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Controle estatísticas do 802.1X EAP em um
interruptor 

Objetivo
 

O Extensible Authentication Protocol (EAP) é um framework de autenticação que seja usado
frequentemente nas redes Wireless e nas conexões Point-to-Point. Apoia mecanismos de
autenticação múltipla tais como placas de token, placas inteligentes, Certificados, senhas de
uma vez, e autenticação da criptografia de chave pública.
 
O protocolo extensible authentication sobre LAN (EAPOL) é um protocolo de autenticação
da porta de rede usado no IEEE 802.1X ou no controle de acesso de rede com base na
porta que é desenvolvido para dar uma rede genérica sinal-a recursos de rede de acesso. O
EAPOL que é similar ao EAP, é um encapsulamento simples que possa executar sobre toda
a rede de área local (LAN).
 
Este artigo fornece instruções em como controlar as estatísticas do 802.1x EAP em seu
interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.06 — Sx500
2.3.0.130 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Controle estatísticas do 802.1x EAP
 
Indique as estatísticas de uma relação específica
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web do interruptor escolhe então
o estado e as estatísticas >802.1x EAP.
 
Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, SG350X-48MP é usado.
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Nota: A página do 802.1x EAP indica a informação detalhada em relação aos quadros EAP
que foram enviados ou recebidos. Para saber configurar os ajustes da autenticação da porta
do 802.1x em seu interruptor, clique aqui.
 
Etapa 2. Na área da relação, escolha a relação para que as estatísticas de Ethernet devem
ser indicada.
 
Nota: Neste exemplo, a porta GE5 da unidade 1 é escolhida.
 

 
Etapa 3. Clique uma taxa de atualização da área da taxa de atualização. Este é o período
de tempo que passa antes que as estatísticas da relação estejam refrescadas.
 

 
Nenhum refresque — A informação sobre a relação que não refrescará com informação
nova.
segundo 15 — A informação sobre a relação refresca cada 15 segundos.
segundo 30 — A informação sobre a relação refresca cada 30 segundos.
segundo 60 — A informação sobre as relações refresca cada 60 segundos
 

Nota: Neste exemplo, o segundo 60 é escolhido.
 
Os valores são indicados para a interface selecionada.
 

Quadros EAPOL EAP recebidos — Quadros válidos EAPOL recebidos na porta.
O EAPOL começa os quadros recebidos — Quadros válidos do começo EAPOL
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recebidos na porta.
Quadros do fazer logoff EAPOL recebidos — Quadros do fazer logoff EAPOL recebidos
na porta.
Quadros do anúncio EAPOL recebidos — Quadros do anúncio EAPOL recebidos na
porta.
Quadros do pedido do anúncio EAPOL recebidos — Quadros do pedido do anúncio
EAPOL recebidos na porta.
Quadros inválidos EAPOL recebidos — Quadros inválidos EAPOL recebidos na porta.
Quadros do erro de comprimento EAPOL EAP recebidos — Quadros EAPOL com um
comprimento de corpo do pacote inválido recebido nesta porta.
Quadros MKPDU com o CKN não reconhecido recebido — Quadros EAP com o nome
chave da associação não reconhecida da Conectividade (CKN) recebido nesta porta.
Quadros inválidos MKPDU recebidos — MACsec fecha os quadros inválidos da unidade
de dados de protocolo do acordo (MKPDU) recebidos na porta.
Última versão do quadro EAPOL — Número de versão do protocolo anexado ao quadro
recentemente recebido EAPOL.
Última fonte de quadro EAPOL — Endereço de controle de acesso de mídia (MAC) da
fonte anexado ao quadro recentemente recebido EAPOL.
Quadros do suplicante EAPOL EAP transmitidos — Quadros do suplicante EAPOL EAP
transmitidos na porta.
O EAPOL começa os quadros transmitidos — Quadros do começo EAPOL transmitidos
na porta.
Quadros do fazer logoff EAPOL transmitidos — Quadros do fazer logoff EAPOL
transmitidos na porta.
Quadros do anúncio EAPOL transmitidos — Quadros do anúncio EAPOL transmitidos
na porta.
Quadros do pedido do anúncio EAPOL transmitidos — Quadros do pedido do anúncio
EAPOL transmitidos na porta.
Quadros do autenticador EAPOL EAP transmitidos — Quadros do autenticador EAP
transmitidos na porta.
Quadros EAPOL MKA sem CKN transmitido — MACsec fecha quadros do acordo
(MKA) sem CKN transmitido na porta.
 



 
A interface clara (opcional) do clique de etapa 4. opõe-se para cancelar os contadores da
relação escolhida.
 
O clique (opcional) de etapa 5. o botão Refresh Button para refrescar as estatísticas pagina.
 
Você deve agora com sucesso ter controlado as estatísticas do 802.1x EAP de uma relação
em seu interruptor.
  



Estatísticas da vista de todas as relações
 

Etapa1. Na página do 802.1x EAP, opinião do clique todas as estatísticas das relações 
para ver todas as portas na opinião da tabela.
 

 
Etapa 2. (opcional) escolhe uma taxa de atualização da lista de drop-down da taxa de
atualização. Este é o período de tempo que passa antes que as estatísticas da relação
estejam refrescadas.
 



 
Nota: Neste exemplo, o segundo 30 é escolhido.
 
Etapa 3. Escolha o tipo de interface da lista de drop-down do tipo de interface.
 

 
Nota: Neste exemplo, a porta da unidade 1 é escolhida.
 
Etapa 4. O clique vai.
 

 
A tabela estatística EAP indicará as estatísticas de todas as portas do interruptor escolhido.
 

 
Rolo (opcional) de etapa 5. ao direita ou esquerdo parte da página para ver mais
estatísticas.
 

 
O clique (opcional) de etapa 6. cancela todos os contadores de interface para cancelar os
contadores da relação escolhida.
 

 
O clique (opcional) de etapa 7. refresca para refrescar a página das estatísticas.
 



 
Etapa 8. (opcional) para cancelar os contadores de uma relação específica, clica a relação a
seguir clica o botão dos contadores da interface clara.
 

 
Etapa 9. (opcional) para ver as estatísticas de uma relação específica, clica a relação a
seguir clica o botão das estatísticas da relação da vista.
 

 
Você deve agora com sucesso ter visto as estatísticas do 802.1x EAP de todas as portas de
seu interruptor.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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