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Monitore os clientes no WAP125 e no WAP581 
Objetivo
 

Um ambiente ótimo para sem fio usuários conectados é a maneira de manter a produção e
o negócio que são executado lisamente. A página do painel no WAP125 é usada para
monitorar, manter, e aperfeiçoar a conectividade Wireless entre clientes e o ponto de
acesso Wireless. Fornece atualizações do tempo real das estatísticas de tráfego nas redes
Wireless. Com estatísticas visualizadas tais como cartas e gráficos, fá-la mais fácil e mais
acessível para representar e localizar as áreas da rede que são com necessidade da
otimização ou do Troubleshooting. Igualmente tem uma seção com atalhos a
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como ver e monitorar clientes na página do
cliente do WAP125 e do WAP581.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.4
  

Monitore os clientes
 
Sumário do cliente
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha o monitor > os clientes.
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Na área sumária do cliente, a carta de torta indica o sumário dos clientes conectados ao
baseado na rede no tipo do 802.11. Os tipos do 802.11 são:
 

802.11ac — O padrão de IEEE 802.11ac permite teórico acelera ao 6.9 Gbps na faixa
gigahertz 5, ou às 11.5 vezes aqueles de 802.11n.
802.11a — Opera-se no espectro 5GHz
802.11b/g — Opera-se no espectro 2.4GHz
802.11n — Opera-se o espectro em 2.4GHz e em 5GHz
 

 
Nota: Neste exemplo, 50% dos clientes conectados são conectados com 802.11ac e o outro



50% é conectado no 802.11n.
 
Etapa 2. (opcional) para monitorar os clientes associados em uma faixa de rádio específica
e no que tipo operem, verifica ou desmarca uma caixa de verificação para ver mais resumo
detalhado.
 
Nota: Neste exemplo, 5G é desmarcado. Mostrar-lhe-á quantos clientes são conectados
através da faixa de rádio específica qual neste exemplo é somente 1.
 

  
Largura de banda média
 

A largura de banda média indica a largura de banda do cliente em Mbps. O gráfico atualiza
cada 30 segundos.
 

 
A verificação (opcional) de etapa 1. ou desmarca uma caixa de verificação para ver mais
resumo detalhado da transferência de arquivo pela rede e a transferência de cada
frequência de rádio.
 
Nota: Neste exemplo, 2.4G é verificado.
 



 
Etapa 2. Paira o cursor sobre um ponto no gráfico para ver a tempo taxas de transmissão
específicas e comparativas de pontos específicos na rede.
 
Nota: Neste exemplo, o ponto 17:54:49 é indicado.
 

 
Etapa 3. (opcional) clica sobre a transferência de arquivo pela rede ou transfere-a para ter
uma ideia isolada do uso de largura de banda na rede.
 
Nota: Neste exemplo, a transferência de arquivo pela rede é clicada a fim ter uma ideia
isolada da largura de banda da transferência.
 



  
Os mais baixos clientes SNR
 

A mais baixa área dos clientes SNR indica até cinco clientes do mais baixo à grande razão
sinal-ruído (SNR). A relação é um pouco uma diferença entre a intensidade de sinal e o
ruído de fundo medidos nos decibéis (DB). A fórmula é:
 
Nível de sinal – Nível de ruído = SNR
 
Quando a intensidade de sinal aumenta ou aproxima 0, as diminuições do nível de ruído
determinam assim a qualidade da conexão do cliente associado.
 

  
Os mais baixos clientes da velocidade
 

A mais baixa área dos clientes da velocidade indica até cinco clientes associados com as
mais baixas velocidades de conexão.
 

  
Clientes associados
 

Se você está usando um WAP125, a área associada dos clientes olha como essa abaixo:
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O WAP581 tem duas abas dedicadas aos clientes locais e aos únicos clientes da instalação
do ponto. A única instalação do ponto é uma característica que esteja somente disponível
no WAP581.
 
Etapa1. No WAP581, clique a aba dos clientes locais.
 

 
A área associada dos clientes de WAP125 e a área dos clientes locais de WAP581 indicam
os seguintes detalhes:
 

 
Detalhes do cliente — O cliente detalha a área indica o endereço de controle de acesso
de mídia do cliente associado.
Rede (SSID) — Indica o Service Set Identifier (SSID) do cliente associado.
Modo — Indica o modo do IEEE 802.11 do cliente associado. Estes modos podem ser
G, N, B, AC, e C. 

G — Representa 802.11g
N — Representa 802.11n
B — Representa 802.11b
AC — Representa 802.11ac
C — Representa 802.11c

Taxa de dados — A taxa em que o WAP está transmitindo.
Canal — O canal em que a rede SSID do cliente associado está transmitindo.
Tráfego (Up/Down) — Tráfego dos indicadores enviado pelo cliente associado.
SNR (DB) — Indica a força da razão sinal-ruído (SNR) nos decibéis (DB).
Medidor da taxa de transferência — A taxa de transferência ou a taxa de dados dos
últimos 30 segundos.
 

Você deve agora ter visto os clientes locais e associados no WAP125 e no WAP581.
 
Únicos clientes da instalação do ponto (WAP581 somente)
 
A única instalação do ponto é uma simples, a tecnologia de gerenciamento do multi-
dispositivo que permite que você distribua e controle um grupo de Access point que apoiam
a característica. Oferece a conveniência de configurar um grupo de Access point de um
único ponto em vez de configurar-los individualmente. Igualmente permite que você controle
os Access point localmente ou remotamente. A única aba dos clientes da instalação do
ponto deixa-o ver os clientes associados à rede com a única instalação do ponto.
 
Etapa 1. Clique a única aba dos clientes da instalação do ponto.
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A única área dos clientes da instalação do ponto indica os seguintes detalhes:
 

 
Detalhes do cliente — O cliente detalha a área indica o endereço de controle de acesso
de mídia do cliente associado.
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — O endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do cliente associado.
Rede (SSID) — Indica o Service Set Identifier (SSID) do cliente associado.
Modo — Indica o modo do IEEE 802.11 do cliente associado. Estes modos podem ser
G, N, B, AC, e C. 

G — Representa 802.11g
N — Representa 802.11n
B — Representa 802.11b
AC — Representa 802.11ac
C — Representa 802.11c

Taxa de dados — A taxa em que o WAP está transmitindo.
Lugar AP — Local físico do Access point. Este é um lugar definido pelo administrador.
Canal — O canal em que a rede SSID do cliente associado está transmitindo.
Tráfego (Up/Down) — Tráfego dos indicadores enviado pelo cliente associado.
SNR (DB) — Indica a força da razão sinal-ruído (SNR) nos decibéis (DB).
Medidor da taxa de transferência — A taxa de transferência ou a taxa de dados dos
últimos 30 segundos.
 

Você deve agora com sucesso ter visto os únicos clientes da instalação do ponto no
WAP581.
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