
●

●

Veja as estatísticas de tráfego da porta no
roteador do RV34x Series 

Objetivo
 

As estatísticas de tráfego da porta permitem 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 pela porta.
 
A página wireless das estatísticas no roteador RV340W permite que um administrador ver o
estado dos service set identifier (SSID) e de sua transmissão dos dados correspondentes
entre o cliente e o roteador. Com a ajuda da informação tal como a frequência de rádio que
o SSID transmite, pode ajudar os problemas triangulate na rede que são relacionados aos
sinais de rádio.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como ver e definir o tráfego da porta no roteador
do RV34x Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.01.16
  

Veja as estatísticas de tráfego da porta
 
Veja o tráfego da porta
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador e escolha o estado e as estatísticas
> o tráfego da porta. 
 

 
Etapa 2. Veja a tabela do tráfego da porta abaixo. Os índices da tabela são como segue:
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ID de porta — Nome e número definidos da relação.
Etiqueta da porta — O tipo de porta. Esta pode ser uma porta de rede de área local
(LAN), uma porta da zona desmilitarizada (DMZ), ou porta do Wide Area Network
(WAN).
Estado do link — O estado da relação. O estado pode ser conectado ou não conectado.
Pacotes RX — Número de pacotes recebidos na porta.
Bytes RX — Número de pacotes recebidos, medido nos bytes.
Pacotes de Tx — Número de pacotes enviados na porta.
Bytes de Tx — Número de pacotes enviados e medidos nos bytes.
Erro de pacote — Detalhes sobre os pacotes de erro.
 

Nota: Neste exemplo, o WAN1 indica a maioria de tráfego.
 
Etapa 3. (opcional) clica sobre Refresh para permitir que os contadores atualizem as
estatísticas indicadas.
 

 
Etapa 4. (opcional) clica sobre contadores da restauração para restaurar todos os valores a
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zero.
 

 
Você deve agora com sucesso ter visto o tráfego da porta em um roteador do RV34x Series.
  

Tráfego Wireless da vista
 

Nota: Esta área é somente aplicável a RV340W.
 
Etapa 1. Veja o tráfego Wireless abaixo. Os índices da tabela são como segue:
 

 
Nome SSID — Nome definido do Service Set Identifier (SSID).
VLAN — A rede de área local virtual (VLAN) o SSID foi atribuída.
Nome de rádio — A frequência de rádio de que o SSID é transmitido. Esta pode ser a
faixa 2.4 gigahertz ou a faixa gigahertz 5.
Estado — O estado da relação. O estado pode ser ativo ou inativo.
Pacotes RX — Número de pacotes recebidos na porta.
Bytes RX — Número de pacotes recebidos, medido nos bytes.
Pacotes de Tx — Número de pacotes enviados na porta.
Bytes de Tx — Número de pacotes enviados e medidos nos bytes.
Pacotes de transmissão múltipla — Números de pacote multicast que foram enviados.
Erro de pacote — Detalhes sobre os pacotes de erro.
Pacotes deixados cair — Número de pacotes deixados cair no SSID.
Colisões — Número de colisões que ocorreram na rede.
Não dos clientes — Número de clientes conectados ao SSID.
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Etapa 2. (opcional) clica sobre Refresh para permitir que os contadores atualizem as
estatísticas indicadas.
 

 
Etapa 3. (opcional) clica sobre contadores da restauração para restaurar todos os valores a
zero. 
 

 
Você deve agora com sucesso ter visto o tráfego Wireless no RV340W.
  

Status de porta da vista
 

Etapa 1. Veja a tabela do status de porta abaixo. Os índices da tabela são como segue:
 

 
ID de porta — Nome e número definidos da porta.
Etiqueta da porta — O tipo de porta. Esta pode ser um LAN, DMZ, ou uma porta
MACILENTO.
Estado do link — O estado da relação. O estado pode ser conectado ou não conectado.
Status de atividade da porta da porta. Esta pode ser porta permitida ou desabilitada ou
conectada.
Estado da velocidade — A velocidade em Mbps do dispositivo após a auto negociação.
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Status bidirecional — O modo duplex pode ser meio ou completamente.
Auto negociação — Estado do parâmetro da auto negociação. Quando permitido,
detecta o modo duplex, e se a conexão exige um cruzamento, escolhe
automaticamente a configuração da relação de dependente médio (MDI) ou do
cruzamento da relação de dependente médio (MDIX) que combina a outra extremidade
do link.
 

Nota: Neste exemplo, o WAN1 indica sua conexão com uma velocidade do 1000 Mbps.
 
Você deve agora com sucesso ter visto o status de porta no roteador do Rv34x Series.
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