
Estatísticas associadas do cliente nos Access
point WAP121 e WAP321 

Objetivo
 

A página associada dos clientes indica os clientes atual junto com a informação do tráfego
de pacote transmitida e recebida para cada cliente. A informação sobre clientes associados
pôde servir para descobrir que rede o cliente é conectado e com que relação, e esta
informação pode igualmente ser usado na altura de pesquisar defeitos o dispositivo.
Também, a informação tal como os pacotes deixados cair e recebidos pode ser encontrada
lá. Este artigo explica o que os campos de indicador na página associada dos clientes
significam.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

Estatísticas associadas do cliente
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha o estado e as
estatísticas > associaram clientes. A página associada dos clientes abre:
 

 
O número total de clientes do associado coloca mostras quantos clientes são associados
com o dispositivo WAP.
 
A tabela associada dos clientes indica a informação seguinte:
 

• Interface de rede — O ponto de acesso virtual (VAP) que o cliente é associado com é
indicado neste campo.
 
• Estação — O MAC address do cliente Wireless associado é indicado neste campo.
 
• Estado — A autenticação e o status de associação do 802.11. Isto não esta presente
nenhuma matéria que o tipo de Segurança o cliente se usa para conectar ao Access point.
 

– Autenticado — Este campo mostra se o cliente está autenticado pelo WAP ou não.



– Associado — Este campo mostra se o cliente está associado com o SSID do WAP ou
não.
 

Nota: Para os modos de segurança WAP, nenhum e o WEP estático, a autenticação e o
status de associação dos clientes aparecem como esperado que significa se um cliente
mostra como autenticado ao dispositivo WAP, ele pode transmitir e receber dados. Para a
Segurança do IEEE 802.1X ou WPA dos modos de segurança, é possível para uma
associação de cliente aparecer como autenticado embora não seja autenticado realmente
com a segunda camada de Segurança.
 
• Da estação — O número de pacotes e de bytes recebidos pelo WAP do cliente Wireless,
e o número de pacotes e de bytes que foram deixados cair após a recepção.
 

– Pacotes — A contagem dos pacotes recebidos do cliente Wireless.
 
– Bytes — A contagem dos bytes recebidos do cliente Wireless.
 
– Pacotes da gota — A contagem dos pacotes deixados cair.
 
– Bytes da gota — A contagem dos bytes deixados cair.
 
– o TS viola pacotes — Número de pacotes enviados de uma estação do cliente ao WAP
que excede a largura de banda normal do uplink para que o cliente não foi admitido.
 

• Para postar — O número de pacotes e de bytes transmitidos do WAP ao cliente, e o
número de pacotes e de bytes que foram deixados cair após ser transmitido.
 

– Pacotes — A contagem dos pacotes recebidos do WAP
 
– Bytes — A contagem dos bytes recebidos do WAP
 
– Pacotes da gota — A contagem dos pacotes deixados cair.
 
– Bytes da gota — A contagem dos bytes deixados cair.
 
– o TS viola pacotes — Número de pacotes enviados do WAP ao cliente que excede a
largura de banda normal do downlink para que o WAP não foi admitido.
 

• Acima do tempo — O intervalo de tempo desde que o cliente Wireless foi associado
primeiramente com o Access point.
 

Etapa 2. (opcional) se você quer obter a informação recente nos clientes do associado, a
seguir clica refresca para refrescar a página.
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