
Sumário do sistema e estado das estatísticas de
rede nos Access point WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

A página de sumário do sistema no WAP551 e no WAP561 indica o hardware básico e a
informação de software. Esta página igualmente ajuda a ver a informação básica sobre os
serviços operados pelo Access point e pelo protocolo que o serviço usa no WAP551 e no
WAP561.
 
Este artigo ajuda a ver o status sumário de sistema e o estado das estatísticas de rede nos
Access point WAP551 e WAP561 de Cisco.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• v1.0.4.2
  

Status sumário do sistema
 

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



 
A informação seguinte é indicada sob a área sumária do sistema: 
 

• O PID VID- indica o ID de produto (PID) e a versão ID (VID) do Access point.
 
• Número de série — Indica o número de série do Access point.
 
• MAC address baixo — Indica o MAC address do Access point.
 
• Versão de firmware (imagem ativa) — Indica a versão do firmware presentemente no uso
no Access point.
 

Nota: WAP551 e WAP561 mantêm duas imagens de firmware. Um deste é ativo em um
momento. Se ativo falha durante a inicialização, a outra imagem está carregada e torna-se
ativa.
 

• Soma de verificação do firmware MD5 (imagem ativa) — indica a soma da verificação da
mensagem Digest5 (MD5) do firmware presentemente no uso. Esta soma de verificação é
o valor de hash que é criado depois que a upgrade de firmware termina. Isto é criado para
verificar com o valor de hash da soma de verificação fornecido pelo Web site de que o
firmware foi transferido. Se os valores de hash combinam, significa que o firmware esteve
transferido com sucesso. Isto igualmente ajuda a verificar a integridade do firmware.
 
• Versão de firmware (NON-ativa) — O número de versão de firmware da imagem de
backup salvar.
 
• Soma de verificação do firmware MD5 (NON-ativa) — A soma de verificação para a
imagem de backup salvar é o WAP. Este campo mostrará o ERRO! se não há nenhuma
imagem de backup salvar no WAP.
 
• Nome de host — Indica o nome de host atribuído ao dispositivo.
 



• Uptime de sistema — Indica o tempo nos dias, horas e cronometra o Access point esteve
na operação contínua desde a última repartição.
 
• Tempo de sistema — Indica o tempo de sistema atual.
  

Estado das estatísticas de rede
 

A página de sumário do sistema ajuda a ver a tabela do serviço TCP/UDP que mostra
estatísticas de rede: 
 

 
A tabela do serviço TCP/UDP indicam alguma informação básica sobre os protocolos e os
serviços que operam sobre o WAP. A tabela contém os seguintes campos:
 

• Serviço — O nome do serviço cuja a informação é indicada
 
• Protocolo — O protocolo de camada de transporte que o serviço usa.
 
• Endereço IP local — O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de um
dispositivo remoto a que o serviço conecta este WAP. Tudo significa que todo o endereço
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT no dispositivo pode usar este serviço.
 
• Porta local — O número de porta do WAP o serviço é atribuído.
 
• Endereço IP remoto — Mostra o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
de um host remoto, se no uso. O valor, tudo, significa que todos os host remotos nessa
rede podem usar o serviço.
 



• Porta remota — Número de porta de algum dispositivo remoto em uma comunicação com
este serviço.
 

 
• Estado de conexão — O estado atual do serviço. Para o UDP este estado é indicado
somente como o estado ativo. O estado é dito então ser estabelecido. O TCP pode ter um
dos seguintes estados:
 

– Escutando — Na espera para detectar o pedido de conexão.
 
– A conexão estabelecida foi estabelecida.
 
– A conexão ativa estabelecida e as trocas dos pacotes são em andamento.
 
– Espera do tempo — Na espera para que o período de timeout decorra após ter fechado
a sequência é iniciado para uma conexão.
 

Etapa 2. (opcional) a atualizar ao status atual, clique refresca.
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