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 میکروتیک در باند پهنای کردن محدود  Traffic Shaping –Queue آموزش

 

 نو ایجاد محدودیت پهنای باند برای کاربرا  Queueبررسی قابلیت های: 1سناریو 

 

 به اینترنت را محدود کنیم بصورتی که کاربران Lan- 2و Lan- 1در این سناریو می خواهیم دسترسی کاربران
1 -Lan 121پهنای باندK 2و کاربران -Land  252پهنای باندK داشته باشند. 
 

  :به کارت شبکه های روتر  IPانتساب



تخصصی شبکه های کامپیوتریسایت  –داتیس نتورک   
www.DatisNetwork.com 

www.DatisNetwork.com 
 

 

 



تخصصی شبکه های کامپیوتریسایت  –داتیس نتورک   
www.DatisNetwork.com 

www.DatisNetwork.com 
 

 

  :برای دسترسی کالینت ها به اینترنت  Natایجاد
 
1 :-Lan 
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 2 : -Lan 
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  :ایجاد محدودیت پهنای باند برای دسترسی کالینت ها به اینترنت
 

 ویبرر  Simple Queuesرا انتخاب کرده و از پنجره ی باز شده از بخش  Queuesبرای این کار از منوی اصلی
Add کلیک می کنیم و تنظیمات را اعمال می کنیم. 

 
  Lan-: 1 شبکه

 
 

  Lan-: 2 شبکه
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  :بررسی میزان مصرف پهنای باند
 

  IPمیزان مصرف  Statisticsآن، به بخش  Queueبرای مشاهده ی مصرف هر کاربر پس از کلیک بر روی نام
و ضریب ارسال و دریافت دیتا قابل  acket Pهای مورد نظر و پارامترهایی از قبیل میزان ارسال  IPیا

 .مشاهده است
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  :بررسی و مشاهده نمودار مصرف پهنای باند
 

مراجعه   Trafficقابل مشاهده است باید به بخش  Liveبرای مشاهده نمودار مصرف پهنای باند که بصورت
  :کنید
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کنار نام آن قرار دارد به حالت قرمز در می آید.مثل عکس در صورتی که کالینتی از تمام پهنای خود استفاده کند شکل سبز که در 
 زیر
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: 

 

پهنای باند داریم که می خواهیم آنها را بین بخش های مختلف  11Mbpsدر این سناریو ما  : 2سناریو 
 .تقسیم کنیم
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 .پهنای باند را طبق شکل زیر بین بخش های مختلفی که وجود دارد تقسیم می کنیم

 

  :به کارت های شبکه روتر  IPانتساب
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  :برای دسترسی کالینت ها به اینترنت  Natایجاد
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  :تقسیم پهنای باند بین بخش های مختلف
 

 ایجاد کنیم سپس بخش های را به زیرمجموعه این  Parentبه عنوان  Queueبرای این کار باید ابتدا یک
Parent اضاف می کنیم. 
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  :بخش مالی
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  :بخش فروش
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  :بخش آموزش
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در این سناریو با این کانفیگ برای مثال در صورتی که بخش مالی و فروش از پهنای باند خود استفاده نکنند بخش 
استفاده می کند اما در صورتی که فقط بخش مالی از پهنای باند خود  11Mbpsآموزش از تمام پهنای باند یعنی 

 .آن کمتر است  Priorityمورد استفاده قرار می گیرد زیرااستفاده نکند پهنای باند آن توسط بخش فروش 


