
Verkeersstatistieken over WAP121 en WAP321
access points 

Doel
 

De pagina verkeersstatistieken helpt u realtime informatie te bekijken over de
verkeersstatistieken van gegevens die worden verzonden en ontvangen door het access
point op de Ethernet-interface, de virtuele access points (VAP) en op elke interface voor
draadloos distributiesysteem (WDS). De verstrekte informatie is sinds de laatste herstart van
WAP. De verkeersstatistieken worden gebruikt om problemen op te lossen in het netwerk en
de interfaces te vinden die gegevens verzenden en ontvangen en de interfaces die fouten
tijdens transmissie of ontvangst veroorzaken. 
 
Dit artikel bevat informatie over de verkeersstatistieken van WAP121 en WAP321 access
points. 
  

Toepasselijke apparaten
 

・ WAP121 
・ WAP321
  

Softwareversie
 

•1.0.3.4
  

Verkeersstatistieken
 

Stap 1. Meld u aan bij het Access Point Configuration-hulpprogramma en kies Status en
Statistieken > Verkeersstatistieken. De pagina Verkeersstatistieken wordt geopend:
 

 
De volgende informatie is beschikbaar in de verzendings/ontvangsttabel:
 

・ Netwerkinterface - Hiermee wordt de naam van de Ethernet-interface, de virtuele access
point (VAP) interface of de WDS-interface weergegeven.



・ Totale pakketten — Hiermee wordt het totale aantal pakketten weergegeven dat door
het access point op de corresponderende netwerkinterface wordt verzonden of ontvangen.
 
・ Totale bytes — Hiermee wordt het totale aantal bytes weergegeven dat door het access
point op de corresponderende netwerkinterface wordt verzonden of ontvangen.
 
・ Totale hoeveelheid verloren pakketten — Hiermee wordt het totale aantal pakketten
weergegeven dat door het toegangspunt is verzonden of ontvangen en dat op de
netwerkinterface is gevallen.
 
・ Totale aantal verloren bytes — Hiermee wordt het totale aantal bytes weergegeven dat
door het access point is verzonden of ontvangen en dat op de netwerkinterface is gevallen.
 
・ fouten — Hiermee worden de fouten weergegeven die betrokken zijn bij het verzenden
of ontvangen van gegevens door het access point.
 

Stap 2. (Optioneel) Klik voor de huidige informatie op Vernieuwen.
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