Data Flow Monitor

Data Flow Monitor
Met Data Flow Monitor kunt u het aantal sessies en de bandbreedte dat op een bepaald
moment wordt gebruikt door een specifiek IP-adres controleren. U gaat in het
hoofdmenu van de DrayTek naar ‘Diagnostics’ en vervolgens naar de Data Flow Monitor.
Hier krijgt u onderstaande gegevens te zien.
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Wanneer u gebruik wilt maken van de Data Flow Monitor vinkt u de ‘Enable Data Flow
Monitor’ aan. Binnen 10 seconden krijgt u een lijst te zien van IP-adressen die zijn
aangesloten op het interne netwerk.

Per IP-adres word de TX (Upload), RX(Download) en het aantal sessies weergegeven.
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Een andere functie die beschikbaar is bij de Data Flow Monitor is de actie: ‘Block’. Dit
geeft u de mogelijkheid om voor een bepaald IP-adres het internet te blokkeren voor 5
minuten.

Het IP-adres zal rood worden nadat u op ‘Block’ hebt geklikt. U ziet bij de Sessions de
resterende seconden dat een IP-adres geblokkeerd word. Door op Unblock te klikken
kunt u de blokkade opheffen.

Houd u wel rekening mee dat de Data Flow Monitor een functie is die processorkracht
nodig heeft. Voor diagnostiek van het netwerk is het prima dat u deze functie tijdelijk
gebruikt. Het advies is om deze functie weer uit te schakelen na de diagnose.
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Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting
gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.
Copyright verklaring
© 2020 DrayTek
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de
auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit
deze uitgave.
Trademarks
Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
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