
Estatísticas de porta da vista no VPN Router
CVR100W 

Objetivo
 

A página das estatísticas de porta mostra um amplo intervalo da informação de porta
importante que possa ser útil de pesquisar defeitos a fim considerar o que foram mal e onde
os erros ocorreu na rede. A página das estatísticas de porta é igualmente útil aos acúmulos
de dados e vê a quantidade de atividade em cada porta. Este artigo explica como ver as
estatísticas de porta no VPN Router CVR100W.
  

Dispositivo aplicável
 

• VPN Router CVR100W
  

Versão de software
 

• 1.0.1.19
  

Estatísticas de porta
 

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

 



 
Etapa 2. Escolha o tempo onde o dispositivo espera para refrescar a página da lista de
drop-down da taxa de atualização. Os valores possíveis são nenhuns refrescam, o segundo
15 o segundo, 30 o segundo e 60.
 
Etapa 3. (opcional) para mostrar dados como quilobytes em vez dos bytes, verifica a caixa
de verificação de dados simplificada mostra da estatística.
 
Os seguintes dados são indicados na tabela das estatísticas de porta:
 

• Relação — O nome da relação.
 
• Pacote — O número de enviado e pacotes recebidos.
 
• Byte — O número de bytes enviados e recebidos.
 
• Erro — O número de erros enviada e do pacote recebido.
 
• Deixado cair — O número de pacotes que foram deixados cair.
 
• Multicast — Os números de pacote multicast enviados. Um Multicast é quando um pacote
de informação é enviado de uma fonte aos destinos múltiplos específicos
simultaneamente.
 
• Colisões — O número de colisões do sinal nesta porta. Uma colisão ocorre quando mais
os dispositivos de um tentam enviar ao mesmo tempo um pacote ao mesmo segmento de
rede. Isto causa paradas no sistema assim como na incapacidade na rede.
 

Etapa 4. (opcional) para cancelar todas as estatísticas gravadas, clica contadores claros.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
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