
Configuração de controle de largura de banda no
Roteadores RV315W VPN 

Objetivo
 

O controle de largura de banda é um processo onde o tráfego seja dado a prioridade para
proporcionar o melhor serviço para a rede selecionada. As velocidades de dados do tráfego
e do máximo podem ser limitadas de acordo com as necessidades da rede.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como controlar a largura de banda no roteador
RV315W.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV315W
  

Versão de software
 

• 1.01.03
  

Configuração do gerenciamento de largura de banda
 

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

 
Etapa 2. Sob a coluna de ação em etapa 1, clique o ícone do envelope da interface
desejada para editar ajustes da fila de interface. Uma fila representa uma série de pacotes
que espere a transmissão.
 



 
Etapa 3. No campo do limite de taxa, incorpore o limite de taxa aos kbps. Esta é a largura
de banda fluxo acima máxima fornecida por seu provedor de serviços de Internet.
 
Nota: Uma vez que um limite de taxa é incorporado, os grupos do dispositivo optam por
taxas garantidas, e o dispositivo incorpora automaticamente o limite de taxa como a taxa
máxima.
 
Etapa 4. Incorpore uma taxa garantida ao campo da fila de prioridade estrita. Esta é a
largura de banda atribuída ao tráfego sensível a retardo, tal como a Voz e os jogos de
Internet. Mais alta a largura de banda incorporada a este campo, mais curtos os atrasos
são.
 
Etapa 5. Incorpore a taxa garantida a cada fila que é usada na relação selecionada. Este
campo atribui velocidades da largura de banda a cada fila. Quando o tráfego de rede é alto,
a taxa garantida está atribuída a essa fila. Quando o tráfego de rede é baixo, as velocidades
da largura de banda elevada estão utilizadas (potencialmente até a taxa máxima).
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
 

 
Passo 7. Para ativar os ajustes, verificar a caixa de verificação da possibilidade para ver se
há a interface desejada e clicar a salvaguarda.
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