
Estatísticas do tráfego nos Access point
WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

A página das estatísticas do tráfego ajuda a ver a informação em tempo real sobre as
estatísticas do tráfego dos dados transmitidos e recebidos pelo Access point. Esta pode ser
as interfaces individuais vistas que incluem interfaces Ethernet, pontos de acesso virtual
(VAPs), e em Wireless Distribution System (WDS) - interfaces de rádio. A contagem da
informação começa a primeira vez que o WAP é recarregado. As estatísticas do tráfego
podem ser usadas para pesquisar defeitos as questões de rede.
 
Este artigo explica a página das estatísticas do tráfego em WAP551 e em WAP561.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• 1.0.4.2
  

Estatísticas do tráfego
 

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

 
A informação seguinte é indicada na tabela da transmissão/recepção sob a coluna da
interface de rede:
 

• Nome de interface de rede da relação dos Ethernet, VAP ou WDS a que o resto da
informação corresponde.
 

Nota: Em WAP561 as relações no VLAN0 correspondem para transmitir por rádio 1, e as
relações no VLAN1 correspondem para transmitir por rádio 2.
 



• Pacotes total — Indica o número total de pacotes enviados ou recebidos pelo Access
point na relação.
 
• Bytes total — Indica o número total de bytes enviados ou recebidos pelo Access point na
relação.
 
• Pacotes totais da gota — Indica o número total de pacotes enviados ou recebidos pelo
Access point que obtêm deixado cair na relação.
 
• Bytes totais da gota — Indica o número total de bytes enviados ou recebidos pelo Access
point que obtêm deixado cair na relação.
 
• Erros — Indica o número de erros durante a transmissão ou a recepção pelo Access
point.
 

Etapa 2. (opcional) para restaurar todos os contadores de tráfego a 0, clique refresca.
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