
●

●

A informação da sustentação do recolhimento no
WAP125 Wireless-AC/N Dual Access point do
Desktop da faixa com PoE 

Objetivo
 

Os WAP125 Wireless-AC/N Dual Access point do Desktop da faixa com PoE oferecem uma
característica para pesquisar defeitos isso permitem que você ver e transfira a atividade da
unidade de processamento central (CPU) e da memória de acesso aleatório (RAM). A
informação da sustentação recolhe a informação sobre como o WAP está sendo utilizado.
 
Por que nós precisamos a informação da sustentação?
 
Esta característica é útil aos administradores que querem poder monitorar o volume de
tráfego que os processos WAP, em que superior, retarde o WAP.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como recolher, ver, e transferir a atividade
CPU/RAM no WAP125.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
  

Versão de software
 

1.0.0.3
  

Recolha a informação da sustentação
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha pesquisam defeitos > informação da
sustentação.
 



 
A área da informação da sustentação indica dois gráficos: Atividade CPU/RAM nos últimos
60 segundos e na atividade CPU/RAM no WAP nos últimos minutos 5.
 
Atividade CPU/RAM nos últimos 60 segundos
 

 
Atividade CPU/RAM nos últimos minutos 5.
 

 
Etapa 2. (opcional) para ver a atividade do CPU somente, clica sobre a caixa de RAM e uma
greve completamente aparecerá com RAM, indicando a atividade CPU. Se você quer ver a
atividade de RAM somente, clique sobre a caixa CPU e uma greve completamente
aparecerá com ela e somente a atividade de RAM é indicada.



●

●

●

●

●

Nota: Neste exemplo tomado do gráfico 60sec, somente a atividade CPU é indicada.
 

 
Etapa 3. Na área de dados da transferência, clique um botão de rádio para escolher uma
parcela da atividade CPU/RAM transferir. As opções são:
 

Hoje — Escolha isto transferir a atividade para o dia.
Últimos dias 7 — Escolha isto transferir a atividade que aconteceu nos últimos sete dias.
Últimos 30 dias — Escolha isto transferir a atividade que aconteceu nos últimos 30 dias.
Todos — Escolha isto transferir toda a atividade gravada nunca no WAP.
Costume — Escolha isto ajustar uma data e hora específica para recuperar a atividade CPU
e de RAM. Se isto é escolhido, continue a etapa 4.
 

Nota: Neste exemplo, o costume é escolhido.
 



 
Etapa 4. (opcional) se você escolheu o costume em etapa 3, as opções da data e hora
estará disponível para ajustar-se. Clique sobre do campo e escolha uma data do calendário
como a data de início.
 
Nota: Neste exemplo, 2017-05-11 são usados.
 



 
Etapa 5. Repita a etapa precedente no à área.
 
Nota: Neste exemplo, 2017-05-12 são usados.
 



 
Etapa 6. Da lista de drop-down do tempo, ajuste o momento de começar recuperar
especificamente os dados CPU/RAM que ocorreram naquele tempo. Esta opção usa o
tempo militar do formato.
 
Nota: Neste exemplo, 03:00:00 são usados.
 



 
Etapa 7. Repita a etapa precedente no à área.
 
Nota: Neste exemplo, 08:00:00 são usados.
 

 
Etapa 8. Transferência do clique.
 



 
Nota: Um arquivo de .txt aparecerá no navegador.
 
Você deve agora com sucesso ter visto, ter recolhido, e ter transferido a informação da
sustentação no WAP125.
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