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Veja as estatísticas do Protocolo de Controle de
Transmissão/Protocolo de Internet (TCP/IP) em
um roteador RV340 ou RV345 

Objetivo
 

O Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet (TCP/IP) presta serviços de
manutenção à página no roteador RV340 ou RV345 indica as estatísticas do protocolo, da
porta, e do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que o roteador está
usando quando os anfitriões se comunicam. Isto é tipicamente útil em determinar o estado
da emissão e do reconhecimento dos anfitriões em uma rede.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como ver a tabela de roteamento em um roteador RV340 ou
RV345.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV300 Series
  

Versão de software
 

1.0.00.33 – RV340, RV345
  

Veja as estatísticas TCP/IP
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador e escolha o estado e as estatísticas
> os serviços de TCP/IP. 
 

 
A informação seguinte é indicada na página dos serviços de TCP/IP:
  

A porta escuta estado
 



●
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Protocolo — Este é o tipo de protocolo usado.
Escuta o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Este é o endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de escuta no dispositivo.
Escuta a porta — Esta é a porta de escuta no dispositivo.
 

 

  
Estado da conexão estabelecida
 
Protocolo — Isto o tipo de protocolo usado.
Endereço IP local — Este é o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
sistema.
Porta local — Isto as portas de escuta em serviços diferentes.
Endereço estrangeiro — Este é o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
dispositivo conectado.
Porta estrangeira — Esta é a porta do dispositivo conectado.
Estado — Este é o status de conexão da sessão.
 

 
Você deve agora com sucesso ter visto as estatísticas TCP/IP no roteador RV340 ou
RV345.
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