
Estatísticas da porta da vista em RV220W e em
RV120W 

Objetivo
 

O objetivo deste artigo é guiá-lo em como ver as estatísticas da porta no RV220W e no
RV120W. Isto fornece uma maneira mais rápida para que um usuário olhe todo o relativo à
informação estatístico essencial às portas no dispositivo. Um usuário pode mais facilmente
pesquisar defeitos um problema depois que vê o número de pacotes transmitidos ou
recebidos.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W 
• RV120W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Estatísticas da porta da vista
 

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

 
A tabela indica as estatísticas de transferência de dados para cada porta. Os seguintes
dados são indicados: 
 

• Porta — O nome da porta.
 



• Estado — O estado da porta, se está permitida ou desabilitada.
 
• Modo operacional — A velocidade da porta. se uma porta está em 100 completos, 100
meios, 1000 completos, ou 1000 meios.
 
• Pacotes de Tx — O número de pacotes transmitidos pela porta. 
 
• Pacotes de Rx — O número de pacotes recebidos pela porta.
 
• Bytes de Tx — O número de bytes transmitido pela porta.
 
• Bytes de Rx — O número de bytes recebido pela porta.
 
• Quadros de Tx — O número de quadros transmitidos pela porta.
 
• Quadros de Rx — O número de quadros recebidos pela porta.
 

Etapa 2. (opcional) incorpora um valor ao campo do intervalo de votação para refrescar as
estatísticas em uma determinada taxa. À revelia, é ajustada a 10 (segundos). Você pode
clicar o começo e a parada a qualquer hora para começar e parar o refrescamento.
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