
Desempenho de sistema da vista no Access
point do Sem fio-n WAP4410 

Objetivo
 

O objetivo deste artigo é guiá-lo à página do desempenho de sistema no Access point do
Sem fio-n WAP4410. Isto fornece uma maneira mais rápida para que um usuário olhe todo o
status atual relativo à informação ao prendido e às redes Wireless no Access point. 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Sem fio-n WAP4410N
  

Versão de software
 

• 2.0.5.3
  

Desempenho de sistema da vista 
 

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



 
A seção prendida da página contém as estatísticas para a rede ligada com fio:
 

• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Endereço IP local do Access
point.
 
• MAC address — MAC address da relação prendida do Access point.
 
• Status de conexão da rede ligada com fio.
 
• Pacotes recebidos — Número de pacotes de informação recebidos.
 
• Pacotes enviados — Número de pacotes de informação enviados.
 
• Bytes recebidos — Número de bytes recebido.
 
• Bytes enviados — Número de bytes enviado.
 
• Pacotes de erro recebidos — Número de pacotes de erro recebidos.
 
• Pacotes recebidos da gota — Número de pacotes que estão sendo deixados cair depois
que são recebidos.
 

A seção wireless da página contém as estatísticas para a rede Wireless:
 

• Nome — O Sem fio network/SSID que as estatísticas referem.
 
• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Endereço IP local do Access



point.
 
• MAC address — MAC address da relação wireless do Access point.
 
• Status de conexão das redes Wireless do Access point.
 
• Pacotes recebidos — Número de pacotes de informação recebidos para cada rede
Wireless.
 
• Pacotes enviados — Número de pacotes de informação que estão sendo enviados por
cada rede Wireless.
 
• Bytes recebidos — Número de bytes recebido para cada rede Wireless.
 
• Bytes enviados — Número de bytes que está sendo enviado por cada rede Wireless.
 
• Pacotes de erro recebidos — Número de pacotes de erro recebidos para cada rede
Wireless.
 
• Pacotes recebidos da gota — Número de pacotes que estão sendo deixados cair depois
que são recebidos.
 

 
O clique (opcional) de etapa 2. refresca para atualizar a informação do desempenho de
sistema na página.
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