
Estatísticas associadas do cliente nos Access
point WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

Os visores de estatística que associados dos clientes os clientes atuais junto com a
informação do tráfego de pacote transmitiram e receberam para cada cliente. Igualmente
fornece a informação tal como os pacotes descartado e os bytes. A informação sobre
clientes associados é usada para saber que rede o cliente é conectado e através de que
relação o cliente é conectado.
 
Este artigo mostra os clientes associados nos Access point WAP551 e WAP561.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• v1.0.4.2
  

Estatísticas associadas do cliente
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o estado e as estatísticas >
associaram clientes. A página associada dos clientes abre:
 

 
Os seguintes campos são indicados na tabela associada dos clientes.
 

• Interface de rede — O ponto de acesso virtual (VAP) o cliente é associado com. 
 
• Estação — O MAC address do cliente Wireless associado. 
 
• 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. 
 

• Da estação — O número de pacotes e de bytes recebidos do cliente Wireless e o número
de pacotes e de bytes que foram deixados cair após a recepção.
 

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

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

– Pacotes — O número de pacotes recebidos do WAP.
 
– Bytes — O número de bytes recebido do WAP.
 
– Pacotes da gota — O número de pacotes deixados cair. 
 
– Bytes da gota — O número de bytes deixado cair. 
 
– o TS viola pacotes — O 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) para atualizar a página com informação atual dos clientes associados,
clique refresca.
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