
Status voor systeemoverzicht op WAP121 en
WAP321 access points 

Doel
 

De systeemsamenvatting stelt de gebruiker in staat om de basisinformatie over de
toegangspunten te kennen, zoals beschrijving van het hardwaremodel, softwareversie en
systeemtijd, zodat het makkelijk is om een oplossing te vinden in het geval van een storing
van het apparaat of een storing van het apparaat. Netwerkstatistieken bieden de gebruiker
toegang tot basisinformatie over de services die worden gebruikt door het access point en
het protocol dat de service gebruikt. Dit artikel helpt om de status van de netwerkstatistiek te
bekijken en helpt om de status van de systeemsamenvatting op de access points van Cisco
WAP121 en WAP321 te bekijken.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ WAP121 
・ WAP321
  

Softwareversie
 

•1.0.3.4
  

Status systeemoverzicht
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Status en Statistieken >
Systeemoverzicht. De pagina Systeemoverzicht wordt geopend:
 



 
De volgende informatie wordt weergegeven onder het gebied met systeemsamenvatting:
 

・ PID VID — Hiermee wordt de productidentificatie (PID) en de versienummers (VID) van
het toegangspunt weergegeven.
 
・ Serienummer — Hiermee wordt het serienummer van het access point weergegeven.
 
・ Base MAC Address — Hiermee wordt het MAC-adres van het access point
weergegeven.
 
・ Versie firmware — Hiermee wordt de huidige versie van het access point weergegeven.



・ Firmware MD5-checksum — Hiermee wordt de som van de huidige firmware
weergegeven met de berichtversie 5 (MD5). Deze checksum is de hashwaarde die wordt
gecreëerd nadat de upgrade van de firmware is voltooid. Dit wordt gemaakt om te
controleren met de waarde van de checksum shash die wordt verstrekt door de website
waarvan de firmware werd gedownload. Als de waarden overeenkomen, betekent dit dat
de firmware is gedownload. Het MD5 nummer wordt gebruikt om de integriteit van de
firmware te controleren.
 
・ Host Name — Hiermee wordt de hostnaam weergegeven die aan het apparaat is
toegewezen.
 
・ System Uptime — hiermee wordt de tijd in dagen, uren en minuten weergegeven die het
access point sinds de laatste herstart continu in gebruik is.
 
・ Systeemtijd — Hier wordt de huidige systeemtijd weergegeven.
 
・ Voedingsbron — Hiermee wordt de stroombron van het apparaat weergegeven,
bijvoorbeeld als de stroombron van het apparaat is veranderd, en als PoE wordt
weergegeven.
 

De volgende informatie wordt weergegeven onder de TCP/UDP-servicetabel:
 

・ Service: Hier wordt de beschikbare naam van de service weergegeven.
 
・ Protocol — Hiermee wordt het protocol op de transportlaag weergegeven dat door de
service wordt gebruikt.
 
・ Lokaal IP-adres - Hiermee geeft u het IP-adres weer van het netwerkapparaat dat
overeenkomt met de aangesloten service. De waarde, Alle, wijst erop dat om het even welk
IP adres op het apparaat deze dienst kan gebruiken.
 
・ Lokale poort — Hier wordt het lokale poortnummer van de toegewezen service
weergegeven. Poortnummer wordt gebruikt om verbindingsverzoeken te ontvangen.
 
・ Remote IP-Address — Hiermee geeft u het IP-adres van de afstandsbediening weer dat
overeenkomt met de aangesloten service. De waarde, Al, betekent dat alle verafgelegen
hosts in dat netwerk de service kunnen gebruiken.
 
・ Remote-poort - Hier wordt het lokale poortnummer van de afstandsbediening
weergegeven dat aan de service is gekoppeld.
 
・ Connection State — Hiermee geeft u de verbindingsstatus weer van het protocol dat
door de service wordt gebruikt. De verbindingsstaten van TCP zijn:
 

- Luister — Geeft aan dat de server klaar is om verbindingsverzoeken te aanvaarden, het
wacht om verbindingsaanvraag te detecteren.
 
- Active — Geeft aan dat een verbindingssessie actief is en dat pakketten worden
verzonden en ontvangen.
 
- Vastgesteld — Duidt op een verbinding tussen de client en de server.
 
- Tijd wachten — Geeft de wachttijd aan voor de externe host om de bevestiging te
ontvangen die door de server is verzonden voor het verbindingseindverzoek.
 

Opmerking: Voor UDP worden alleen verbindingen in de actieve staat weergegeven.



Stap 2. (Optioneel) Klik op Vernieuwen om het scherm te verfrissen en de meest recente
informatie weer te geven.
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