
Bijbehorende clientstatistieken voor WAP551 en
WAP561 access points 

Doel
 

De bijbehorende clientstatistieken tonen de huidige klanten samen met informatie over
pakketverkeer dat voor elke client wordt verzonden en ontvangen. Het geeft ook informatie
zoals de gedropte pakketten en bytes. De informatie over verbonden cliënten wordt gebruikt
om te weten op welk netwerk de cliënt is verbonden en door welke interface de cliënt is
verbonden.
 
Dit artikel toont de klanten die bij de WAP551 en WAP561 access points zijn aangesloten.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ WAP551 
・ WAP561
  

Softwareversie
 

・ v1.0.4.2
  

Verbonden clientstatistieken
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Status en Statistieken >
Verbonden clients. De pagina Associated Clients wordt geopend:
 

 
De volgende velden worden in de tabel Gekoppelde clients weergegeven.
 

・ Network Interface - The Virtual Access Point (VAP) waarmee de client is verbonden. 
 
・ Station - het MAC-adres van de aangesloten draadloze client. 
 
・ Status — De 802.11-authenticatie- en associatiestatus. Dit is ongeacht welk type
beveiliging de klant gebruikt om verbinding te maken met het toegangspunt.
 

- Verificeerd - Dit veld toont aan of de client al dan niet voor echt is bevonden door WAP. 
 
- Bijgevoegd — Dit veld toont aan of de client al dan niet is geassocieerd met de SSID
van de WAP. 



・ Vanaf Station - het aantal pakketten en bytes die van de draadloze client zijn ontvangen
en het aantal pakketten en bytes dat is gevallen nadat deze is ontvangen.
 

- Packets - het aantal pakketten dat van de draadloze client wordt ontvangen. 
 
- Bytes — Het aantal bytes ontvangen van de draadloze client. 
 
- Verpakkingen laten vallen - het aantal pakketten dat is gevallen. 
 
- Drop Bytes - Het aantal bytes is gedaald. 
 
- TS Violate Packets - Het aantal pakketten dat van een clientstation naar WAP wordt
verzonden dat de normale uplinkerbandbreedte overschrijdt waarvoor de client niet is
toegelaten. 
 

・ Op station - het aantal pakketten en bytes die van het access point naar de client zijn
verzonden en het aantal pakketten en bytes dat is verwijderd nadat deze zijn verzonden.
 

- Packets - het aantal pakketten dat van de WAP is ontvangen.
 
- bytes — Het aantal bytes dat van de WAP is ontvangen.
 
- Verpakkingen laten vallen - het aantal pakketten dat is gevallen. 
 
- Drop Bytes - Het aantal bytes is gedaald. 
 
- TS Violate Packets - Het aantal pakketten dat van WAP naar de client wordt verzonden
die de normale downlink-bandbreedte overschrijden waarvoor WAP niet is toegelaten. 
 

・ Up Time — De tijdsduur sinds de draadloze client voor het eerst werd geassocieerd met
het toegangspunt.
 

 Stap 2. (Optioneel) Als u de pagina met huidige informatie over de bijbehorende klanten wilt
bijwerken, klikt u op Vernieuwen.
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