
Veja estatísticas wireless no VPN Router CVR
100W 

Objetivo
 

A página wireless das estatísticas em um roteador permite que um administrador ver o
estado das relações e do tráfego que vem através dele. Estas estatísticas ajudam ao
administrador de rede em pesquisar defeitos os dispositivos que são conectados ao
roteador. Um administrador pode igualmente usar estas estatísticas para determinar quanto
dados e potência deve ser atribuída.
 
Este artigo explica como ver estatísticas wireless no 300M Router do Sem fio-n CVR 100W. 
  

Dispositivo aplicável
 

• VPN Router CVR 100W
  

Versão de software
 

• 1.0.1.19
  

Estatísticas wireless
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o estado > estatísticas
wireless.
 

 
Etapa 2. A página wireless das estatísticas abre:
 



 
A tabela estatística wireless indica os seguintes campos:
 

• Listas de nomes SSID o conjunto de serviço disponível ID. O SSID é sabido igualmente
como o nome wireless.
 
• Pacote — O número de pacotes enviados e recebidos para cada SSID. 
 
• Byte — O número de bytes enviado e recebido para cada SSID.
 
• Erro — O número de erros enviados e recebidos para cada SSID.
 
• Deixado cair — O número de pacotes descartado enviados e recebidos para cada SSID.
 
• Multicast — O número de pacotes enviados e recebidos com o jogo do bit do Multicast
para cada SSID.
 
• Colisões — O número de colisões desde que o último refresca ou claro manual para
cada SSID.
 

 
 
Etapa 3. Da lista de drop-down da taxa de atualização, escolha a taxa desejada em que as
estatísticas são capturadas. Os resultados são acumulados até que os contadores estejam
cancelados.
 



●

●

●

 
• Nenhum refresque — As estatísticas wireless são tomadas inicialmente mas não
tomadas após a captação inicial.
 
• segundo 15. — As estatísticas wireless são tomadas cada 15 segundos.
 
• segundo 30. — As estatísticas wireless são tomadas cada 30 segundos.
 
• segundo 60. — As estatísticas wireless são tomadas cada 60 segundos.
 

Etapa 4. (opcional) para indicar dados do byte nos quilobytes e outros dados numéricos no
formulário redondo-acima, verifica a caixa de verificação de dados simplificada mostra das
estatísticas.
 
Nota: O formulário do padrão da tabela estatística wireless é bytes para dados e formulário
longo do byte para outros dados numéricos.
 
Etapa 5. (opcional) para cancelar a tabela estatística wireless, clica contadores claros.
 

 
 Etapa 6. A salvaguarda do clique para salvar mudanças e a vista atualizaram a tabela
estatística wireless. Uma alerta é indicada na parte superior da página para indicar se a
configuração é bem sucedida ou não.
  

Conclusão
 

Você pode agora ver as estatísticas wireless no VPN Router CVR 100W.
 
Os seguintes links fornecem a informação adicional que você pôde encontrar útil:
 

Página de produto para o VPN Router do Sem fio-n de Cisco CVR100W.
 
Veja as estatísticas wireless no roteador RV130W.
Veja estatísticas wireless no RV110W
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/routers/cvr100w-wireless-n-vpn-router/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5533-view-the-wireless-statistics-on-the-rv130w-router.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb2508-view-wireless-statistics-on-the-rv110w.html
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