para o host.
 
Etapa 3. Se você quer salvar até agora sua configuração e deixar a outra configuração
como o padrão, salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Grave aliás (a tabela do registro de CName)
 

O pseudônimo é o outro nome para identificar o host do domínio. Para o Balanceamento de
carga igual, você precisa de fornecer o nome de pseudônimo de seu host para quem você
quer dividir ingualmente a carga.
 
Etapa 1. Dê entrada com o nome do pseudônimo no campo do pseudônimo. Isto ajuda a
reorientar um domínio secundário específico ao outro domínio ou o domínio secundário de
acordo com a necessidade.
 



 
Etapa 2. Incorpore o Domain Name específico para o nome de pseudônimo ao campo do 
alvo.
 
Etapa 3. Se você quer salvar até agora sua configuração e deixar a outra configuração
como o padrão, salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Estrutura de política do remetente (SPF)
 

O SPF fornece a Segurança da falsificação do email com a prevenção do Spam do email
com a Verificação de endereço IP do remetente. Esta configuração não é imperativa, mas
fornece a Segurança a seu sistema.
 
Etapa 1. Ajustes do clique SPF. para adicionar o teste baseado email do registro.
 

 
O indicador da tabela dos ajustes SPF abre:
 



 
Etapa 2. O clique adiciona. Uma fileira nova é adicionada:
 

 
Etapa 3. Dê entrada com o nome do mail server no campo SPF TXT.
 

 
Etapa 4. (opcional) se você quer editar o texto SPF, para verificar a caixa de verificação ao
lado do texto específico SPF que você quer editar, clique edita, muda os campos do desejo,
e clica a salvaguarda.
 
Etapa 5. (opcional) se você quer suprimir do texto SPF, para verificar a caixa de verificação
ao lado do texto específico SPF de que você quer suprimir, e para clicar a supressão.
 
Etapa 6. (opcional) se você quer salvar até agora sua configuração e deixar a outra
configuração como o padrão, salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Tabela do mail server (MX Record)
 

O mail server é o mail server do host do domínio. Para o Balanceamento de carga, você
precisa de fornecer o mail server do host para quem você quer dividir ingualmente a carga.
 
Etapa 1. Dê entrada com o nome de host sem o Domain Name do mail server no campo de 
nome de host. 
 



 
• Peso — Representa o número de anfitriões para o mail server. 
 

Etapa 2. Dê entrada com o nome do servidor de e-mail interno que salvar na seção da 
tabela do registro do host (um registro) ou no mail server externo no campo do mail server. 
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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