
Estatísticas wireless da vista em RV220W e em
RV120W 

Objetivo
 

Éàs vezes necessário que um usuário ver as estatísticas wireless de seu dispositivo,
qualquer um para assegurar-se de que tudo esteja sendo executado corretamente ou para
ver se lá se há uma edição na rede. Este documento descreve como ver a página e também
que informação pode ser encontrada lá.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W 
• RV120W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Estatísticas wireless
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o estado > estatísticas
wireless. A página wireless das estatísticas abre:
 

 
 
Um rádio pode ter AP virtuais múltiplos (VAPs) configurados e active simultaneamente. A
informação seguinte é indicada sob a tabela estatística do Access point:
 

• Pacotes — Indica o número (Tx/Rx) de pacotes wireless transmitidos e recebidos
relatados ao rádio, sobre todos os AP configurados.
 
• Bytes — Indica o número de bytes de informação do Tx/Rx relatados ao rádio, sobre



todos os AP configurados.
 
• Erros — Indica os erros de pacote do Tx/Rx do número relatados ao rádio, sobre todos
os AP configurados.
 
• Deixado cair — Indica o número de pacotes do Tx/Rx deixados cair pelo rádio, sobre
todos os AP configurados.
 
• Multicast — Indica o número de pacotes enviados sobre este rádio.
 
• Colisões — Indica o número de colisões de pacote relatados ao AP.
 

Etapa 2. Incorpore um valor aos segundos para o intervalo de votação no campo do
intervalo de votação. Isto faz com que a página recarregue as estatísticas do roteador e
refresque a página automaticamente após o tempo configurado. Para alterar o intervalo de
votação, clique o botão Stop Button, altere o campo, e clique então o começo para reiniciar
o automático - refresque.
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