
Informação cliente associada da vista no Access
point AP541N 

Objetivo
 

A página associada dos clientes indica a vária informação sobre o tráfego de pacote que é
transmitido ou recebido para cada estação do cliente. Esta informação é útil pesquisar
defeitos a conexão de cliente com o AP. Este artigo explica como ver a página associada
dos clientes no Access point AP541N.
  

Dispositivo aplicável
 

• Access point AP541N
  

Versão de software
 

• AP541N-K9-2.0(4)
  

Informação cliente associada da vista
 

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

 
Etapa 2. (opcional) para considerar a lista a mais atual de clientes associados, clique 
refresca.
 
A tabela indica a informação seguinte:
 

• Rede — Mostra que ponto de acesso virtual com que o cliente é associado. Por exemplo
wlan0VAP2 significa o rádio 1, VAP 2. 
 
• Estação — Mostra o MAC address de cliente Wireless associado.
 
• Estado — Mostras que são a base da autenticação e do status de associação do IEEE
802.11. 
 

– Autenticado — Significa sim autenticado.
 
– Associado — Significa sim a associação estabelecida.
 

Nota: Se a autenticação do IEEE 802.1X ou WPA é usada, o cliente não pode ser



autenticado embora o campo autenticado diga sim.
 

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

– Pacotes — Número de pacotes recebidos da estação do cliente. 
 
– Bytes — Número de bytes recebido da estação do cliente. 
 
– Pacotes da gota — Número de pacotes deixados cair durante a recepção. 
 
– Bytes da gota — Número de bytes deixado cair durante a recepção. 
 

• Para postar — Mostra o número de pacotes e de bytes transmitidos do AP ao cliente
Wireless e do número de pacotes e de bytes que foram deixados cair na transmissão.
 

– Pacotes — Número de pacotes enviados à estação do cliente. 
 
– Bytes — Número de bytes enviado à estação do cliente. 
 
– Pacotes da gota — Número de pacotes deixados cair durante a transmissão. 
 
– Bytes da gota — Número de bytes deixado cair durante a transmissão. 
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