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Monitore os convidados 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 convidado no WAP125 é usada para
monitorar, manter, e aperfeiçoar a conectividade Wireless entre convidados autenticada
através de um portal prisioneiro e do ponto de acesso Wireless. Fornece atualizações do
tempo real das estatísticas do 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.
 
Um administrador pode igualmente escolher exportar os dados do cliente no dispositivo.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como ver e monitorar clientes autenticado através do
portal prisioneiro na página do convidado do WAP125 e do WAP581.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.4
  

Monitore os convidados
 
Veja os clientes autenticados
 

Etapa 1. Entre à utilidade e ao chooseMonitor > aos convidados com suporte na internet.
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Nota: As opções de menu podem variar segundo o modelo do dispositivo. As imagens neste
artigo são tomadas do WAP125.
 
A tabela autenticada dos clientes descreve o seguinte:
 

 
MAC — O endereço de controle de acesso de mídia do cliente associado.
IP address — O IP address do cliente associado. Isto pode estaticamente ser atribuído
ou obtido com o protocolo de configuração dinâmica host (DHCP).
Nome de usuário — Username prisioneiro do portal usado para autenticar à rede.
Protocolo — O protocolo usado para estabelecer a conexão do portal prisioneiro. Este
pode ser o protocolo hyper text transfer (HTTP) ou o protocolo hyper text transfer
seguro (HTTPS).
Verificação — O método em que o usuário é autenticado através do portal prisioneiro.
Os métodos possíveis são:
Convidado — Um convidado não é autenticado através de um base de dados no WAP
ou na rede.
Local — O WAP é usado como o base de dados para a autenticação. Um exemplo seria
um grupo configurado de nomes de usuário e senha configurados no WAP.
RAIO — A autenticação ocorre através de um server do Remote Authentication Dial-In
User Service (RADIUS). Para aprender como configurar os ajustes do servidor Radius
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no WAP, clique aqui.
Identificação VAP/Radio — A identificação do rádio do ponto de acesso virtual do
cliente associado.
Identificação prisioneira do portal — Este é o exemplo portal prisioneiro do cliente
associado. Esta descrição da coluna está somente disponível no WAP581.
Intervalo — O tempo restante mediu nos segundos para que a sessão portal prisioneira
permaneça ativo. Quando o tempo é executado para fora, o cliente de-está autenticado.
Se o cliente é ativo, o valor permanece em zero.
Tempo ausente — O tempo em que a entrada de usuário pode permanecer válida
conectar ao portal prisioneiro. O temporizador começa após dissociar-se do portal
prisioneiro. Se o cliente é ativo, o valor permanece em zero.
Up/Down (MB) — A quantidade de dados transmitidos na rede.
 

Nota: Neste exemplo, há somente um cliente autenticado.
  

Veja os clientes falhados
 

 
MAC — O endereço de controle de acesso de mídia do cliente associado.
IP address — O IP address do cliente associado. Isto pode estaticamente ser atribuído
ou obtido com o protocolo de configuração dinâmica host (DHCP).
Nome de usuário — Username prisioneiro do portal usado para autenticar à rede.
Verificação — O método em que o usuário é autenticado através do portal prisioneiro.
Os métodos possíveis são:
Convidado — Um convidado não é autenticado através de um base de dados no WAP
ou na rede.
Local — O WAP é usado como o base de dados para a autenticação. Um exemplo seria
um grupo configurado de nomes de usuário e senha.
RAIO — A autenticação ocorre através de um server do Remote Authentication Dial-In
User Service (RADIUS).
Identificação VAP/Radio — A identificação do rádio do ponto de acesso virtual do
cliente associado.
Identificação prisioneira do portal — Este é o exemplo portal prisioneiro do cliente
associado. Esta descrição da coluna está somente disponível no WAP581.
Tempo de falha — O tempo em que um usuário tentou conectar ao portal prisioneiro
mas falhou devido às credenciais incorretas. Um marcador temporal aparece
 

Nota: Neste exemplo, a meda username é o único cliente que não autenticou.
  

Dados da exportação
 

Etapa 1. Clique o botão da exportação.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5598


 
Uma transferência aparecerá no navegador. O formato do arquivo deve ser formulário de
.txt.
 
Nota: Uma mensagem aparecerá ao lado do botão da exportação que indica os dados do
cliente da última vez foi exportada.
 

 
Você deve agora com sucesso ter visto e ter exportado a página do convidado.
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