
Gerenciamento de largura de banda no
Roteadores RV016, RV042, RV042G, e RV082
VPN 

Objetivo
 

O gerenciamento de largura de banda é usado para medir e controlar a comunicação em
um link de rede que possa ser usado para evitar o congestionamento de rede. 
 
Este artigo explica como configurar ajustes do controle de taxa e do gerenciamento de
largura de banda da prioridade no Roteadores RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.1.02
  

Gerenciamento de largura de banda
 
Largura de banda máxima fornecida pelo ISP
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de roteador e escolha o gerenciamento de
sistema > o gerenciamento de largura de banda. A página do gerenciamento de largura de
banda abre:
 



 

 
Etapa 2. Incorpore a largura de banda fluxo acima ao campo ascendente para cada um dos
WAN. O ascendente é a quantidade de dados máxima que o usuário pode enviar ao
Internet. Isto é especificado por seu ISP (provedor de serviço da Internet). O valor padrão é
512 Kbit/segundo.
 
Etapa 3. Incorpore a largura de banda fluxo abaixo ao campo a jusante para cada um dos
WAN. O a jusante é a quantidade de dados máxima que o usuário pode receber do Internet;
isto é especificado por seu ISP (provedor de serviço da Internet). O valor padrão é 512
Kbit/segundo.
  

Largura de banda do controle de taxa
 

Escolha esta opção controlar distintivamente a taxa do mínimo e da largura de banda
máxima para cada serviço e interface WAN. 
 
Etapa 1. Clique o botão de rádio do controle de taxa para controlar a largura de banda do
aplicativo dentro da rede.
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação de interface de WAN de que você gostaria de
aplicar o Gerenciamento do controle de taxa.
 

 
Etapa 3. Escolha o serviço que você gostaria de aplicar à relação da lista de drop-down do
serviço. Um serviço fornece um protocolo e portas para aquela dados que está indo ser
enviado ou recebido. 
 
Nota: Se o serviço desejado é não disponível, refira adicionar a uma seção nova do serviço.
 



 

 
Passo 5: Escolha o sentido que você gostaria de aplicar à relação da lista de drop-down do
sentido. Há dois valores possíveis: 
 
• Rio acima — Como rapidamente (velocidade) o usuário pode enviar a informação à rede. 
 
• Rio abaixo — Como rapidamente (velocidade) o usuário pode informação recebida da
rede.
 

Etapa 4. Incorpore o IP address da escala que você gostaria de atribuir a WAN mencionado no
campo IP.



 

  
 

 
Etapa 9. Clique a atualização, e a configuração será indicada na tabela do gerenciamento
de largura de banda.
 

Etapa 6. Incorpore a taxa mínima que você gostaria de atribuir à relação no campo de Mínimo
Taxa. A taxa mínima é a quantidade de dados mínima transmitida por segundo (Kbit/segundo)

Etapa 7. Incorpore a taxa máxima que você gostaria de atribuir à relação no campo máximo da
taxa. A taxa máxima é a quantidade de dados máxima transmitida por segundo (Kbit/segundo)

Etapa 8. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir o controle de taxa.



 
Etapa 10. Salvaguarda do clique para salvar as configurações de largura de banda.
  

Largura de banda da prioridade
 

Escolha esta opção controlar a largura de banda do fluxo acima e fluxo abaixo pela
identificação prioritária e pelos serviços da prioridade baixa.
 
Etapa 1. Clique o botão de rádio da prioridade para controlar a largura de banda do
aplicativo dentro da rede.
 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação MACILENTO da relação de que você gostaria de
aplicar o Gerenciamento da prioridade.
 
Etapa 3. Escolha o serviço que você gostaria de aplicar ao controle de taxa da lista de drop-
down do serviço. Um serviço fornece um protocolo e as portas para os dados que está indo
ser enviam ou receberam.
 
Nota: Se o serviço desejado é não disponível, refira adicionar uma seção nova do serviço 
para adicionar um serviço novo. 
 
Etapa 4. Escolha o sentido que você gostaria de aplicar ao controle de taxa da lista de drop-
down do sentido. Há dois valores possíveis: 
 
• Rio acima — Como rapidamente (velocidade) o usuário pode enviar a informação à rede. 
 
• Rio abaixo — Como rapidamente (velocidade) o usuário pode informação recebida da
rede.
 



 

 
Etapa 6. Verifique a caixa de verificação no campo da possibilidade para permitir o
Gerenciamento da prioridade.
 

Etapa 5. Escolha a prioridade que você gostaria de atribuir ao Gerenciamento da prioridade da
lista de drop-down da prioridade. Há dois valores possíveis.

• Alto — Um Gerenciamento da prioridade é mais provável ser prestado serviços de manutenção
com uma alta prioridade.

• Baixo — Um Gerenciamento da prioridade deve ser prestada serviços de manutenção com uma
prioridade baixa.



 
Etapa 7. O clique adiciona para alistar o botão, e a configuração será indicada na tabela do
gerenciamento de largura de banda.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar as configurações de largura de banda.
  

Adicionando um serviço novo
 

Os serviços são usados para controlar os dados que está enviado ou recebido. O serviço
estabelece um protocolo e as portas que os dados usem.
 
Etapa 1. Clique o botão do Gerenciamento do serviço. A janela de gerenciamento do serviço
 aparece.
 



 
Etapa 2. Dê entrada com o nome que você gostaria de atribuir ao serviço no campo de
nome do serviço.
 

 
Etapa 3. Escolha o protocolo que você gostaria de atribuir ao serviço novo da lista de drop-
down do protocolo. Há três opções possíveis. 
 
• TCP — O Transmission Control Protocol (TCP) enviam o tráfego consistentemente e
intacto mas são mais lentos do que o UDP. 
 
• UDP — O User Datagram Protocol (UDP) envia o tráfego rapidamente mas não garante a
integridade do pacote 
 
• IP — O protocolo de internet é usado para controlar a entrega ou a transmissão dos dados
através do Internet.
 



 

 
Etapa 5. Atualização do clique. O serviço novo será indicado na tabela do Gerenciamento
do serviço.
 

Etapa 4. Incorpore a faixa de porta que o serviço novo usa.



 
Etapa 6. APROVAÇÃO do clique para salvar seus ajustes.
 
Etapa 7. (opcional) para atualizar um serviço, escolhe a atualização do clique do serviço
desejado, atualiza os campos, e clica a APROVAÇÃO.
 
Etapa 8. (opcional) para suprimir do serviço um serviço, escolhe o serviço desejado, clica a 
supressão, e clica a APROVAÇÃO.
 
Nota: Os serviços padrão não podem ser suprimidos ou atualizado.
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